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Előszó 

A tananyag a magyar és magyarországi animációs művészet kialakulásának körülményeit és történetét foglalja 

össze, különös tekintettel a kiemelkedő személyiségek életművére, a nemzetközi tendenciákra és kapcsolataira a 

társművészetekkel. Az anyag szerkesztésében a könnyen követhetőség érdekében elsősorban a kronológia 

érvényesül. A művészeti felsőoktatás céljára összeállított, de más szakirányú oktatásban is hasznosítható 

tananyag a magyar animációs művészek és műhelyek műveire, az animációtörténettel foglalkozó kortárs 

kutatások közzétett eredményeire épül, bízva abban, hogy az idézett képekkel, film- és tanulmányrészletekkel, 

valamint az online is elérhető források ajánlásával minél több nézője lesz a műveknek, olvasója az írásoknak. A 

szerzők ezúton köszönik, hogy a tananyag összeállítása során e nélkülözhetetlen alkotásokra és kutatásokra 

támaszkodhattak! 
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1. fejezet - Magyar animációs 
művészet a világ 
mozgóképművészetében 

Ha arról gondolkodunk, hogy nemzetközi vonatkozásban milyen jelentőséggel bír vagy bírt a magyar animációs 

művészet, két aspektusból érdemes vizsgálódni. Az egyik a magyarországi animációs művészet világban való 

szereplése és súlya, a másik a Magyarországról elszármazott számos jelentős mester és szakember tevékenysége 

során létrejött művek, életművek vizsgálata. 

1. 1.1. Magyarországi animáció a világban 

Ahogy az animációs mozgóképművészet a filmtörténet hajnalától, sőt – ha Émile Reynaud (1844–1918) 

kockáról kockára festett perforált celluloidszalagjait animációs ősmozinak tekintjük –, a „virradatot“ megelőzve, 

önállóan vagy más mozgóképes területek részeként egyaránt jelen van a filmművészetben, úgy ez igaz a magyar 

mozgóképtörténetre is, bár sajnos, jóval kevesebb mű maradt az utókorra a műfaj legkorábbi magyarországi 

vagy magyar vonatkozású darabjaiból, mint akár az európai, akár az amerikai filmhagyatékban. 

A nemzetközi mezőnytől alig lemaradva, a magyar mozgóképes kísérletekkel, majd -iparral szinkronban 

megjelentek Magyarországon is az animációs próbálkozások, melyek kezdetben a külföldi mintákhoz voltak 

hasonlóak, mint pl. a filmhíradók kézzel rajzolt karikatúrába applikált egyszerű animációs betétjei, vagy a filmes 

pionírok kísérleti trükkfilmjei. Ezekről bővebben a későbbi fejezetekben esik szó. 

1.1. ábra - Vértes Marcell rajzol 

 

Magyarországon a mozgóképipar kialakulása során leginkább az animációs technikákat is felhasználó 

reklámfilmek váltak keresetté, a rövidebb-hosszabb, más típusú animációs kísérletek egészen az ötvenes évek 

végéig nem kerültek valódi reflektorfénybe. 

Külföldön a második világháború előtti időszakban minden bizonnyal Macskássy Gyula (1912–1971) budapesti 

reklámfilmműhelye volt a legismertebb a hazai kísérletezők közül. E fiatal alkotóközösség – Halász János 

(1912–1995), Kassowitz Félix (1907–1983), Szénásy György (1907–1945) – eredményes szakmai kapcsolatokat 

tartott fenn a nyugat-európai filmiparral, s nagyrészt e magas színvonalú stúdiómunka biztosított hírnevet és 



 Magyar animációs művészet a világ 

mozgóképművészetében 
 

 2  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

szakmai alapokat mind a később emigrációban dolgozó egykori alkotótársaknak, mind a háború után, állami 

támogatással működő magyar animációs filmipar kiépítésének. 

1.2. ábra - A Macskássy műhely „cégére” 

 

A háború után Macskássy Gyula komoly szakmai nívójú reklámfilmjeinek bázisáról kibontakozhatott a rajz- és 

báb-játékfilm művészet, majd az animációsfilm-gyártás. 

A Pannónia Filmstúdió már az ötvenes évek végétől nevezte filmjeit a film- és animációsfilm-fesztiválokra, 

illetve koprodukciós munkákban vett részt, külföldi megbízásokat teljesített. E filmek az első sikertől, Csermák 

Tibor (1927–1965) velencei nagydíjától kezdve (A pirospöttyös labda, 1961) elismerést elismerésre halmoztak. 

A stúdió stabilizálódásával egyidejűleg a hatvanas évek végére a nemzetközi animációs mezőnyben a magyar 

animáció komoly figyelmet kapott. A nyolcvanas évek elejére a Pannónia a világ egyik legnagyobb animációs 

stúdiója lett, A versenytársak az amerikai Walt Disney és Hanna–Barbera, a szovjet Szojuzmultfilm és a japán 

Toei voltak. A reklámfilmektől a tv-sorozatokig, a szerzői rövidfilmektől a kísérleti alkotásokig széles 

választékban készültek animációk. Oktatófilmeket, társadalmi célú és nemzetközi produkciókat egyaránt 

forgattak, majd 1973-tól a kilencvenes évek elejéig egész estés rajz-játékfilmek is szép számmal készültek. Az 

„importképes” rajzfilmipar hátterét a folyamatos állami támogatás biztosította. Az animáció Kelet-Európában a 

játékfilmeknél kevésbé komolyan veendő – a hatalomra nézve kevésbé veszélyes – műfajnak számított, így 

feszültséglevezetőként is funkcionálhatott a konszolidált diktatúrában. E sajátosan determinált környezetben a 

magyar művészi animáció is karakteres jelenlétet produkált a kiváló lengyel, csehszlovák vagy jugoszláv 

animációs filmművészet mellett. A karizmatikus alkotóegyéniségek munkássága komoly értéket képviselt 

Nyugaton és Keleten egyaránt. Macskássy Gyula, Reisenbüchler Sándor, Jankovics Marcell, Gémes József neve 

a mai napig felbukkan az antológiákban, közismert a külhoni szakmai berkekben. Ismertté és elismertté vált 

később gyermekrajzokra és vallomásokra épülő szocio-animációival Macskássy Kati, kísérleti karakterű 

műveivel Varga Csaba. A máig legnagyobb világsikert Rofusz Ferenc érte el 1981-ben A légy című egyedi 

filmjével, amely elnyerte az Oscar-díjat. 

1.3. ábra - Rofusz Ferenc: A légy 
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A műfaj jövője biztosnak látszott, s a megnövekedett televíziós és filmszínházi igények kielégítésére vidéki 

leányvállalatokat létesített az anyastúdió Pécsen és Kecskeméten, ezek később önállósultak, s részben túl is élték 

a „nagy” Pannónia feldarabolódását, rendszerváltás utáni ellehetetlenülését és agóniáját. A kilencvenes évek és a 

kétezres évek eleje egyfajta átmeneti korszak volt a régi szemléletből és technológiából az újba, amely átmenet 

nyertesei azok az újonnan létrejött stúdiók lettek, amelyek fel tudtak zárkózni a nemzetközi vizuális és tematikai 

trendhez, valamint a technológiai változások hozta lehetőségeket is rugalmasan kezelték. 

A Varga Stúdió minden bizonnyal ilyen volt, s tevékenysége elősegítette a magyar animáció frissülését. Varga 

Csaba műhelye kiterjedt nyugat-európai és amerikai kapcsolatrendszert épített ki, korszerű technikai, 

működtetési hátteret, így a kereskedelmi animáció, de néhány vállalkozás erejéig a művészi animáció terén is 

jelentős külhoni sikereket ért el. 

A kilencvenes években vált igen népszerűvé Európa-szerte homokanimációs összművészeti produkcióival Cakó 

Ferenc, Orosz István pedig a grafika és a mozgókép közös kontextusában alkotott műveivel nem csupán az 

animációs világban, hanem a nemzetközi kortárs képző- és tervezőművészetben is stabil hírnévre tett szert. 

1.4. ábra - Orosz István grafikája 
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A régi technikai és szellemiségű animációs struktúrából az új formációkba és szemléletbe való átmenet 

korszakában leginkább a képzőművészeti ihletettségű egyedi filmek arattak sikereket a külhoni fesztiválokon, 

vagy a speciális nemzeti karakterrel bíró darabok, mint a kecskeméti stúdió emblematikus vállalkozásává növő 

Magyar népmesék sorozat, amely máig tartó stabil nemzetközi karriert fut be. 

A Pannóniában működő Grácia Alkotócsoportban a mesterek – többek közt Gyulai Líviusz, Reisenbüchler 

Sándor, Richly Zsolt, Orosz István – mellett számos fiatal alkotó kapott lehetőséget önálló munkára, így 

Péterffy Zsófia is, aki Kalózok szeretője című festményanimációs filmjével Velencében nyerte el a Legjobb 

Európai Rövidfilm díját 2002-ben. 

1.5. ábra - Péterffy Zsófia: Kalózok szeretője 
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A kilencvenes években váltak nemzetközileg ismertté azok a Magyarországról indult alkotók is, akik részint a 

szórakoztató és kereskedelmi animációba hoznak új színt, mint Csupó Gábor (The Simpsons, 1991–92), illetve 

akik a kortárs művészetben alkotnak innovatív, technikai és tartalmi szempontból is kiemelkedő műveket, mint 

az egykori pannóniás Waliczky Tamás (Trilógia, 1992–95). Waliczky napjainkban az egyik legjelentősebb 

magyar kísérleti animációs művész, aki nemzetközi kutatási projektekben vesz részt, a térrel és a mozgással, a 

digitális képalkotással kapcsolatos alkotói-tervezői lehetőségek új útjait kutatja. 

1.6. ábra - Waliczky Tamás: Marionettfigurák 

 

A kétezres évtized közepén Gauder Áron Nyócker! (2004) című, totális paradigmaváltást prezentáló egész estés 

filmje végignyerte a világ fesztiváljait Annecytól Szöulig, viszonylag egyszerű eszközökkel új szemléletet és új 

életérzést megfogalmazva az egyre technicizáltabb és klisékbe merevedett animációs műfaj számára. 

Ezt követte M. Tóth Géza: Maestro (2005) című 3D rövidfilmje, amely 2007-ben a három Oscar-jelölt 

animációs rövidfilm közt volt, s bizton remélhettük, a sikereknek lesz annyi következménye, hogy a műfaj hazai 

támogatottsága megnő. Nem így lett, az alkotók egy része – akárcsak a 30-as években – külföldre távozott és 

távozik napjainkban is, vagy a világháló segítségével itthonról bérmunkában dolgozik, ami természetesen 

járható út, de a nemzeti animációs művészet értékeinek megőrzését és további gyarapítását aligha biztosítja. A 
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fiatal stúdiók elsősorban reklámfilmeket és videoklipeket készítenek, szerencsére van, ahol futja az energiákból 

autonóm művek létrehozásának segítésére is. 

A legújabb generáció leginkább főiskolai, egyetemi, s újabban középiskolai műhelyekben találkozik 

professzionális animációs ismeretekkel. A könnyen hozzáférhető digitális eszköztár következtében örvendetesen 

megnövekedett az önállóan készülő szkeccsek, különösebb hátteret nem igénylő etűdök száma, amely helyzet 

sok új lehetőséget tartogat a legfiatalabbak számára, s a világháló közvetítésével a produkciók hozzáférhetőek, 

határok nélkül. 

1.7. ábra - Simon Balázs: Kötelék (BKFAnimáció) 

 

1.1 Film: Simon Balázs: Kötelék 

2. 1.2. Magyar animációsok külhoni karrierje 

A magyar animációs művészet két világháború közötti mesterei közül is számosan külföldi stúdiókban váltak 

világhírűvé. 

Marczincsák György építész előbb Pál Györgyként vált filmesként ismertté, majd a harmincas évektől George 

Pal néven lett világhírű rendező. Pál György (1901–1980) – mint a későbbiekben oly sokan –, megélhetési 

kényszerből került a mozgókép közelébe, minthogy a gazdasági világválság idején saját szakmájában nem talált 

munkát. Reklámanimációi sikerének köszönhetően már a húszas évek végén a berlini UFA-ba szerződött, de 

pályafutása a holland Philips-hirdetések direktoraként ívelt fel igazán, s Hollywoodban teljesedett ki. Pál 

György a puppet és a cartoon szavakból „puppetoons” néven ismertté vált bábanimációs technológiája olyan 

árnyalt és összetett karakter- és mozgásábrázolást tett lehetővé a kor háromdimenziós animációjában, amelyre 

azelőtt nem volt példa. Cserélhető elemeket, speciális drótvázat és gömbcsuklós, mozgatható illesztéseket 

alkalmazott bábjainál, mely újításait később az egész filmes szakma hasznosította. Később az animációs 

trükkfilmek, bábfilmek készítése során szerzett tapasztalatait fantasztikus tárgyú hollywoodi játékfilm-

produkciókban is kamatoztatta, tervezőként és rendezőként egyaránt. Többek közt H. G. Wells regényének, az 

Időgépnek (Time Machine) 1960-as feldolgozása, és számos űrtémájú film is Pál lenyűgöző fantáziájának 

manifesztációja. Tervezőként, rendezőként összesen hat Oscar-díjat nyert el.1 

A nemzetközi hírű, külföldön karriert befutó magyarok közül kiemelkedik Halász János (1912–1995), akit John 

Halas néven az angol animáció Korda Sándoraként2 tisztel a világ. Halász – Disney-hez hasonlóan – remek 

produceri adottságokkal megáldott tervezőként, szervezőként és rendezőként a pesti Bortnyik-műhelyből, a 

magyar Bauhausból indulva néhány év alatt Nagy-Britannia „sikerágazatává” vált. 

