
FILM ÉS KÉPZŐMŰVÉSZET 
A PANNÓNIA FILMSTÚDIÓ JUBILEUMI KIÁLLÍTÁSA 

A fennállásának hu-
szadik évfordulóját ün-
neplő Pannónia Film-
stúdió köszönti önmagát 
és híveit ezzel a kiállí-
tással, amelyet a mun-
katársai által készített 
animációs filmek tervei-

ből, műhelyrajzaiból és 
bábfiguráiból állított 
össze a Műcsarnok ter-
meiben; némiképp tán 
azt is jelezve gesztusá-
val, hogy nem „csak fil-
meket", de képzőművé-
szeti alkotásokat is lát 

az elmúlt két évtized 
során falai között szüle-
tett művekben. 

S igazat kell adnunk 
a stúdiónak és a tárlat 
rendezőinek. Hisz az 
animációs filmek vilá-
ga valóban nehezen vá-
lasztható el a képzőmű-
vészet produkcióitól, an-
nak ellenéref hogy a 
film, mint mozgókép, 
azaz cselekménnyel, ze-
nével és — néha — be-
széddel is operáló mű-
faj, kétségkívül külön-
bözik az „állókép" kere-
tei között megmaradni 
kénytélen hagyományos 
képzőművészeti kompo-
zícióktól. Az egyik, s 
nem éppen a legjelen-
téktelenebb összetevője 
azonban a műfa j alko-
tásainak kétségkívül a 
képzőművészet forma-
rendje. Hiszen a filmek 
vizuális alapját jelentő 
rajzok és a plasztikus 
kompozícióként épített 
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bábfigurák vitathatatla-
nul legalább olyan mér-
tékben kénytelenek en-
gedelmeskedni a képző-
művészet törvényeinek, 
mint a filmnyelv szabá-
lyainak. 

Persze a két dolog 
csak elméletileg vá-
lasztható el egymástól. 
Egyik sem vizsgálható 
külön, s a képzőművé-
szeti szempontú megkö-
zelítés a filmnyelv sza-
bályainak figyelembe-
vétele nélkül ugyanúgy 
vakvágányra vezethet, 
mint a „csak filmes" 
dolgokra való koncent-
rálás, a vetítővásznon 

megjelenő képek képző-
művészeti kompozíció-
jának teljes figyelmen 
kívül hagyásával. 

Ám ha a Pannónia 
Filmstúdió jónak látta, 
hogy képzőművészeti ki-
állításként interpretálja 
munkatársainak kom-
pozícióit, mi sem láthat-
juk akadályát annak, 
hogy annak megfelelően 
elemezzük őket — né-
miképp eltérő ered-
ménnyel, mint az eddigi 

kritikákban történt. 
Megjegyzéseinkkel azon-
ban nem ünnepet aka-
runk rontani; hiszen a 
magyar animációs film-
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művészet elég erős ah-
hoz, hogy e szerény 
megjegyzéseknél erő-
sebb bírálatot is „kibír-
jon", nem beszélve ar-
ról, hogy művészi szín-
vonala szinte meg is kö-
veteli a problémák vizs-
gálatát, éppen az előre-
lépés érdekében. 

A kiállítás képzőmű-
vészeti jellegét kihasz-
nálva — s eltekintve 
időrendjétől — tehát 
nem a szokásos úton ha-
ladunk most végig, a 
Kiskakas gyémánt fél-
krajcárját választva ki-
indulópontul; annak el-
lenére, hogy ez a film 
— Macskássy Gyula és 
a magyar animációs 
filmművészet legelső 
műve — végeredmény-
ben valóban maga „az 
ős" a hazai animációs 
filmek között, hanem a 
stílusok szempontjából 
nézzük meg a kiállítást 
és animációs filmművé-
szetünk általa reprezen-
tált alkotásait. A kate-
góriák léptéke és határa 
ugyan ilyenformán óha-
tatlanul más lesz, mint 
a történet menetében, s 
köreiben két főrészt, a 
„grafikai-karakteres" és 

Marskássy—Várnai: Tíz deka halhatatlanság 



Macskissy—Várnai: 1, 2, 3 . . . 

a „festői-költői" törek-
véseket kell megkülön-
böztetnünk. (A bábfil-
mek e szempontból is 
más kategóriába tartoz-
nak, s dolgaikra ilyen-
formán csak később ke-
ríthetünk sort.) 