                                                           
1Lásd bővebben: Orosz Márton: Futurista filmutópiák, itadokt.hu/userfiles/Orosz%20Marton_futurista%20filmutopiak.doc 
2Korda Sándor ( Sir Alexander Korda, 1893-1956) világhírű magyar filmrendező és producer, akinek pályája ugyancsak Nagy-Brianniában 

teljesedett ki, olyannyira, hogy 1942-ben lovaggá ütötték. Ebben a kitüntetésben rendezőként ő részesült először. A legrangosabb brit 
filmdíjat is róla nevezték el. 

http://itadokt.hu/futurizmus
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Itthon John Halas 1928-ban reklámgrafikusként kezdte pályafutását. „Az Est” illusztrátora volt, majd 1929-től 

egy évet rajzolóként dolgozott Párizsban. Hazajövetele után Bortnyik Sándor iskolájában asszisztensként 

ismerte meg a rajzfilmkészítést. 1934-ben Macskássy Gyulával és Kassowitz Félix-szel filmstúdiót alapítottak 

és animált reklámfilmeket forgattak. 1936-ban Angliába hívták, ahol színes rajzfilmeket rendezett. Feleségével, 

Joy Batchelorral 1940-ben megalapította a világhírűvé vált Halas and Batchelor rajzfilmvállalatot. 1939 és 1945 

között számos filmet készített az angol kormány megbízásából. Antifasiszta propagandafilmjei a polgári 

lakosságot buzdították szolidaritásra és ellenállásra, a gazdaság praktikus tervezésére, de mindenekelőtt a 

győzelembe vetett hitet erősítették. 

1.8. ábra - John Halas 1991-ben Rofusz Ferenccel 

 

A Halas and Batchelor stúdiót az Állatfarm (Animal Farm, 1954) sikere stabilizálta, biztos alapot és hátteret 

teremtve a további évtizedekre Halász azon törekvésének, mellyel az animációs művészetet a népnevelés és az 

ismeretterjesztés szolgálatába kívánta állítani. Bár mai szemmel nézve egyes darabjai – pl. Autománia 2000 

(Automania 2000, 1964) – nem mentesek némi didaxistól, akárcsak a később Kass Jánossal készített kísérleti 

komputeranimáció, a Dilemma (1980) sem, az ötletek finom intellektualitása és humanista humora magasan az 

átlagrajzfilmek fölé emelik a stúdió produkcióit. (History of the Cinema, 1957) 

1.9. ábra - John Halas: A mozi története 
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Halas nevéhez fűződik az első sztereó rajzfilm, A bagoly és a cica (1953) és az első angol bábfilm (Szobor a 

hajó orrán (1953) is. A bűvös vászon (1951) című munkája az addig hozzáférhetetlen amerikai piacot is 

meghódította, és ettől kezdve az angol animáció a tengerentúlon is népszerű lett. John Halas tíz évig töltötte be a 

Nemzetközi Animációs Film Szövetség (ASIFA) elnöki tisztjét, majd egészen 1995-ben bekövetkezett haláláig 

annak díszelnöke volt. Elméleti, szakírói munkássága is igen jelentős, tizenkét könyvet írt az animációról, 

rálátása a világ filmes fejlődésére szinte egyedülálló. 

Halász János stúdiójában kezdett komputeranimációs kísérletekbe az ugyancsak magyar Földes Péter (Peter 

Földes, 1924–1977), aki Éhség (Hunger, 1974) című, korai komputeranimációjával Oscar-jelölt lett. 

A cseh–magyar származású mester, Bertold Bartosch (1893–1968) 1932-ben Masereel-fametszetek ihletésére 

készült, harmincperces Az Eszme (L’Idée) című munkája ideológiai, filozófiai problémákkal foglalkozik, s a 

műfaj új társművészeti kapcsolódási lehetőségeit megelőlegezve Arthur Honegger kortárs zenéjére támaszkodik. 

Jean Image (1911–1989) néven vált a francia animációs művészet kiemelkedő alakjává a magyar emigráns 

Hajdú Jenő. Hajdú rendezésében készült az első egész estés francia animációs film A legyőzhetetlen Jancsi 

(Jeannot l’intrépide, 1950) címmel, és ő volt az egyik alapítója 1959-ben induló annecy-i animációs 

fesztiváloknak. 

Viszonylag ismeretlen Magyarországon, ám a francia animációtörténet jelentős alkotóként tartja számon Kiss 

Vilma (Wilma de Quich, 1893–1943) munkásságát. Les enfants du ciel (Az ég gyermekei) című, 1946-ban 

készült tízperces animációjáért a szakírók a francia animáció megújítójaként emlékeznek meg róla. Orosz 

Márton és Kopócsy Anna kutatása feltárta, hogy a filmes szakmát Amerikában elsajátító Kiss Vilma szerepet 

vállalt a színes nyersanyaggal folytatott párizsi kísérletekben is. Kiderült, hogy a francia animációs film 

bölcsőjének tekintett Grimault-műterem rajzolói Kiss Vilma közreműködésével sajátították el a mesterség 

alapjait.3 

1.10. ábra - Kiss Vilma rajzol 

                                                           
3„Kiss Vilma ... más szempontból is kulcsszerepet játszhatott a rajzfilmes szakma nemzetközi vérkeringésében. Az 1930-as évek elején 
Berlinben, a Reimann-Schulében ő oktatta a trükkfilmet, és szinte elképzelhetetlen, hogy ne lett volna kapcsolatban az ekkoriban ott élő 

többi magyar származású animátorral, például az ott tanuló Hajdú Jenő Imrével (Jean Emeric Image) vagy az először az UFA 

rajzfilmrészlegét vezető, majd Pal und Wittke névvel saját vállalkozást alapító Pál Györggyel.” (Orosz Márton: Futurista filmutópiák, 
itadokt.hu/userfiles/Orosz%20Marton_futurista%20filmutopiak.doc) 

http://itadokt.hu/futurizmus
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A szintén magyar származású Anthony Gross az avantgárd animáció egyik úttörője. Az élet öröme című, Hector 

Hoppinnel készített rajzfilmjét Walt Disney egyedi hangulatú Fantáziája előképeként tartják számon, s a művet 

a New York-i Museum of Modern Art is megvásárolta. 

Etienne Raïk, azaz Rajk István (1904–1976), a Párizsban élő világhírű tűanimátor, Alekszandr Alekszejev 

munkatársaként a reklámanimáció egyik legjelentősebb alakja volt Franciaországban.4 

Magyarországról kivándorolt emigráns szülők gyermeke Jules Engel (Engel Gyula, 1909–2003) aki a harmincas 

évektől a Disney, majd a negyvenes évektől az új utakat kereső UPA stúdió munkatársa. Karakteres, az op-art 

stílusjegyeit viselő nonfigurativ autonóm animációs filmjei leginkább a hatvanas évektől váltak ismertté. Engel 

az Egyesült Államok experimentális animációs kultúrájának meghatározó alakja lett, Kaliforniában egyetemi 

fakultás vezetésére kapott megbízást a kísérleti animációs kutatások és az oktatás fejlesztését elősegítendő. 

Érdekes magyar vonatkozása van a korán elhunyt, svéd származású Viking Eggeling (1880–1925) 

munkásságának is (Symphonie diagonale, 1924). Írását, Fejtegetések a mozgóképművészetről címmel, valamint 

absztrakt animációs filmképeit a Kassák Lajos által szerkesztett Ma című, ekkor Bécsben kiadott folyóirata 

közölte először, s ugyanezen számban jelentek meg a német dadaista mester, Hans Richter filmképei is. 

1.11. ábra - A Ma címlapja 

                                                           
4(Orosz Márton: http://www.filmkultura.hu/keptar/index.php) 

http://www.filmkultura.hu/keptar/index.php
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1.12. ábra - Viking Eggeling és Hans Richter forgatókönyvrészletei 
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E két alkotó művei Kassák és Moholy-Nagy László más elméleti munkáiban is példaként jelennek meg, s 

hatásuk felfedezhető személyes alkotói tevékenységükben is, de az általuk képviselt korai „intermediális 

szemlélet és interdiszciplináris gondolkodásmód” – ahogy Peternák Miklós írja A magyar avantgarde film című 

1991-es tanulmányában – igazából a hazai pályán kívül tudott érvényesülni.5 

                                                           
5F.I.L.M. A magyar avantgarde film története és dokumentumai, Budapest, 1991, http://catalog.c3.hu/mediatortenet/PDF/FILM.pdf 

http://catalog.c3.hu/mediatortenet/PDF/FILM.pdf
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Orosz Márton korábban idézett tanulmányából értesülhetünk Weininger Andor (1899–1986) bauhausbeli, 24 

szekvenciából álló vázlatáról absztrakt filmtervéhez, illetve egy absztrakt filmhez és az ún. Mechanikus 

Színpadi Revü című koncepcióhoz készített vázlatairól. 

Animációs effektusok, műfajközeli megoldások felfedezhetők a Bauhaus köréhez közeli alkotók, így a képző-, 

tervező- és filmművész Metzner Ernő (1892–1953) munkáiban is, s a kor képzőművészei általában alkalmaztak 

olyan grafikai megoldásokat, amelyekben tetten érhető akár az animációs mozgókép hatása is. 

Moholy-Nagy László (1895–1946) a dessaui Bauhaus keretei között munkatársaival kísérleteket folytatott, hogy 

a zenét non-figuratív képzőművészeti formában jelenítse meg. Fényjáték: Fekete-fehér-szürke (Lichtspiele: 

Schwarz-Weiß-Grau, 1930–32) című filmjében a címben jelzett „színek” árnyalatainak és a különböző mértani 

formák, szerkezetek kapcsolatának a mozgásban születő új minőségét kutatta. 

1.13. ábra - Moholy-Nagy László: Fényjáték: Fekete-fehér-szürke (filmképek) 

 

Érdekes közös tendencia a második világháborút megelőző éra alkotóinak művészetében – mozgókép- és 

képzőművészetben egyaránt – a fénnyel mint anyaggal való kísérletezés. A fentebb említett Moholy-etűd 

szigorúan véve nem animációs alkotás, bár elemeiben animációs megoldásokkal is él, ám azt az összművészeti 

gondolkodást reprezentálja, ahol a sík-, tér- és mozgóképművészet szerencsésen találkozik a művészi program 

beteljesítése érdekében. 

A fény és a mozgás kölcsönhatásait, új kapcsolódási lehetőségeit kutatja Kepes György (1906–2001) egész 

munkássága, így az ő művei is érintik az animációs képalkotás kísérleti területeit, kinetikus fényjátékai pedig 

mintegy előrevetítik az új média egyes törekvéseit. Gazdag életművében még hagyományos animációs 

figuratervekkel is találkozhatunk! 

1.14. ábra - Kepes György műve 
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László Sándor (Alexander László, 1895–1970) zeneszerző fény-zene-mozgás kísérletei is közel állnak akár a 

fischingeri, akár a mclareni programhoz – ld. Animációs mozgóképtörténet I. –, ami a mozgókép fény-hang-

ritmus összefüggéseit illeti, s elképzelései szervesen kapcsolódnak a világban zajló hasonló összművészeti 

törekvésekhez. „László a zene és a színek közti kapcsolat kutatása során a fényt mint vetítőfényt használja, 

változó alakzatok – némileg még a laterna magica-bemutatókkal is rokonságot tartó – projektálására. A 

színfény-zene összekapcsolása a jóval későbbi »expanded cinema« (kiterjesztett film) fogalmával, annyiból 

elfogadható, hogy létrejöttét filmes kapcsolatnak köszönheti: Lászlót Oskar Fischinger segítette…”6 

László Magyar Triangulum című, e kísérletek eredményeit ötvöző filmje a videoklipek ősének is tekinthető. 

„Fischinger 1923-ban ismerkedett meg azzal az Alexander Lászlóval, aki László Sándor néven a budapesti 

Zeneakadémia zongora szakán 1914-ben szerzett diplomát. Együttműködésük eredménye egy zongorából és az 

azzal összekötött, mozgó reflektorokból álló különös szerkezet. Az egyedi hangszer modulált színszűrőin át 

festett, absztrakt geometrikus mintákat lehetett vetíteni a terem végében elhelyezett vászonra. Az egész ház, az 

utolsó helyig megtelve, a legnagyobb várakozással van tele. A feszültség még inkább fokozódik, amikor László 

bevezeti a műsort. […] Aztán elsötétedik a terem, a színpad megnyílik és a prelúdiumhoz, amelyet László játszik 

a zongorán, expresszionista festményt vetítenek a háttérben a függönyökre: egy színes alakzatot kék körökből és 

spirálokból; hirtelen zöldbe csapnak át a színek, ahogy gyorsabb lesz a zene, villámok kezdenek cikázni. Aztán a 

melódia véget ér és a színpad ismét félhomályba merül” – olvashatjuk egy korabeli beszámolóban.7 

„László színfényzongorának nevezte el találmányát, és 1925-ben könyv formájában publikálta eredményeit... 

László néhány évvel később Honegger zenéjére, a Pacific 231-es tételre egy abszolút filmet is komponált, amely 

a korabeli kritikák szerint hatalmas sikert aratott első, 1927-es bemutatóján.”8 

                                                           
6F.I.L.M. A magyar avantgarde film története és dokumentumai, Budapest, 1991, http://catalog.c3.hu/mediatortenet/PDF/FILM.pdf 
7Farblichtmusik, Augsburger Postzeitung 52. (1926), idézi Jörg JeWaNski, Die Farblichtmusik Alexander Laszlos, Zeitschrift für 

Kunstgeschichte 60. (1997/1.), 22. Im itadokt.hu/userfiles/Orosz%20Marton_futurista%20filmutopiak.doc ) 
8Orosz Márton: Futurista filmutópiák, itadokt.hu/userfiles/Orosz%20Marton_futurista%20filmutopiak.doc  

http://catalog.c3.hu/mediatortenet/PDF/FILM.pdf
http://itadokt.hu/futurizmus
http://itadokt.hu/futurizmus
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1.15. ábra - Alexander László koncertje (Matthias Holl festménye) 

 

Kevesen tudják, hogy a Hanna–Barbera alkotópáros egyik tagja, William Hanna (1910–2001) is magyar 

származású. Hanna Melánia vagy Hanna Mela hódmezővásárhelyi festőművésznő unokatestvére 

Németországból vándorolt ki az Egyesült Államokba, itt született fia, William, aki a Walt Disney 

rajzfilmstúdióba került, ahol találkozott Joe Barberával.9 

Napjainkban a világ animációs és játékfilmipara, sőt digitális játékipara egyre inkább összeolvad, az animációs 

utómunka mesterei legalább olyan fontos szerepet kapnak, mint az animáció más munkafázisainak tervezői. E 

stúdiók árnyékában megbújó kortárs alkotók számosan magyarok, nevük a filmgyártás belső köreiben 

ismertebb, mint a nagyközönség előtt. Az animációs effektusokkal világszínvonalon operáló magyar alkotók 

napjainkban online dolgoznak a határtalanná vált filmiparban. A Magyarországra kerülő megbízások számát és 

szakmai presztizsét véve alapul, tervezőink szakmai jó híre stabilnak tűnik. 

Jelenleg az egyedi filmek állami támogatásának drasztikus csökkenésével a nemzeti animációs művészet 

népszerűsítésének hagyományos útjai járhatatlanná váltak. Lehetőségek a most alakuló új stúdiók és az iskolai 

műhelyekben születő alkotások, a technikai körülmények egyszerűsödése és a közvetítési mechanizmus 

demokratizálódása, határtalanná válása révén remélhetők. 

1.16. ábra - Ottlik Anna: Teadélután (BKF-Animáció) 

                                                           
9A Hanna–Barbera alkotópárosról bővebben az Animációs mozgóképtörténet I. című tananyagban olvashatsz 
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A nemzeti animációs filmművészet beolvadását a globális stílus- és műfajkavalkádba azonban talán még korai 

jövendölni, hisz éppen a különbözőség teheti érdekessé azt, amit mi, magyar animációsok művelünk, ezt 

igazolják vissza a korábbi nemzetközi összevetések, tapasztalatok is.10 

1.2 Film: Ottlik Anna: Teadélután 

                                                           
10A téma iránt érdeklődőknek ajánljuk figyelmébe Orosz Márton: Vissza a szülőföldre című körültekintő, gazdagon illusztrált előadását: 
http://www.kaff.hu/files/documents/Back_to_the_homeland_KAFF_2011.pdf 2013. 09. 23 

http://www.kaff.hu/files/documents/Back_to_the_homeland_KAFF_2011.pdf
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2. fejezet - A magyar animációs 
művészet közvetlen előzményei és 
kezdetei 

A történelem során az ember folyamatosan törekedett a mozgás minél tökéletesebb megjelenítésére, s e 

kísérletek főbb állomásairól a nemzetközi animációtörténet előzményeit tárgyaló fejezetben tudósítottunk.1 

Magyarországon, ahogy Európában mindenütt, a mozgásillúziót keltő tárgyak elsősorban vásári mutatványosok 

sátraiban voltak fellelhetők, később az optikai trükkökkel szórakoztató gyerek- és többnyire erotikus tartalmú 

felnőtt-játékok nyújtottak mozgásillúziót nyújtó vizuális élményt. 

2.1. ábra - Fázisolt papírcsíkok zoetrópba 

 

A már közvetlenül rajzfilmélményt megelőző konstrukciók, mint a Horner-dob vagy a praxinoszkóp is 

gyerekjátékként funkcionáltak vagy a társasági szórakoztatás kellékei voltak. 

2.2. ábra - Simon Balázs filmképe (BKF-Animáció) 

 

A rajz- vagy tárgyanimációt közvetlenül megelőző kísérletek a fotográfiához és a mozgóképrögzítéshez, -

vetítéshez szükséges lépcsőfokoknak is tekinthetők. A fotográfia lehetőségeinek ismertté és természetessé 

válásával beszélhetünk a mozgás valósághű megörökíthetőségének tendenciózus kutatásáról, ennek ellenére az 

animációs kísérletek még ezután sem feltétlenül a „valóságot” szándékozzák visszaadni: sokkal inkább a 

fantázia, a mesék és az álmok szürreális világának bizarr szabadságában tobzódnak. A „valóság” persze maga is 

felfogható illúzióként, s ezt a körülményt az animációs technikák fejlődését akár véletlenül, akár tudatosan 

előrelendítő úttörők magától értetődő természetességgel ki is használják. 

                                                           
1Lásd Animációs mozgóképtörténet I., 2. fejezet 
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1. 2.1. Simándi István 
(1675–1710) 

A legelső animációs kísérletezőnek is tekinthető magyar tudós, Simándi István, Sárospatakon tanított fizikát az 

1700-as évek elején. Németalföldi tanulmányútján más instrumentumokkal együtt beszerzett vetítőgépébe a mai 

diapozitívekhez hasonló „ködfátyolképeket” – festett üvegképeket – helyezett, s ezeket váltogatva vetítve idézett 

elő mozgásélményt. Simándi volt az első tanárok egyike, aki kísérletekkel igazolta elméletifizika-előadásait, s 

valószínűleg vetítőjét is elsősorban tanulmányi célokra használta. Különös prezentációinak híre menvén, ki is 

vívta az ördöngösség vádját a nép körében...2 

2.3. ábra - Simándi István laterna magicája 

 

2.4. ábra - Képek a laterna magicához 

                                                           
2Olvasd el! Bigus Imre: 300 éves a kísérleti fizika oktatása Sárospatakon (Fizikai Szemle, 2011/7–8.) 
http://epa.oszk.hu/00300/00342/00252/pdf/FizSzem-20110708_272-277.pdf 

http://epa.oszk.hu/00300/00342/00252/pdf/FizSzem-20110708_272-277.pdf
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2. 2.2. Székely Bertalan 
(1835–1910) 

Simándi preanimációs vetítései után hosszú ideig nem tudunk az animációval szorosan összefüggésbe hozható 

magyar vizuális kísérletekről. Ha a legközvetlenebb előzményeket keressük, amelyek csupán egy lépésnyire 

voltak a mai értelemben vett animációtól, elsőként minden bizonnyal Székely Bertalan mozgástanulmányait 

érdemes említeni, mint a mozgás fázisokra bontásának első konkrét, tanulmányszintű kísérletét, amely mintegy 

megelőlegezi a következő lépést, a fázisok összefűzését mozgóképpé. 

Székely Bertalan élénk levelezést folytatott Étienne Jules Marey-val, a mozgás ábrázolhatóságának kutatásában 

úttörő tevékenységet végző francia kronofotográfussal, s vélhetően ismerhette Eadweard Muybridge 

sorozatfotóit is. Székely az 1870-es években a Mintarajztanoda tanáraként a ló anatómiáját tanulmányozva jutott 

el a valóságos mozgás rögzíthetőségének problémájáig, ahogy előtte már számosan, például az újkori monda 

szerint Muybridge első megbízója Leland Stanford is. 
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„1872-ben Leland Stanford, A Central Pacific vasútvonal egyik építtetője s egykori kaliforniai kormányzó, 

erősen érdeklődni kezdett a lótenyésztés iránt és megvásárolta a nagykiterjedésű Palo Alto méntelepet, melynek 

egy részén ma a Stanford Egyetem áll. A legenda szerint a farmon álldogáló csoport előtt egy ló ügetett el s 

ennek kapcsán robbant ki a vita a ló lábainak helyzetéről. Stanford azt állította, hogy időnként a lónak egyik 

lába sem érte a földet. A vita végül is fogadásba torkollott, melyre Stanford 25 000 dollárt tett fel. Stanford 

életrajzírója, George T. Clark szerint a történetet apokrif legendának kell tekintenünk, mivel Stanfordnak 

egyrészt nem volt szokása a fogadás, másrészt, akivel állítólag a baráti fogadást kötötte – Frederick 

MacCrellish –, esküdt ellensége volt.”3 

„Marey és Székely Bertalan csak arról vitatkozott, hány fázisra kell lebontani a ló mozgását, hány lyukon át kell 

nézni a zootróp dobjába helyezett fázisrajzokat. A 11-es szám bizonyult ideálisnak ahhoz, hogy a mozgás 

illúzióját kapjuk. Egyikük sem gondolt azonban még arra, hogy a valóságban látott mozgással egyenértékű 

virtuális mozgást teremtsen, amint azt később a mozgófilm megpróbálta. Ők a mozgás törvényeit akarták 

megismerni (az igazság birtokába akartak jutni), de nem akartak új látszatigazságot teremteni” – írja Beke 

László Székely Bertalan igazsága című tanulmányában,4 rávilágítva arra a tényre, hogy még a mozgókép 

születése előtti utolsó pillanatokban is milyen messze voltak a kor legkreatívabb elméi a valóság illúziójának 

attól a fajta reprodukciójáról való gondolkodástól, amely nem sokkal később természetessé vált, sőt a 

szándékától is milyen messze jártak, hogy ezt az illúziót megteremtsék! 

2.5. ábra - Székely Bertalan mozgástanulmánya 

 

2.6. ábra - Muybridge zoetrópja 

                                                           
3(Robert Taft: Eadweard Muybridge és munkássága, http://www.sze.hu/muvtori/belso/stilusok/muybridge/muybridge01.htm 
4„A kronofotográfia részeire bontotta a mozgásfolyamatot, ezáltal megcáfolta azt az évszázados tudást, hogy a vágta közben levegőbe 

emelkedő ló kinyújtja mind a négy lábát – írja Beke már idézett tanulmányában – A festők csalásra gyanakodtak ugyan, de a tudomány 
csalhatatlannak bizonyult. Egyedül Rodin mert tiltakozni, mondván, hogy ha az emberi szem úgy látja, akkor mégiscsak a szemnek – a 

művészetnek – van igaza.  Tudományos szempontból mindössze arról volt szó, hogy lehet-e a mozgást, a folytonosságot szakaszossággal 

igazolni. A művészi igazság szempontjából viszont nem kevesebb a tét, mint hogy szabad-e részeire bontani valamit, aminek a lényege az 
egység. Hajas Tibor azt mondta, hogy tilos animációs filmet készíteni, élettelen fázisokat életre kelteni, mert az életteremtés egyedül az Isten 

privilégiuma. Bódy Gábor viszont, akit egész életében foglalkoztatott a művészet és a tudomány kibékíthetetlensége, arra »vetemedett«, 

hogy – a Hommage à Muybridge-ben és a Nárcisz és Psychében – a kronofotográfiai szekvenciákat mechanikusan mozgó, élő emberekkel 
helyettesítette. És hogy a magyaroknál maradjunk, a dilemmát nem oldotta ugyan meg, de konzekvensen kerülte ki Cászári Gábor, aki a 

célfotó-berendezést nem a mozgás megállítására, hanem ábrázolására használva fel, bizonyítani tudta, hogy a vágtázó ló a levegőben mind a 

négy lábát kinyújtja. Ez pedig azért sikerült neki, mert a teret és az időt egységes kontinuumként tudta kezelni.” (Beke László: Székely 
Bertalan igazsága, http://www.c3.hu/szekely_bertalan/index.html) 

http://www.sze.hu/muvtori/belso/stilusok/muybridge/muybridge01.htm
http://www.c3.hu/szekely_bertalan/index.html
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2.7. ábra - Székely zoetrópfázisai 

 

Olvasd el! 

From Daedaleum to Zoetrope, „ ... the most wonderful antics that ever a nightmare invented to puzzle the 

brain.” 

http://www.stephenherbert.co.uk/wheelZOETROPEpart2.htm 

3. 2.3. Georges Demeny 
(1850–1917) 

Az 1880-as évek Párizsában tevékenykedett egy, kis jóindulattal a magyar mozgóképtörténet kezdetéhez is 

kapcsolható feltaláló, a neve alapján távoli magyar ősökkel bíró Georges Demeny (1850–1917), aki a fonoszkóp 

és a filmtovábbítás egy lehetséges módjának kidolgozásában ért el eredményeket, s bár ezen munkái nem 

kifejezetten animációs találmányok, az animációs műfaj létrejöttét éppúgy segítette munkássága, mint általában 

a mozgóképművészet kibontakozását. Demeny „egy kör alakú üveglemez kerülete mentén egy beszélő személy 

http://www.stephenherbert.co.uk/wheelZOETROPEpart2.htm
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arcáról készült 24 db, kronofotográfikus képet helyezett el; fényképező objektívet helyezett el azon erősen 

megvilágított hely elé, ahol a zár ablaka az egymás utáni képeket felfedte. Az illúzió és a bemutatott képek 

élessége olyan kielégítő volt, hogy a gyakorlott süketnémák a beszélő ember ajkmozgásaiból kiolvasták a 

szótagokat” – írta Marey a fonoszkópról.5 Demeny pályája viszontagságos volt, Marey-val való korábban 

gyümölcsözőnek tűnő munkakapcsolata szabadalmi vitákkal zárult, mindazonáltal érdemeit a francia és az 

egyetemes filmtörténet éppúgy számon tartja, mint szerencsésebb pályatársaiét. 