Nos, ezen az úton ha-
ladva végig, a „grafi-
kus" filmek csoportjá-
ról több jót, mint rosz-
szat mondhatunk. E ka-
tegóriában dolgozó ren-
dezőink és figuraterve-
zőink ugyanis szinte a 
kezdetektől fogva biztos 
stílusérzékkel haladnak 
útjukon; a legjobb mód-
szereketválasztván mun-
kájuk folytatásához; a 
művek karakter-sztori-
jaihoz karakterfigurákat 
teremtettek, egy-egy jel-
lemvonás, egy-egy prob-
léma vizuális megfogal-
mazásaként fogván fel 
műveik „hőseit". (Üj 
terveik ugyan — s itt 
főként az „egész estét 
betöltő" Gusztáv-filmre 
gondolok — némi kétsé-
get ébresztenek önkont-
rolljuk iránt — hiszen 
egy karikatúrára nem 
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lehet a neki megfelelő 
etűdnyi megjelenés he-
lyett egy egész „nagy-
film" szellemi terhét 
róni.) Várnai György és 
Macskássy Gyula 1—2— 
3 . . . című filmje min-
denesetre ugyanúgy a 
filmkarakter és a rajz-
stílus szerencsés talál-
kozásának köszönheti 
sikerét, mint a szerző-
pár bármelyik későbbi 
alkotása a 10 deka hal-
hatatlanság-tói a Nagy-
ember gyilkos szatírá-
jáig. Vagy említhettük 
volna Nepp József ö t 
perc gyilkosság című 

„sűrített krimijét", s — 
hogy a tartalmilag el-
lenkező végletről is szól-
junk — Szabó Sipos Ta-
más publicisztikus töl-
tésű „mechanizmus-so-
rozatát". És folytathat-
nánk a sort, az édes-
kés „Disney-stílus" után 
született filmek bárme-
lyikével, hisz szeren-
csénk van — a magyar 
animációs filmstílus Dis-
ney „virágkora" után 
született, s így első lé-
pései után rögvest túl-
léphetett a meggyökere-
sedni már képtelen ha-
táson. 
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A „költői-festői" fil-
mek körei már több ne-
hézséget okoznak, annak 
ellenére, hogy sikereik 
füst je tán el is fedi 
problémáikat; s ilyen-
formán nem túl „nép-
szerű" feladat rájuk 
emlékeztetnünk. Pedig 
ezek a művek, minden-
nek ellenére, még nem 
lelték meg saját hang-
jukat. Stílusuk — kép-
zőművészeti szempont-
ból értendő kompozí-
ciós rendjük — még 
nem alakult, nem kris-
tályosodott ki a követel-

mények koordinátái kö-
ré; meglehetősen sok 
bennük az utánérzés, a 
„filmes" eszközökkel el-
mosott törés, modoros-
ság, probléma. 

Reisenbüchler Sándor 
— egyébként méltán 
népszerű, s valóban te-
hetséges — művei, a 
Nap és a Hold elrab-
lása, és az Amikor én 
még kis srác voltam, 
éppen nyelvük képző-
művészeti karakterének 

tisztázatlanságaival 
kelthetnek zavart. For-
maviláguk ugyanis még 
nem a stílus, csak a mo-
dor elemeiből épült fel, 
látványos megoldásaik 
kétségkívül megejtőek, 
de nem elég fegyelme-
zettek, túl könnyűek, s 
túl sok bennük a még 
meg emésztetlen hatás — 
Mirótól a népművésze-
tig. Reisenbüchler mű-
veinek említett problé-
máit azonban máris fel-
oldja a filmnyelv töké-
letes ismerete és alkal-
mazása, s ha filmstilusa 
mellé rajzstílusát is 
megleli, vagy egyéni-
ségével ekvivalens ra j -
zolóra, figuratervezőre 
tesz szert, erős egyéni-
sége kétségkívül animá-
ciós filmművészetünk 
fejlődésének fontos moz-
dító-ereje lehet. 

Kovásznai György és 
Korniss Dezső Egy festő 
naplója című filmje épp 
ellenkezőleg — képző-
művészeti anyagának 
tökéletességével hat és 
teremti meg önmaga 
„légkörét". Hisz a szí-
nek változása, a formák 
vibráló egymásba-folyá-
sa annak ellenére köti 
le benne figyelmünket, 
hogy az egész mű nem 
különösebben „filmsze-
rű" kompozíció, alig 
több, mint Korniss il-

lumináció-sorozatá-
nak karakteresen össze-
állított fotogrammja. 

Richly Zsolt vizsga-
filmje, a József Attila 
versére készített Indiá-
ban után karakteresebb 
grafikai nyelvvel kísér-
letezik ú j filmjeiben, a 
Szint-ben és a Párá-
ban. A filmre transzpo-
nált versillusztráció 
azonban, amellyel kísér-
letezni látszik, még 
mindig problematikus-
nak tűnik. 

A bábfilmek csoportja 
végeredményben Foky 
Ottó tehetségére és ha-
tására építi lehetőségeit, 
nem csalódván e játé-
kos figurák mindig biz-
tos poént jelentő meg-
jelenésében. 
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