Figyelmet érdemel a rendhagyó egyéniségű és pályájú nagy festőnek, Csontváry Kosztka Tivadarnak (1853–

1919) az új képalkotási lehetőséget kínáló műfaj, a mozgókép iránt tanúsított érdeklődése is.6 Ahogy nem 

hagyható figyelmen kívül a huszadik század egyik legjelentősebb képzőművésze, az avantgárd Vajda Lajos 

(1908–1941) feltételezhető mozgóképes érintettsége sem – bár ez csupán a művei sajátos „időbeliségéből” 

spekulálható következtetés...7 

2.8. ábra - Demeny „beszélő fejének” fázisfotói 

 

2.9. ábra - Csontváry Kosztka Tivadar: Zarándoklás a cédrushoz 

                                                           
5http://www.filmintezet.hu/magyar/filmint/filmspir/22/vivie22.htm 
6„Megjegyzése … szerint »csak a mozgó (ti. mozgókép) hozott létre érdekeset, ez képes bemutatni a láthatatlan természetet«. Tudni való 

ugyanis, hogy feljegyzéseiből, egyes szövegrészek témájából, azok mozgóképek gyors iramú váltakozására emlékeztető megfogalmazásából 
következtethetően az Urania (tudományos) színház vetített előadásainak (rendszeres) látogatója volt.”  (Mezei Ottó: Kovásznai György, a 

festészet és a film szolgálatában) Ha animációs szemmel és elég merész fantáziával nézzük Zarándoklás a cédrushoz című, 1907-ben 

született képét, a fát körbetáncoló női kar tagjainak egyes mozdulatait fázisokként elképzelve könnyedén összerakhatjuk az ábrázolt táncot, 
akárha Muybridge fotográfiáit rekonstruálnánk... 
7Vajda transzparens vonalrajzai, több nézőpontú térábrázolásai, portréi erőteljesen felidézik az animációs fázis- és kulcsrajzok sajátosságait. 

Állítólag Vajda is dolgozott rövid ideig animációs filmben, az erre vonatkozó feljegyzések azonban meglehetősen bizonytalanok. Kollázsai, 
montázsai viszont egyértelműen megelőlegezik a hatvanas években hazánkban is felvirágzó, első sorban Reisenbüchler Sándor és Kovásznai 

György nevéhez köthető kollázsanimációs technikát, és általában a vegyes technikára épülő animációs filmkép „legalizálását”. Vajda 

életművének inspirációjára, rajzai kreatív feldolgozásával 1999-ben Richly Zsolt és Patrovits Tamás készített elemző animációs rövidfilmet 
Hommage á Vajda Lajos címmel, beváltva a Vajda műveiben rejtőző animációs ígéretet… 

http://www.filmintezet.hu/magyar/filmint/filmspir/22/vivie22.htm
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2.10. ábra - Csontváry Kosztka Tivadar: Zarándoklás a cédrushoz (részlet) 

 

2.11. ábra - Vajda Lajos: Két arc 
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Olvasd el: 

http://www.magyarvagyok.com/galeria/hiressegek/4962-Vajda-Lajos/4.html 

http://www.filmkultura.hu/regi/2001/articles/reviews/animacifilmsz.hu.html 

4. 2.4. Jaschik Álmos 
(1885–1950) 

Jaschik Álmos a másik úttörő, aki művészettanítási programjába építi a mozgás fázisokra bontott ábrázolását. A 

festő- és iparművész Jaschik Álmos főiskolai éveiben Székely Bertalan növendéke volt, a tízes években az 

Iparrajziskola tanára. 1920-ban a két világháború közötti korszak legjelentősebb magán-tervezőiskoláját hozta 

létre. A mozgás megjelenítésének problematikája táncos és színházi produkciók díszlet- és jelmeztervezőjeként 

is foglalkoztatta. 

http://www.magyarvagyok.com/galeria/hiressegek/4962-Vajda-Lajos/4.html
http://www.filmkultura.hu/regi/2001/articles/reviews/animacifilmsz.hu.html
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„»Rajzosfilm« készítése is izgatta a 30-as években, meserajzfilmé, amelynek során a grafikusművész egy 

személyben az író, rendező, díszlet- és jelmeztervező, sőt a festő és az operatőr is. Érdeklődése kialakulásában 

minden bizonnyal része volt főiskolai mestere, Székely Bertalan mozgástanulmányainak is. Az ő inspirációit is 

követte, amikor rövidebb, majd hosszabb terjedelmű, jelenetekre bontott mesefilmterveket készített, s 

tanítványait is ilyen típusú feladatokra készítette fel. Jaschik a tehetségesebbek számára »rajzmozgatási«, vagyis 

fázisrajzolási tanfolyamot szervezett”.8 A negyvenes évek elején Jaschik tanítványaival Gyémántkrajcár címen 

animációs mesefilm készítésébe kezdett. A filmet végül A kiskakas gyémánt félkrajcárja címmel – az első színes 

magyar animációs filmként – Macskássy Gyula és Fekete Edit készítette el 1951-ben. 

2.12. ábra - Jaschik Álmos jelmeztervei 1930 körül 

 

(Forrás: http://artmagazin.hu/artmagazin_hirek/mozdulat-muveszet.1604.html?pageid=86) 

2. 1 Film: Kolop Anita: Mozgástanulmány 

                                                           
8Mezei Ottó: Kovásznai György, a festészet és a film szolgálatában, http://mek.oszk.hu/01600/01626/html/) 

http://artmagazin.hu/artmagazin_hirek/mozdulat-muveszet.1604.html?pageid=86
http://mek.oszk.hu/01600/01626/html/
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3. fejezet - A magyar animációs 
művészet a XX. század első felében 

Az előző fejezetben azokat az úttörőket említettük, akik pályájuk során érintőlegesen foglalkoztak a 

kialakulóban levő új műfajban rejlő lehetőségekkel. 

Mivel ekkoriban Magyarországon a háttéripar – laboratóriumok, gyártás, forgalmazás – még nem állt készen e 

kísérletek kiteljesedésére, a legtöbb érdeklődő számára a műfajjal való kapcsolat egyszeri kaland maradt, vagy 

más területen hasznosítható tapasztalatszerzés. 

Ugyanakkor voltak, akik a magyar mozikban már a kezdetektől nagy számban látható, főleg amerikai 

rajzfilmeken fellelkesülve, kitartóan próbálkoztak a népszerű műfaj technológiájának elsajátításával. 

Macskássy Kati (1942–2008) animációsfilm-rendező így ír az animációs művészet magyarországi kezdeteiről: 

„Nemcsak Magyarországon, hanem Európában sehol nem valósulhatott meg folyamatos animációsfilm-készítés 

a második világháborút követő évekig, annak ellenére, hogy az animációs film kezdeti lépéseit Európában tette 

meg Emil Reynaud-val, aki már 1892-ben cselekményvonal köré épülő rajzos filmecskéket készített 

Franciaországban; majd a századfordulón Emil Cohl használta filmjeiben a filmtrükk és az animáció 

lehetőségeit. 

Néhány évvel később már Magyarországon is megjelent egy kézikönyv Hogyan készítsünk rajzos trükkfilmet? 

címen, a filmesztéták pedig lelkes hangon üdvözlik az új műfaj megszületését: »Ha sorozatot állítunk fel a 

filmszabadság megvalósításában, kétségkívül a rajzos trükkfilm jelenti azt az utolsó fokot, melyben a 

filmszabadság a lehető legmerészebb szárnyalásban érvényesül.« »A művészek lelkében mindig ott élt a vágy: 

az élet lényegét, a mozgást is felhasználni a művészet kifejezőeszközei között. A rajzos film nemcsak képpel és 

mozgással, hanem a rajz csodálatos érzékeltető, eszményítő és karikizáló lehetőségeivel a mozgókép kifejező 

elemein túl is ad a műfajnak megfelelő kifejezőelemet, nyilvánvaló, hogy ez ma a filmművészet.« Tudatosan 

idéztem e kissé pátoszos és fellengzős szövegeket, hogy ezzel is szemléltessem azt a skizofrén helyzetet, mely az 

animációs film hőskorszakára jellemző, tudniillik bármennyire lelkesen üdvözlik is az új műfajt, a hallatlanul 

munkaigényes és ezért a natúrfilmnél lényegesen drágább animációs technikához Magyarországon és általában 

Európában nem sikerült megtalálni a megfelelő anyagi fedezetet. Így ebben az időszakban nem alakulhatott ki a 

folyamatos animációsfilm-gyártás és ezért szorítkozott csak néhány lelkes művész egyedi kísérletére. Igaz, hogy 

Amerikában az egyik első rajzfilmes, McCay, akinek a filmje elkészítése nem ütközött ugyan financiális 

problémákba, már 1910-ben így kesereg: »Az animáció művészet lehetne, de elüzletiesedett..., amerre most 

halad, az üzlet és nem művészet... és ez nagy baj.« 

Egy rajzfilmes intelmeire abban az időben sem nagyon figyeltek oda, és mint ismert, Amerikában hamarosan 

megszületett a nagyipari, üzletszerű rajzfilmgyártás, mely termékeivel elárasztotta Európát... Aki ezekben az 

időkben Magyarországon animációs filmet akart készíteni, annak maradt a háziipari módszer. Kató István, aki 

grafikusként indult, két konyhai hokedlire fektetett ablakon vette fel 1915-ben a Zsirb Ödön, Káposzta Sári és 

Gulasch Miska szomorú története című filmjeit. …”1 

1. 3.1. Kató Kiszly István 
(1895–1963) 

Az első, valóban filmnek nevezhető animációs mozgóképet tehát Kató-Kiszly István díszlettervező forgatta 

1914-ben, papírkivágásos technikával. A Zsirb Ödön című színezett fekete-fehér alkotás, sajnos, a tervező más 

rövidfilmjeivel egyetemben, nem maradt fenn az utókor számára. Ezek, a Kápuszta Sári és Gulasch Miska 

(1914), az árnyképes János vitéz (1916), az 1919-es Burzsuj bácsi bácsi a mennyországban illetve a Prof. Nick 

Paccer, valamint az 1921-es Romeo és Júlia megsemmisültek a második világháború során. 

Kató-Kiszly első műveit egy mozi tetőteraszán nappali fénynél vették fel, a fenti tanulmányban is említett 

egyszerű körülmények közt, kezdetleges, de kreatív megoldásokat alkalmazva, pl. metronómot használtak a 

megvilágítási idő mérésére! 1916-ban, már valamivel fejlettebb technikával készült a János vitéz. A Burzsuj 

bácsi…-t már a Tanácsköztársaság rövid ideje alatt öt mozi is vetítette. 

                                                           
1Macskássy Kati: A rajzos trükkfilm szabadsága. Utóhang Az animáció története című tévésorozathoz, 1983, MTV 
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Az első magyar hangos-színes animációs film, a Bogárorfeum (Egy éj a Bogár-bárban) (1932) is Kató-Kiszly 

fantáziáját dicséri. 

Kató-Kiszly a harmincas évektől oktatófilmeket gyártott az animációs trükktechnika általa fejlesztett 

megoldásait alkalmazva, s e tevékenységét a háború után is folytatta, majd a második világháború idején rajzos 

híradókat is készített, amint arról az alábbi híradás tanúskodik: 

„RAJZOS HÍRADÓ 

A közönség nem remélt nagyfokú érdeklődése mellett megnyílt MFI Hiradó Filmszínház jól összeválogatott 

műsorában egy olyan magyar filmújdonság szerepel, amelynek talán külföldön sem akad párja. Az ötletes 

filmcsemege címe Rajzos Híradó, amely, mint a neve is elárulja, rajzos trükkökkel mutatja be a háború főbb 

mozzanatait. A rendkívül szemléltető és mindössze 100 méter hosszú híradófilm rajzos ötleteit és hosszadalmas, 

fáradságos technikai trükkjeit Kató-Kiszly István készítette, aki állandósítja ezeket a kitűnően bevált Rajzos 

Híradó-kat és ezentúl hétről-hétre alkalma lesz á Híradó Filmszínház közönségének élveznie a rövid, de annál 

érdekesebb kis filmcsemegéket. Ugy tudjuk, hogy Kató-Kiszly István ebben a rajzos zsánerben Szilveszter és 

Újév hetében egy-egy humoros filmmel fogja honorálni a közönség elismerését, amellyel Rajzos Híradóit 

fogadta.” 2 

3.1. ábra - Kató-Kiszly-reklámgrafika 

 

2. 3.2. Vértes Marcell 
(1895–1961) 

Vértes Marcell festőművész és illusztrátor már az első világháború idején is szórakoztatta a nézőket egyszerű 

animációs trükkökkel kiegészített filmhíradókban. Fekete táblára krétával rajzolt, s a közönség szeme előtt, 

„élőben” fejlesztette a háborús hírekhez kapcsolódó karikatúráit. A produkcióban látható volt az alkotó és az 

alkotó keze, akár elődjénél, Stuart Blacktonnál, de valódi animáció még ritkán fordult elő, kuriózumként. A 

műsor ez esetben is a kávéházi rajzos konferansziék filmszalagra rögzített továbbgondolása volt, s a hírlapi 

tréfák stílusát idézte. 

Vértes Marcell később festőként vált ismertté Párizsban, majd az 1952-ben forgatott hollywoodi 

szuperprodukció, a Moulin Rouge díszlet- és jelmeztervezőjeként Oscar-díjat is kapott. Az említett filmben 

amúgy Vértes Marcell keze által születnek Toulouse-Lautrec művei. 

3.2. ábra - Vértes Marcell grafikája 

                                                           
2Magyar Film, I. évf. 44., 1939. december 16. 
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3. 3.3. Gerő György 
(1905–1935) 

Kevéssé ismert a róla fellelhető információkból és filmelméleti írásából kirajzolódó kép alapján a valószínűleg 

rendkívül kreatív és tájékozott ifjú filmes, Gerő György munkássága. 1924-es, Béla című filmtervét, amely a 

kameraállásokat és a mozgásokat is rögzíti, 19 éves korában készítette. Orosz Márton, a két világháború közti 

magyar animációt feltérképező kutatásai során találta az alábbi érdekességeket: 

„Az egyik korabeli német filmes újság, a Film-Kurier hasábjain találtam rá arra A jövő filmforgatókönyve című 

írásra, amely arról számolt be, hogy Gerő a plágium vádjával indított pert egyik szerkesztő munkatársa, Karly 

Ágoston ellen. A keresetben az állt, hogy az a típusú forgatókönyv, amely a rendező funkcióját a szereplők 

öntörvényű, marionettszerű mozgása ellenében teljesen kiiktatja a filmből, Gerő saját invencióját dicséri. A cikk 

beszámol arról is, hogy egy francia filmvállalat kívánja megfilmesíteni Gerő terveit, míg Karly változatát a 

tekintélyes német UFA szeretné filmre vinni... 

...A Gerő filmjéből közölt kockákon túl Mezei Árpád hagyatékából került elő az ELTE-n 1982-ben 

megrendezett dadaizmus-kiállítás és -konferencia alkalmával néhány további kontakt... Külön érdekesség, hogy 

éppen néhány hete fejezte be egy amerikai képzőművész, Bruce Checefsky a megmaradt forgatókönyvre 

támaszkodva a Gerő-film egyéni adaptációját. 

(Azóta a mű elkészült, nézd meg: http://www.youtube.com/watch?v=5TVkPKQpdLw ) 

Száva Gyula évtizedek munkájával kutatta ki Gerőről, hogy többszöri zaklatás és házkutatás után hogyan ítélte 

el a bíróság baloldali politikai nézeteiért, és hamis vádak alapján miként nyilvánították elmebeteggé s zárták 

intézetbe. 1927-ben, a hangosfilm megszületésének idején még utoljára a Dokumentum közölte a filmről szóló 

írását. Ebben a műfaj jövőjére is kitért, és tanulmánya a színes film lehetőségeiben is elmélyedt. Rosszallóan 

http://www.youtube.com/watch?v=5TVkPKQpdLw
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fejtette ki, hogy „a színes film ellentmondást jelent a filmszerűséggel, […] mert divergál a film belső 

lényegével”3 

4. 3.4. Mátis Kálmán 
(1903–1960) 

Mátis Kálmán A kis cserkész álma című animációs kísérletét 1929-ben készítette el kecskeméti híradófilmes 

műtermében. Művével 1936-ban egy londoni filmfesztiválon nagy sikert ért el. Mátis kísérletező egyéniség volt, 

fotózott, forgatókönyveket írt, karikatúrái jelentek meg – és rajzfilmmel is próbálkozott. Sajnos filmjei és 

forgatókönyvei megsemmisültek a második világháború alatt, ahogy felvevőgépe, trükkasztala, vetítője is. 

5. 3.5. Bortnyik Sándor 
(1893–1976) 

Bortnyik Sándor grafikusművész, az avantgárd Kassák-kör és a MA című folyóirat szerkesztőségi tagja 1928-

ban, a Bauhaus alapelveire támaszkodva alapította megy Budapesten MŰHELY elnevezésű magániskoláját. 

Ahogy már említettük (Ld. az első fejezetben!) ebben az iskolában szerezte meg az életre szóló szakmai 

alapokat Vásárhelyi Győző (Victor Vasarely), Kassowitz Félix, Macskássy Gyula, Halász János (John Halas). A 

Műhelyben animációs kísérletek is folytak, s a Mr. Pipe rettenetes éjszakája című tekercs ezek közül fenn is 

maradt, amely összességében egy montázs Bortnyik és tanítványai kísérleteiből a harmincas évek elejéről. 

3.3. ábra - Bortnyik Sándor: Mr. Pipe rettenetes éjszakája 

 

Nézd meg, olvasd el! 

Orosz Anna Ida: Bortnyik Sándor, a filmkészítő 

http://mandarchiv.hu/cikk/1940/Bortnyik_Sandor_a_filmkeszito 

                                                           
3(Orosz Márton: Futurista filmutópiák, itadokt.hu/userfiles/Orosz%20Marton_futurista%20filmutopiak.doc) 

A téma iránt bővebben érdeklődőknek: Gerő György: Film, 1927  http://filmvilag.hu/xista_frame.php?cikk_id=5196 

http://filmvilag.hu/xista_frame.php?cikk_id=8214 Téma: Film és képzőművészet 

http://mandarchiv.hu/cikk/1940/Bortnyik_Sandor_a_filmkeszito
http://itadokt.hu/futurizmus
http://filmvilag.hu/xista_frame.php?cikk_id=5196
http://filmvilag.hu/xista_frame.php?cikk_id=8214
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6. 3.6. Zsellér Lipót 
(1903–1993) 

A harmincas években az Amatőr Mozgófényképezők Egyesülete biztosította a fesztiválszereplés, s egyáltalán az 

információcsere lehetőségét az animációs amatőr filmeseknek is. E körbe tartozott a szakmai könyveiről ismert 

Vásárhelyi István, valamint Zsellér Lipót is. 

Zsellér Lipót iparművész és amatőrfilmes volt, Ott fenn északon (1934) című rajzfilmje maradt fenn ma is 

megtekinthető állapotban. A film története és technikai megoldásai az amerikai rajzfilmeket idézik. 

„Engem mindenekelőtt a mozgás érdekelt. Történetek elmesélése rajzfilmfigurákkal. A mozgások 

adekvátságával filmszalagra varázsolni a valóság miliőjét. Jellemző példája az Egy megbolondult ceruza 

garázdálkodásai című filmem, amely 1937-ben a Párizsban rendezett nemzetközi fesztiválon harmadik díjat 

nyert.” (Zsellér Lipót)4 

Zsellér Lipót további filmjei A szultán levele című bábfilm (1935) és A szerelmes köszörűs című rajzfilm (1935) 

voltak. Zsellér Lipót közreműködött egy csak töredékeiben fennmaradt – a kivágott darabokból 

hozzávetőlegesen rekonstruálható – élőszereplős, tárgy- és rajzanimációs trükköket gazdagon alkalmazó 

filmben, A föld halála (1933) című nemzetközi színtéren is ismert, sikeres amatőrfilmben. A mű a II. 

világháború áldozatául esett sok más, pótolhatatlan mozgóképes értékünkkel együtt.5 

A föld halála volt az első amatőr-, tehát nem az állami filmgyártásban kereskedelmi céllal készült fantasztikus 

filmprodukció. 1932-ben a fentebb említett Amatőr Mozgófényképezők Egyesülete elhatározta, hogy „egy profi 

kiállítású trükkfilmet készít, amely még nem volt hazánkban. A cél eredetileg az volt, hogy az 1933-as III. 

(párizsi) Nemzetközi Amatőrfilm Fesztiválon sikerrel indítható film készüljön... A csillagmodellt Zsellér Lipót 

készítette, és Dudás László segített a dekoráció- és modellkészítésben. A filmet Lénárd Endre rendezte, 

fényképezte, vágta, és Deutsch Richárddal együtt a laborálási munkálatokat is végezte. A jelenetsorok egymásra 

úsztatását egy Pathé kopírgéppel végezték. A trükköket magyar leleménnyel oldották meg. A világűrt egy fekete 

iskolai táblába szúrt fényes, nikkelfejű szegekkel oldották meg, ami elé fekete cérnán belelógatták az űrhajó 

makettjét, amit egy létráról mozgattak ide-oda. Az óbudai strandon épült fel a Hold – kráterekkel, 

szakadékokkal együtt, és a Duna megtette a Csendes-óceán helyett is... A becsapódó meteorraj »természetesen« 

néhány Dunába dobott kavics volt.. .– teljes élethűséggel filmezve. 

A film az egykori híradások alapján szép sikerrel szerepelt a III. Nemzetközi Amatőrfilm Fesztiválon. A szemlét 

követően a film európai körútra indult, sok helyen bemutatták. Sajnos A Föld halála fordítós nyersanyagra 

készült (mint a mai diafilmek) – így csak egy kópia létezett belőle. Az európai bemutatókörút alatt 

megrongálódott, és a világháború alatt végleg elveszett...”6 

7. 3.7. Vásárhelyi István 
(1910–1987) 

Vásárhelyi István is amatőrfilmes volt, akárcsak Zsellér Lipót, mégis az egész mozgóképes közösség, s 

leginkább a trükkfilmesek tanítómesterévé vált máig keresett, immár klasszikussá vált könyveivel, technikai 

felfedezéseivel és praktikus szemléletével. 

Vásárhelyi is német nyelvű szakirodalomból tanulta a filmezést, mint ez idő tájt sokan Magyarországon, majd a 

későbbiekben több szakkönyve megjelent német nyelvterületen is. A negyvenes évek végén filmtechnikát 

tanított a Színház- és Filmművészeti Főiskolán. 

Mint amatőrfilmes, több filmet is készített, ezek egyik legsikeresebbje a Németh Nándor és Bérczy Tibor 

dokumentumfilmesekkel alkotott Aqua vitae című színes, tízperces bábfilm.7 

Vásárhelyi István vallotta pályafutásáról: 

                                                           
4http://archivum.pergokepek.hu/hu/issuearticle.aspx?GUID=d5ce3d4b-2f7d-4c2c-b4f4-128bde575048 
5Kurutz Márton kutatásai nyomán. Lásd bővebben: Kurutz Márton: Pergő képek, http://emc.elte.hu/~metropolis/9902/kur2.html 
6Az információk a http://www.hitchcock.hu/Filmes/Hunhorror/Foldhalala33.htm oldalról származnak, keresd fel! Az adatgyűjtés idején egy 

a kivágatokból összeállított mozgóképes anyag is látható volt, sajnos ez már nem érhető el, de hátha visszakerül. 

(http://manda.blog.hu/2012/11/20/a_fold_halala_folytatas) 
7Zsellérről, Vásárhelyiről:  http://archivum.pergokepek.hu/hu/issuearticle.aspx?GUID=d5ce3d4b-2f7d-4c2c-b4f4-128bde575048 

http://archivum.pergokepek.hu/hu/issuearticle.aspx?GUID=d5ce3d4b-2f7d-4c2c-b4f4-128bde575048
http://emc.elte.hu/~metropolis/9902/kur2.html
http://manda.blog.hu/2012/11/20/a_fold_halala_folytatas
http://archivum.pergokepek.hu/hu/issuearticle.aspx?GUID=d5ce3d4b-2f7d-4c2c-b4f4-128bde575048
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„Mint az amatőrök általában, én is a fotómontázzsal kezdtem. Negyedik elemista koromban kaptam egy 

fényképezőgépet, így az alapvető technikai dolgokkal hamar megismerkedtem. Egyszer egy 160 pengős Pathé 

gépet másnap 44 pengőért adtak el, mert a Pathé cég új, modern masinát dobott piacra, s a régi, kézi hajtású 

kamerákat kiárusították. Így vettem az első gépemet 1932-ben. Az első tekerccsel nem volt szerencsém. 

Technikai érzékem már akkor is volt, mert rájöttem, hogy egy rugó hiányzik a felvevőből. Magam javítottam 

meg. Már akkor próbálkoztam az animációs technikával is. 1936-ban vettem részt először amatőrfilm-

fesztiválon az Egy szelíd szörny című filmemmel. Elkészítésének legnagyobb problémája egy igazi vonat 

megszerzése volt. Második díjat nyert a film a Szent István Kupán. (Amatőrfilmesek számára kiírt vándordíj, 

1935 és ’43 között.) Több élőszereplős filmet nem forgattam, ismét visszatértem az animációhoz. Akkor készült 

barátaimmal az Aqua vitae című bábfilm. A vitrinemben most is ott áll a Halál és a Tudós figurája. Ezek már 

minden ízükben mozgatható, valóban animációs filmtechnikához alkalmazkodó, ólomból és fából készült bábok 

voltak. Amúgy meglehetősen naturális figurák. Főleg technikailag volt nagy esemény ez a film. A színes 

nyersanyagot egyenesen az Agfa gyártól szereztük. Az első szakmai írásom 1937 körül jelent meg a Pergő 

Képekben. A háború után pár évig tanítással voltam elfoglalva, azért nem írtam. 1958-ban kértek fel először 

könyvírásra. A villamos modellezés című volt az első szakkönyvem. Ezután gyors egymásutánban következtek a 

többiek. A Trükkfilm (rajz-árny-báb) című könyvem a hatodik kiadásnál tart, a Filmbarkácskönyvet pedig – ami 

most van csak nyomdában – a második kiadásra is lekötötték magyarul is, németül is. Nagyon mérges vagyok, 

ha eljön hozzám egy fiatal amatőr, és mindjárt arról kezd mesélni, hogy ő milyen művészi játékfilmet akar 

forgatni. Hamarosan kiderül, hogy még a kameráját sem ismeri. Nagyon sajnálom, hogy olyan kevesen 

próbálkoznak természettudományi témákkal. Az amatőrök nagy része profi szeretne lenni, ezért állandóan olyan 

»nagy« dolgokkal kísérletezik, amihez nem elég sem a szakmai ismerete, sem a gépe.” 8 

3.4. ábra - Vásárhelyi István animációs tárgyú könyve 

                                                           
8Angyalosi László: A nagy technikus, Vásárhelyi István, Pergő Képek, 1975/2. 
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8. 3.8. Valker István 
(1903–1982) 

Valker István a harmincas évektől folytatott élő szereplővel kombinált animációs kísérleteket Temesváron.9 A 

„natúra” és az animáció technológiai ötvözésének módszerét akkor dolgozta ki, amikor Pollák Géza 

harisnyagyáros felkérésére és támogatásával, kislánya színésznői ambíciót elősegítendő, a később „Polly Ági-

filmek” címen elhíresült produkciókat készítette. Előzetes tanulmányok híján, saját maga kényszerült 

újrafelfedezni a világ más részén már közismert trükköket. Első filmjén még látszanak a másodexpozíciós 

eljárás pontatlanságai, de további zenés „klipjeiben” a hősnő alakja körül már nem látható a maszk foltjának 

kilógó széle, az illesztések egyre pontosabbak. „1938-ra elkészült a legsikeresebb Polly Ági-film, az Orosz 

                                                           
9Az élő szereplő, illetve a játékfilmes elemekkel kombinált rajz- és trükkfilm egyidős a mozgókép születésével, sőt, csaknem idősebb, mint a 

„tiszta” animációs film, hisz a különböző technikákat és eljárásokat könnyű kézzel ötvöző Georges Mélies-től a már kifejezetten 

rajzfilmesnek tekinthető Winsor McCay-ig a kezdetek kezdetén az élő szereplő – legtöbbször maga az alkotó –, otthonosan mozog virtuális 
közegében. A másodexpozíció, a stop-trükk alapfelfedezések a mozgóképkészítők körében, s egyáltalán, a kamera le-leállítgatásának 

természetessé válása nélkül maga az animációs műfaj sem jöhetett volna létre. Émile Cohl pálcikaemberkéi és krétafigurái már 

papírkivágásokkal, tárgyakkal kerülnek interakcióba (Fantazmagória, Vidám mikrobák), s a rajzoló keze hitelesíti a legkorábbi rajzfilmes 
próbálkozásokat. (James Stewart Blackton: Vicces arcok tréfás fázisai) Később a Fleischer testvérek rajzolt Ko-ko bohóca jár ki és be a 

tintatartóból, valóságos közegben tesz-vesz, bosszantja teremtőit (Out of Inkwell). Próbálkozik élő szereplővel a fiatal Walter Elias Disney 

is (Alice), és a negyvenes évekre nem is okoz túlzott technikai problémát a natúrfilm és az animáció keverése, ha a dramaturgia úgy kívánja. 
A Fleischerék által kifejlesztett rotoszkóp pedig abban segítette az animátorokat, hogy az élő szereplők, színészek, táncosok előzőleg filmre 

rögzített mozgását kockáról kockára, a kívánt karakterhez igazítva újrarajzolhassák. A kényelmes lehetőség eredménye látható többek közt 

Disney Hófehérke és a hét törpe című filmjében – Hófehérke és a királyfi figurája –, illetve Fleischer Gulliverjében, a főszereplő 
karakterének és mozgásának kialakításában. 
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álom. Ebben Valker tovább tökéletesítette a rajz-natúr technikát, mert fölfedezte, hogy a bekopírozott élő 

szereplő kontúrjainak még mindig pontatlan illeszkedése a felvevőgép máltai keresztjének nem megfelelő 

mozgásából adódik.”10 

Bár az alkotó kezdeti frissessége később alábbhagyott, s Valker munkáinak grafikai világa a továbbiakban is 

meglehetősen mintakövetőnek bizonyult, mégsem vitatható el az alkalmazott módszer nóvum-értéke, hisz a 

magyar animációban ő volt az első, aki „független filmesként”, élő szereplővel kombinált szórakoztató 

animációs filmet készített. 

A csavargó szerencséje (1943) című reklámfilmje és A molnár, a fia meg a szamár (1944) című tanmeséje 

grafikai stílusában, animációs és technikai megoldásaiban az amerikai rajzfilmek hatását mutatja, s az alkotó 

tiszteletre méltó megfigyelőkészségéről és elszántságáról tanúskodik. 

3.5. ábra - Valker István: A molnár, a fia, meg a szamár 

 

Valker a háború után a Magyar Film Iroda megbízásából rajzos filmhíradókat készített, olyan „ígéretes” 

címekkel mint, Földosztás, Partizánmozgalmak, A Marshall-terv, Az MKP programjának megvalósítási terve, A 

béke erői, Az államosítás, Győzött a forint, Tervkölcsön... 

Macskássy Kati írja a korabeli animációs próbálkozásokról: 

„Valószínű, hogy a magyar filmtörténetben soha, sehol nem jegyzik a LINGUA filmvállalkozást, én itt mégis 

megemlítem, mert úgy gondolom, működése és rendeltetése nagyon jellemző erre az időszakra. Az olasz 

érdekeltségű kis animációs stúdió azért alakult, hogy a német nyelvet propagálja és népszerűsítse. Szerencsére 

csak az első animációs nyelvlecke készült el, és a következő szöveget illusztrálták a rajzok, hogy kedvet 

csináljanak a német nyelv elsajátításához: »Ich bin HIP/Du bist HOP/Er is ESEL (szamár) «. 

Az a kérdés, hogy miért nem készült komoly rajzfilm a II. világháború előtt Magyarországon, talán a legtöbb 

tehetség hazájában, már régebben is fölvetődött. A Magyar Film folyóirat 1942. júliusi számában két okot jelöl 

meg az aggódó szerző. »A magyarországi mozik sohasem fizették ki egy költséges rajzfilmnek még a negyedét 

sem, tehát a belföldi piac számára teljesen lehetetlen volt dolgozni. Ugyanakkor az amerikai rajzfilmek olyan 

                                                           
10Lendvai Erzsi: Polly Ági, a sztár, Valker István, a sztárcsináló 
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tömeggel látták el az európai piacot, hogy kivitelre még gondolni sem lehetett.« Ebben csak a II. világháborús 

embargó hozott változást, ekkortól születtek független rajzfilmiskolák Európában.”11 

9. 3.9. Macskássy Gyula 
(1912–1971) 

Macskássy Gyulának a múlt század harmincas és negyvenes éveiben készült rajz- és tárgyanimációs 

reklámfilmjei a mai napig kitűnnek magas színvonalukkal a kortárs munkák közül. Macskássy a reklámfilmet a 

„nagy” játékfilm egyfajta kísérleti előképének tekintette, s úttörő módon alkalmazott Magyarországon a 

mozgóképkészítésben addig nem használt eszközöket, anyagokat, eljárásokat. Kreativitása és intelligenciája 

révén a magyar reklámfilmművészet tartalmi-technikai vonatkozásaiban nemcsak elérte, de meg is haladta a 

nemzetközi nívót a II. világháború előtt. A háború után pedig a Macskássy-műhely szakmai és szellemi bázisára 

alapozva épülhetett ki az államilag támogatott magyar rajzfilmgyártás. 

Macskássy Gyula érettségi után reklámgrafikusként kezdett dolgozni, majd 1928-tól ő is a „Magyar 

Bauhausban”, Bortnyik Sándor grafikai műhelyében folytatta tanulmányait.12 A fiatal tervezők 1932-ben saját 

stúdiót alapítanak Coloriton néven, viszonylag egyszerű körülmények között, a külföldi módszerek gondos 

tanulmányozásával, de leginkább saját kreativitásukra támaszkodva reklámfilmek készítésére vállalkoznak. E 

munkákban rajzanimációt és vegyes technikát egyaránt alkalmaztak, s szinte minden megbízásra egyedi, saját 

fejlesztésű módszereket találtak ki – nem lévén előzménye sem a műfajnak, sem technikai elképzeléseiknek. 

Macskássy Kati írja: 

„Kis műtermükben, ahol eleinte a legnagyobb technikai nehézségek között dolgoztak, hallatlan igényességgel 

készítették reklámfilmjeiket. 1931-től a háború végéig mintegy százötven munkájuk készült. Ezek között nem csak 

rajz-, hanem báb-, tárgymozgatott, valamint élő cselekményes filmrészletekkel kombinált filmekkel is 

találkozhatunk. Céljuk volt az addigi meglehetősen primitív reklámfilmek színvonalát látványosan megemelni. 

Filmjeik már nem csupán a legegyszerűbb külső mozgásokra – ugrálás, bukfencezés stb. – épülnek, hanem 

szabályos cselekménysorba ágyazódik az áruk reklámozása. Általában csak a rövid cselekmény végén, poénként 

jelentkezik az árura hivatkozás. Filmjeiket címekkel látták el. Így például Mennyei élvezet első reklámfilmjük 

címe, melyben a kis figura hosszas igyekezet után, létrán a felhők közé jutva éri el az óhajtott Nikotex cigarettát. 

A Szerencsés flottás a tengerből felhalászott Zwack Unicum likőr köré épül stb. A reklámvonatkozás miatt a 

poént követelő, tehát meghatározott szerkesztési elveket megvalósító reklámfilmjeik hatása a későbbiekben 

Macskássy Gyula munkásságában értékelhetővé válik, amennyiben ez a gyakorlat kétségkívül egyfajta 

ökonomikus szerkesztettséget, dramaturgiai sűrítettséget, frappáns csattanókra élezettséget követel…” 

3.6. ábra - Zwack-Unicum. Macskássy Gyula reklámfilmje 

                                                           
11Macskássy Kati: A rajzos trükkfilm szabadsága. Utóhang Az animáció története című tévésorozathoz, 1983, MTV 
12A Bauhaus szellemén alapuló kísérleti szabadiskola, a konstruktivista, funkcionalista elveken alapult, és célul tűzte a Magyarországon 
addig honos alkalmazott grafika, plakátművészet, és egyáltalán a nyomtatott reklámeszközök megreformálását, korszerűvé tételét. 
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Kezdetben általában Macskássy volt a forgatókönyvíró, a háttér- és hangfelelős, Kassowitz a grafikai tervező és 

Halász a technikai kivitelező, valamint az animátor. A zenét olyan, később ismertté vált neves szerzők alkották a 

filmekhez, mint Ránki György, Holéczy Ákos és a „rendes” végzettsége szerint orvos Ilosvay Gusztáv. Később 

csatlakozott a műhelyhez Szénásy György, aki a kezdőcsapat felbomlása, átszerveződése után Macskássy Gyula 

legfontosabb munkatársa lett. 

3.7. ábra - A Macskássy műterem hirdetése 

 

3.8. ábra - Macskássy Gyula 
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3.9. ábra - Macskássyék forgatnak 
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Reklámfilmjeiket már színes negatívra vették fel, ezeket Berlinbe küldték kidolgozásra, s bár egy hónap múlva 

érkezett vissza az anyag, ezt a megrendelők szívesen kivárták, hisz egyedien szellemes és megbízható minőségű 

produkcióik mai szemmel is egyenrangúak a kor fejlett német filmiparának hasonló vállalkozásaival. 

Gasparcolor nyersanyagot használtak, mert ez a nyersanyag olcsóbb volt, mint a Kodak vagy a Technicolor, 

ráadásul a cég tulajdonosa, reklámcélból a neves kortárs alkotók filmjeiből – pl. Oskar Fischingertől is – 

ajándékkópiákat adott a megrendelőinek, ami tanulmányi szempontból is jól jött a fiatal alkotóközösségnek. 

A Reklámélet című lap írta 1934-ben: 

„Három rajzművész, Halász János, Kassowitz Félix és Macskássy Gyula, valamint egy filmoperatőr, Kaulich 

Lajos elhozatták külföldről az első színes felvevőgépet, és amerikai rendszer szerint színes, hangos 

reklámrajzfilmek készítésére rendezkedtek be. A rajzfilmek népszerűségük folytán önmagukban hangsúlyozzák a 

reklámlehetőséget, amit bizonyít az a tény, hogy Amerikában számos rajzfilmvállalat, Németországban pedig 

maga az UFA százhatvan rajzolóval foglalkozik reklám-, rajzfilmgyártással…”13 

Macskássy Gyula jegyzetéből: 

„Nehéz témát kaptunk még évekkel ezelőtt. A feladat az volt, hogy a Franck kávépótlónak kellett reklámfilmet 

készíteni. A gyár így határozta meg: tessék magát a kávéfőzés módját elkészíteni. Kell hozzá egy lábas víz, 

három evőkanál Franck kávé, a háziasszony, aki megfőzi 5 perc alatt, és aztán kész a kávé. Bár a kávét vízben 

kell főzni, a téma mégis igen száraznak tűnt előttünk. 

Hosszú napok teltek el tépelődésben, hogy mit és hogyan csináljunk, míg sikerült kisütnünk azt, hogy 

kapcsoljunk ki minden élő szereplőt, és játsszák le az egész cselekményt, a kávéfőzést maguk a szereplő tárgyak. 

(Hozzáfűzendő, hogy ez a megoldás akkor még teljesen újdonságszámba ment, és ez a vonal azóta iskolát 

csinált.) Ezt a »magától történést« még kevésnek éreztük, és a kivitelben akartunk valami olyat hozzáadni, 

amilyen eddig még nem volt reklámfilmben. Azt akartuk kifejezni, hogy érezze a közönség a kávé ízét, zamatát, 

illatát, és gusztust kapjon a pótkávéivásra. Babkávé akkoriban jóformán nem volt kapható, de mi a babkávé 

hangulatát és aromáját akartuk belevinni a pótkávés reklámfilmbe. A téma így kialakult, gyönyörű 

elképzeléseink és megfoghatatlan kifejezni valóink voltak, csak ezt meg is kellett csinálni. Ennél a filmnél 

bizonyosodik be az a tétel, hogy nem az a fontos, hogy mit, hanem hogy hogyan ábrázolunk valamit. Körülbelül 

3 hónapig tartott a film készítése. A felvételek alatt hozzávetőlegesen 80 kancsó kávét főztünk, és kb. 30-szoros 

filmnyersanyagot használtunk el. A legdrágább svéd üvegcsészéket kellett a forró folyadékhoz használnunk, és 

külön akváriumot építtettünk a csésze belsejében történő, a tej és kávékeveredés effektusának felvételeihez. Volt 

olyan, amit 12-szer ismételtünk meg, amíg úgy éreztük, hogy az anyag és körülmények azt adják, amit 

elképzeltünk. Technikailag is sok probléma merült fel, pl. hogyan merjen ki a dobozból az evőkanál 3 kanálnyi 

                                                           
13Dizseri Eszter: A Ceruza és a Radír  http://www.filmkultura.hu/regi/2007/articles/essays/macskassy.hu.html 

http://www.filmkultura.hu/regi/2007/articles/essays/macskassy.hu.html
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Franck-ot, hogyan dugja be saját magát a dugó a konnektorba, hogyan repüljön be a csésze a képbe, hogyan 

keveredjen a lábasban a kávépótló a vízzel stb. E trükkök megoldásának a lényege legtöbbször a kockázás volt. 

Speciális villanyzsinórt készítettünk, mely meredten megállt a levegőben, és azt kockánként hajlítgatva került 

bele a konnektornyílásba. A repülő tárgyakat pl. a hajszálnál is vékonyabb drótszálakra függesztettük fel, és 

fázisokként mozgattuk és fényképeztük a repülésnek megfelelő ívben stb. Persze ahány filmjelenet, annyi újabb 

és újabb probléma adódott, hiszen nincs még egyszer ismétlődő megoldás, tárgy vagy figura, mindig újat kellett 

adni, a megszokottól mindig eltérni, hiszen ez a trükk-, reklámfilmkészítő legfőbb célja. A legkülönbözőbb 

anyagokkal dolgoztunk: fa, papír, textil, fém, üveg, plasztillin, gumi, enyv, pala, zsineg, parafa, kóc, beton, 

gipsz, porcelán stb. Valamint személyekkel: egy trükkfilmkészítő asztalos, mechanikus, villanyszerelő, kőműves, 

esztergályos, szabó, dekoratőr, konstruktőr, faszobrász, operatőr és világosító, a művészi és szellemi munkán 

kívül. Természetesen ilyen sokoldalú és körülményes munka több ember kollektív működését kívánja meg. 

Minden munkatárs teljesen tisztában volt az egész folyamattal, de mindegyik hozzáadta a munkához a maga 

speciális szellemi, művészi és technikai tudását, és csak így lehetett jó trükkfilmet készíteni.”14 

                                                           
14Dizseri Eszter: A Ceruza és a Radír, Filmkultúra, 2007 
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4. fejezet - Animációs művészetünk a 
II. világháború után 

Macskássy Gyula a hadifogságból hazatérve nem távozott külföldre, itthon szándékozott dolgozni a saját 

műfajában. Rajzcsoportja a Híradó- és Dokumentumfilmstúdióban kapott helyet azzal a céllal, hogy Macskássy 

– állami megbízásra – szervezze meg a magyar rajzfilmgyártást. 

A kultúrpolitika ártalmatlannak tekintette e műfajt, így válhatott egyre önállóbbá. 

„Rövidesen újra megnyílt a Macskássy és Társai reklámfilmstúdió is, és a mozivásznon újból megjelentek az M 

betűből alakított macskafejes emblémával fémjelzett reklámfilmek. Nagyjából a régi műterem munkatársai 

készítették továbbra is ezeket a reklámfilmeket. Majd .... ez a kis csapat Állami Rajzfilmgyártássá szerveződött, 

bár kezdetben éppúgy reklámfilmeket készítettek, mint azelőtt. 1950-ben megnyílt a lehetőség arra, hogy egy 

nagyszabású vállalkozásba kezdjenek, elindulhattak A kiskakas gyémánt félkrajcárjának rajzi munkái.”1 

Magyarországon a filmszakma államosítása után (1948) Macskássy Gyulának és csapatának az érdeme, hogy a 

magyar animáció új életre kelt. Egyedi próbálkozások után –Bessenyei István: Holdszerenád (1946), Olcsai Kiss 

Zoltán: Megy a juhász a szamáron (1948), Vitamin abc, (1950) – 1951-ben került közönség elé az első színes 

magyar rajzanimáció, A kiskakas gyémánt félkrajcárja, Macskássy Gyula és Fekete Edit munkája. 

„A film előélete 1941-ben kezdődött. Jaschik Álmos vezetésével egy magánstáb – benne Kassowitz Félix és 

Valker István – kezdte feldolgozni a mesét Gyémántkrajcár címmel, de hiába készült el több ezer fázisrajz, a 

technikai adottságok nem tették lehetővé a film létrejöttét. Majdnem tíz év elteltével Macskássyék is nehezen 

készültek el a Kiskakas...-sal, de végül mégis sikerült befejezniük a munkát. »Műfajtörténeti szempontból is 

meghatározó volt a Kiskakas...« – állapítja meg filmtörténeti munkájában Féjja Sándor (Holnap nyolcéves 

leszek, l994). Az alkotók fölismerik, hogy a rajzfilm egyik speciális lehetősége a lehetetlen ábrázolása. A 

Kiskakas...-ban is jelentős szerepet kap a lehetetlen események ábrázolása... formailag azonban ekkor a rajzfilm 

még teljesen natúrosan oldja meg ezt az ábrázolást. Pontosan úgy látjuk az eseményeket, ahogyan az 

megtörténne, ha megtörténhetne.”2 

A Kiskakastól (1951) számítható a „profi” magyar játékfilm-animáció első szakasza, ekkor stabilizálódik a 

filmgyártás, hiszen olyan figyelemre méltó mesefilmek készülnek, mint az Erdei sportverseny (Macskássy 

Gyula, l952), Kutyakötelesség (Macskássy Gyula, Fekete Edit, 1953), a Két bors ökröcske (Macskássy Gyula, 

1955), Az egér és az oroszlán vagy A telhetetlen méhecske (Macskássy Gyula 1958). 

„Ha Macskássy sorsát ebben az időben a volt munkatárs és barát, az Angliában működő John Halas 

karrierjével vetjük össze, azért lehangoló a kép, mert nehéz helyzete az egész háború utáni magyar rajzfilm 

helyzetét jelképezi. Halász János – John Halasként – éppen 1954-re lett világhírű az Állatfarmmal, de már 

1948-ban, a Bűvös vászon (Magic Canvas) című filmje sikerét követően megnyílt számára az amerikai piac, 

amely bőségesen ellátta megrendelésekkel a Halas and Batchelor céget. Még Popey-t is gyártottak. 

Itthon a rajzfilmes részleg ... teljes erőbedobással fordult a reklámkészítés felé, hogy létjogosultságát valamint a 

rajzfilmkészítés folytonosságát biztosítani tudják... 

...1957-re ugyanis fölépült a Vöröshadsereg úton (Hűvösvölgyi út) a nagy sárga ház, ahol a szinkron és a 

rajzfilmgyártás egy fedél alatt és szervezeti egységben, Pannónia Filmstúdió néven új életet kezdhetett. Ezzel és 

ekkor nyílt meg az új korszak a magyar rajzfilmgyártásban. A rajzfilmes részlegből Rajzosztály lett, bár még 

mindig a reklámfilmen volt a hangsúly.3 

4.1. ábra - A Pannónia Filmstúdió bejárata 

                                                           
1Macskássy Kati: A rajzos trükkfilm szabadsága, Utóhang Az animáció története című tévésorozathoz, Filmvilág, 1983/12,  

http://www.filmvilag.hu/xista_frame.php?cikk_id=6580 
2Lendvai Erzsi: A magyar animációs film, Filmkultúra, 1998, http://www.filmkultura.hu/regi/articles/essays/anim.hu.html 
3Lendvai Erzsi: Mi lesz veled, Pannónia? Filmkultúra, 2002 http://www.filmkultura.hu/regi/2002/articles/essays/pannonia.hu.html 

http://www.filmvilag.hu/xista_frame.php?cikk_id=6580
http://www.filmvilag.hu/xista_frame.php?cikk_id=6580
http://www.filmkultura.hu/regi/articles/essays/anim.hu.html
http://www.filmkultura.hu/regi/2002/articles/essays/pannonia.hu.html
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4.2. ábra - A világhírű Pannónia embléma 

 

Az ötvenes években a filmtermés gyarapodott, de rövidfilmként leginkább erkölcsi tanulságokban bővelkedő, 

népmesei motívumokra íródott gyerekfilmek készültek. A ceruza és a radír (1960), valamint a Párbaj (1960) 

című Macskássy-filmek már egy új korszakot vezettek be, a filozofikus szerzői filmek termékeny időszakát. E 

művek, amelyek a magyar animáció „nyelvhasználatát” is megváltoztatták, jelentős nemzetközi sikereket értek 

el, és felhívták a figyelmet a magyar rajzfilmművészetre. 

4.3. ábra - Macskássy Gyula: Párbaj 
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Ekkor már a Pannónia külföldre is dolgozott. Amerikai rendelésre készült például 1960-ban az Arthur-

sorozat.  Majd a Peti és a gépemberrel (1961) megszületett az első magyar mozisorozat ötlete. Macskássy 

Gyula pályája vége felé egészen újszerű, ironikus hangvételű filmeket készített (Rács, Kíváncsiság, Siker, Az 

öreg). De jellemzőek erre az időszakra az Örkény egyperceseihez hasonló, tragikomikus groteszkek is. 

(Segítség, Öngyilkos). E mini film-noire-okban kitűnő alkotótársa volt a grafikus Várnai György. Macskássy 

utolsó sorozat-vállalkozásaként indult el a Várnai máig közkedvelt karaktereire épülő Frakk című tévé-sorozat, 

melynek első epizódjait még ő rendezte.4 

4.4. ábra - Macskássy Gyula: Az öreg 

 

                                                           
4Olvasd el, nézd meg: http://www.filmkultura.hu/keptar/kepek_reszletek.php?cikk_azon=49 

http://www.filmkultura.hu/keptar/kepek_reszletek.php?cikk_azon=49
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Macskássy haláláig, 1971-ig a Pannónia vezető munkatársa volt, a fiatal kollégák önzetlen, elismert és tisztelt 

mestere. „Nemcsak a szakma fortélyait tanulták tőle, hanem ízlést, következetességet, emberséget. Köztudottan ő 

volt az első szalonképes magyar rajzfilmes, akit külföldön ismertek és elismertek, értékeltek és filmek készítésére 

felkértek. (UNESCO, Egészségügyi Világszervezet stb). Hallatlanul gazdag életműve az utolsó éveiben készített 

híres, egypercesekként emlegetett fekete humorú, kis remekművekkel zárul. Legutolsó filmje Az öreg (1971), 

amelynek öregje még a halált is »kikészíti« míves, szorgalmas munkájával, akár ő maga is lehetne.”5 

4.5. ábra - Macskássy Gyula szobra a Pannóniafilmben. Háttérben egy képkocka a 

Kiskakas gyémánt félkrajcárja című filmből 

 

Macskássy Gyula egyedi filmjei: 

• A kiskakas gyémánt félkrajcárja, 1951 

• Erdei sportverseny, 1952 

• Kutyakötelesség, 1953 

• Két bors ökröcske, 1955 

• Üdítő ital (reklám), 1956 

• Az Egér és az Oroszlán, 1957 

• Telhetetlen méhecske, 1958 

• A Ceruza és a Radír, 1960 

• Párbaj, 1960 

• Peti és a gépember, 1961 

• 1, 2, 3 – (A számok története – UNESCO),1962 

• Peti sorozat, 1963-tól 

• Romantikus történet, 1964 

• Gusztáv sorozat, 1964-től 

• Tíz deka halhatatlanság, 1966 

                                                           
5Lendvai Erzsi: Mi lesz veled, Pannónia? Filmkultúra, 2002 http://www.filmkultura.hu/regi/2002/articles/essays/pannonia.hu.html 

http://www.filmkultura.hu/regi/2002/articles/essays/pannonia.hu.html
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• Az Ember és a Glóbusz, 1966 

• A nagyember, 1968 

• Uhuka, a kis bagoly, 1969 

• Öreg és fiatal, 1969 

• A rács, 1970 

• Kíváncsiság, 1970 

• Siker, 1970 

• Ember és ember, 1970 

• A jóember, 1970 

• A segítség, 1970 

• Az öngyilkos, 1970 

• Fegyver, 1971 

• Az öreg, 1971 

• Szobor, 1971 

• Frakk sorozat, 1971-től 
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5. fejezet - A magyar animációs 
művészet „aranykora”, az 1960-as 
évektől a '70-es évekig 

A hatvanas években tartalmi és formai szempontból egyaránt megváltoztak a filmek, s ahogy Kelet-Európa 

hasonló sorsú országaiban, az animáció a közvetett politizálás eszközévé is vált. (Ld. 1. fejezet.) A Panónnia 

védőernyője a problémás, gyakran „egyéb” kategóriás felmenőkkel bíró, vélhetően osztályidegen, a rendszer 

számára megbízhatatlan motivációjú rajzfimes polihisztorokat némiképp eltakarta a hatalom éber tekintete elől. 

A Macskássy Gyula mellett felnövő új rajzfilmes generációban számosan akadtak ugyanis olyan, származásuk 

vagy szemléletük miatt a hivatalos művészeti felsőoktatásból menet közben kihullott vagy már az egyetemi 

tanulmányok közelébe sem jutó, sokoldalú érdeklődéssel megáldott, tehetséges fiatalok, akik a Pannónia 

Filmstúdióban kaptak lehetőséget a kibontakozásra, s hogy felfedezzék a maguk számára az animációs műfajt 

(pl. Dargay Attila, Jankovics Marcell, Kovásznai György). 

5.1. ábra - Vágóasztal, befűzve Kovásznai György A Napló ’66 című filmje 

 

E nem mindennapi művészi és szellemi kapacitásokkal megáldott közösség nevelődését, szemléletének 

formálódását segítette az a körülmény is, hogy az előző korszakok nemkívánatos avantgárd vagy pusztán 

másként gondolkodó mesterei – képzőművészek, zenészek, írók – is tartósan vagy időszakosan részt vettek 

filmek készítésében, többek „rendes“ munkahelye is a stúdió volt, ahol dramaturgként, tervezőként, vagy egyéb 

fedőtevékenységet végezve hoztak létre izgalmas alkotásokat (Korniss Dezső, Ránki György, Mészöly Miklós, 

Görgey Gábor). Felívelő korszakában a Pannónia – Elek Judit 1969-es játékfilmjének címével élve – sziget volt 

a szárazföldön. 

5.2. ábra - Korniss Dezső–Kovásznai György: Monológ 
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Az animációs műfaj így a „belső emigráció” és a művészi kiteljesedés alternatív lehetőségét teremtette meg a 

hatvanas évek nagy generációja számára. Filozófiai és társadalmi problémák fogalmazódhattak meg a rajzfilm 

áthallásos nyelvén, vicces figurákba és könnyed, szórakoztató jelenetekbe csomagolva. 

„A hatvanas évek nemcsak a játékfilm-, hanem a magyar rajz- és bábfilmgyártás megújulásának, 

átalakulásának az időszaka is volt. Ettől kezdve beszélünk arról a fajta animációs filmről, amely az új témák és 

technikák megjelenésével rohamosan kezdett túlnőni a mesekorszakon. Egyes kutatók szerint ez volt az »első 

aranykor«, amelyet animációs újhullámnak neveztek el. Amellett, hogy korszerűsödnek, a modern technikára és 

a fantasztikumra koncentrálnak a gyerekeknek szóló rajzfilmek, megjelennek a felnőtteket megszólító közéleti és 

emberi problémákat fölvető animációk. Kezd összeállni egy egyéni stílusú »aranycsapat«, amely formailag is 

teljesen újat hoz, a legjobb képzőművészeti avantgárd hatásokat alkalmazza az animációra, és a legkülönfélébb 

technikákkal kísérletezik.” 1 

„... a fiatal generáció is egyre több lehetőséget kapott, hogy megmutassa tehetségét, tudását. Dargay Attila és a 

korán elhunyt Csermák Tibor nagyon figyelemre méltó munkái mellett Nepp József Szenvedély (1961) című 

filmjét tartja a magyar animáció története az első, igazi áttörésnek, amellyel a mese, az elbeszélő történet 

mellett megjelenik a tömör, geges karikatúra stílus és a »mai téma«... 

5.3. ábra - Gusztáv „előképe” Nepp József Szenvedély című filmjében 

 

... A műfajban nemcsak minőségi, hanem mennyiségi változás is végbement. 1957 előtt évente 1-1 film készült, 

1957–61 között évente 2-3-4, 1962-től tovább gyarapodva évente 8-9, a hatvanas évek második felében 10 és 15 

között volt az egyedi filmek száma a reklámfilmek mellett. Az egyedi filmek teremtették meg a műfaj ismertségét 

és minősítését a fesztiválokon s az itthoni közönségen keresztül. 

... Ez idő tájt már használatos az animációs film kifejezés. Mert hogyan is lehetne Kovásznai György Monológ 

(1963), vagy Tükörképek (1964), Átváltozások (1964) című filmjét rajzfilmnek nevezni? A lehetőségek az 

animáció határait is egyre jobban tágították. Bővült a különböző animációs technikák köre. A nagy 

                                                           
1A magyar animáció képről képre III. – Az újhullám, Lendvai Erzsi – Fazekas Eszter, Filmkultúra) 
http://www.filmkultura.hu/keptar/tema_reszletek.php?kat_azon=679 

http://www.filmkultura.hu/keptar/tema_reszletek.php?kat_azon=679
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elismeréseket és a tapasztalatszerzést elsősorban a különböző fesztiválok adták, ahol a magyar rajzfilm 

rendkívül jól megállta a helyét. Továbbá lázas műhelymunka kezdődött. A stúdión belül és különféle szinten 

elkezdődtek a szakmai képzések... A felvirágzás a stúdió elnevezésében is jelentkezik. Neve Pannónia Film, Rajz 

és Animációs Stúdióra változik.”2 

5.4. ábra - Jankovics, Nepp és Dargay mint Gusztáv „szülei” egy korabeli lapban 

 

Ekkor születik az örök balek, de folyton ügyeskedő Gusztáv figurája, a saját kispolgári kisszerűségének 

kiszolgáltatott Mézga család, sőt az új gazdasági mechanizmust is rajzfilmfigura, Dr. Agy igyekszik elfogadtatni 

a nézőkel, és talán magával a Párttal is... A társműfaj, a karikatúra is virágzik, a hetente megjelenő Ludas Matyi 

című szatirikus magazin az ellenőrzött szelep, s több ott publikáló művész a Pannónia filmjeinek is alkotótársa 

pl. Sajdik Ferenc, Várnai György. 

5.5. ábra - Szabó Sipos Tamás: Magyarázom a mechanizmust – Dr. Agy figurája 

 

„Megfogalmazódtak az emberi lét többdimenziós problémái – sokszor olyan szinten, amely felülmúlta a 

színészekkel játszatott drága játékfilmek lényeglátását. Az animáció akkori mesterei nem egyszálbél 

történetecskéket fabrikáltak, hanem gondolatokat, csodákat, spirituális titkokat álmodtak filmvászonra.” 

(Reisenbüchler Sándor)3 
                                                           
2Lendvai Erzsi: Mi lesz veled, Pannónia? Filmkultúra, 2002 http://www.filmkultura.hu/regi/2002/articles/essays/pannonia.hu.html 
3http://www.filmkultura.hu/regi/articles/essays/anim.hu.html 

http://www.filmkultura.hu/regi/2002/articles/essays/pannonia.hu.html
http://www.filmkultura.hu/regi/articles/essays/anim.hu.html
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„A hatvanas évek elejétől a világ rajzfilmtermésében mind jelentősebb szerephez jutó Pannónia Stúdió jól 

elkülöníthető irányzatokkal, az animációs filmek egész sorával jelentkezett. Megőrizte az eredeti rajzfilmtípust 

rendkívül leegyszerűsített, stilizált grafikai formában, jobbára karakterisztikus célzattal. Ugyanakkor 

kiterebélyesedett a valóban animációsnak nevezhető ágazat, vagyis a rajzok mellett mind gyakrabban 

alkalmazzák a legkülönfélébb lehetőségeket, köztük a kollázstechnikát, a fotókivágásokat, a festményeket. A 

hagyományos bábokkal készített filmek mellett megjelentek a tárgymozgatásos alkotások is. A kísérletek és 

tapasztalatok számos új ötletet eredményeztek. (...) Az animációs filmek témájukkal is keresik az újat, a 

korszerűt. A mesék világától a fantasztikumig, az általános érvényű, a világ népeit érintő, nagy horderejű 

kérdésekig ível témakörük, mint a háború veszélye, vagy éppenséggel a kisemberek mindennapos 

konfliktusainak lírai, drámai, esetleg humoros epizódjai. (Potoczky Júlia: Rajzfilm – Sikeres évek)” 4 

Több, a hatvanas években induló alkotó pályájáról a további fejezetekben bővebben is szót ejtünk. 

Dargay Attila a Macskássy-műteremben kezdett, neve rajzolóként már A kiskakas gyémánt félkrajcárja (1951) 

című film főcímén is feltűnik. Sokoldalú tehetségének köszönhetően számos sorozat és egyedi film tervezője, 

rendezője, s tagja annak a triumvirátusnak is – Nepp Józseffel és Jankovics Marcellal –, amely Gusztáv figuráját 

kiötlötte és nemzetközi sikerre vitte. A hatvanas években erősödött meg alkotói karaktere, s vált egyértelművé, 

hogy a magyar alkotók közül ő fogja a Disney-hagyományokat a legkövetkezetesebben képviselni. 

5.6. ábra - Dargay Attila, Nepp József, Jankovics Marcell 

 

5.7. ábra - Dargay Attila: A három nyúl 

                                                           
4A magyar animáció képről képre III. – Az újhullám Lendvai Erzsi – Fazekas Eszter, Filmkultúra 
http://www.filmkultura.hu/keptar/tema_reszletek.php?kat_azon=679 

http://www.filmkultura.hu/keptar/tema_reszletek.php?kat_azon=679
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Nepp József a hatvanas években vált a magyar szórakoztató rajzfilmtervezés és -rendezés Dargayhoz hasonlóan 

sokoldalúan felkészült, eredeti humorú és a műfajban rejlő lehetőségeket maximálisan kiaknázó mesterévé. 

„…vele kezdődött a magyar animáció újhulláma, és jött el a nevetés ideje.” (Lendvai Erzsi) 

Már említett első egyedi filmjében, a Szenvedélyben (1961) körvonalazódik Gusztáv majdani figurája, s az a 

hangvétel, s az a groteszk humorral, jó érzékkel operáló alkotói attitűd, ami későbbi pályafutását jellemzi. Nepp 

a hatvanas évek végétől az egész országot ülteti a televízió elé szórakoztató sorozataival (A Mézga család, 1968-

tól). 

A magyar bábanimáció fiatal mestere a Pannónia fénykorában Foky Ottó volt. Sziporkázóan kreatív filmjeiben 

(Ellopták a vitaminomat, 1966) hétköznapi használati tárgyak keltek életre, s különös aspektusból modellezték a 

„való világot”. 

Szabó-Sipos Tamás (1937–1985) műegyetemi tanulmányait odahagyva, népművelői múlttal érkezett a 

Pannóniába, s e népnevelői gyakorlatát olyan különös műfajú animációs ismeretterjesztő vállalkozásokban 

kamatoztathatta, mint az 1968-ban bevezetett új gazdasági mechanizmust kommunikáló Magyarázom a 

mechanizmust című szórakoztató-ismeretterjesztő széria, illetve ennek mutációi voltak. A sorozatot a neves 

közgazdásszal, Kopátsy Sándorral készítették a televízió számára. Ironikus hangvétele, karikaturisztikus stílusa 

lehetőséget teremtett a politikai rendszer hibáinak, „bénaságainak” óvatos felvillantására is, és közkedveltségére 

való tekintettel a vállalkozás még három szériát ért meg 1973-ig, amikor is feltételezhetően változott a politikai 

koncepció... 

Reisenbüchler Sándor szintén a hatvanas években tűnt fel a magyar animációs mezőnyben, utánozhatatlan 

filmkészítői intelligenciájával és képalkotó fantáziájával. A reisenbüchleri kollázs dinamikája az eisensteini 
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montázs módszerének következetes alkalmazásából, és az orosz konstruktivista filmművészet iránti 

rajongásából fakadt. 

5.8. ábra - Reisenbüchler Sándor: A Nap és a Hold elrablása 

 

A Pannónia meghatározó vezető személyisége ez idő tájt Matolcsy György volt, akinek „szocialista-produceri” 

tevékenysége mellett talán legnagyobb érdeme, hogy felfedezi a festőként, íróként, rendezőként egyaránt magas 

színvonalon alkotó, a kor társadalmi berendezkedésében különcnek számító Kovásznai Györgyöt az animációs 

művészet számára. Kovásznai filmjei nem követték a hagyományos „rajzfilmes” dramaturgiát és technikai 

eljárásokat, művei sajátos, vegyes technikával, mindenekelőtt festményanimációval készültek. 

Egész estés filmkísérlete, a Habfürdő (1979) című groteszk, zenés parabola megbukott a kor mozijában, 

elfogadása és kultuszfilmmé emelkedése a kilencvenes évekig váratott magára. 

Szoboszlay Péter is a fenti nagyszerű csapat tagja, s friss szemlélete, kézjegye meghatározó a Pannónia 

arculatának egyre határozottabbá válásában. A hatvanas években indul a valószínűleg legismertebb és 

legnépszerűbb magyar animációsfilm-rendező, Jankovics Marcell pályája, akinek ebben az időszakban a mai 

közönség előtt kevéssé ismert rövidfilmjei készülnek, amely rövidfilmek Jankovics „iskolamunkáinak” 

tekinthetők, minthogy lényegében e filmeken, illetve a fentebb már említett Gusztáv sorozaton tanulta meg a 

műfajt, s találta meg saját stílusát. Az életmű rendkívül izgalmas területe Jankovics korai rövidfilmjeinek 

technikában, problémafelvetésben, és zsánerben is nagyon különböző sora. E kisfilmek érzékeny vonásokkal 

egészítik ki azt a színes, sokrétű és minden ízében egyedi gesztusokból összeíródó képet, amely a befogadóban 

Jankovics Marcell markáns alkotói karakteréről kialakulhatott az ismertebb művek alapján.5 

Mata János (1934– ), a máig közkedvelt, 1970-ben induló Kukori és Kotkoda sorozat rendezőjeként ismert. 

Félbehagyott orvosi tanulmányok után az ötvenes évek végétől a hetvenes évek elejéig volt a Pannónia 

csapatának tagja. Ő is sokirányú tehetség, a 60-as években díszlettervezést és játékfilmrendezést is tanult neves 

orosz műhelyekben, s viszonylag hamar jegyzett önálló animációs filmeket (A szabály az szabály, 1964, Madár, 

1968), A hetvenes években már a Magyar Televízió munkatársa, a számítógépes grafika és animáció egyik hazai 

úttörője, ma is aktív tervező. 

                                                           
5Lásd bővebben: M Tóth Éva: Sisyphus kézjegye, Filmkultúra, képtár, 2011. március 
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Vajda Béla (1935–2011) ugyancsak a hatvanas évek végétől kapcsolódott be a stúdió munkájába, s Nyelvlecke 

című szellemes filmjével azonnal az oberhauseni fesztivál nagydíját nyerte el. Munkásságára az 1980-as, 

cannes-i Aranypálmával tette fel a koronát Moto perpetuo című, ma is friss és életközeli filozófiájú, az élet fura 

körforgásával, kiszámíthatatlan kapcsolódási pontjaival és – talán – hiábavalóságával szembesítő filmjével, 

amelyet jó rendezői érzékkel a kiváló karikaturista, Sajdik Ferenc grafikai világára és sajátos humorára épített. 

A már említett Sajdik és Várnai mellett több neves grafikus, festő vállalt animációs tervezőmunkát, így Vasvári 

Anna, Pusztai Péter, vagy Réber László, aki rendezőként is jegyzett néhány filmet (pl. Autókor, 1964)¬, 

forgatókönyvíróként pedig ekkor jelenik meg Janikovszky Éva, Hankiss Elemér, Somogyi Pál neve, hogy 

csupán a más területről ismertebb közreműködőket említsük. 

Gémes József és Richly Zsolt szintén ebben az időszakban tűnnek fel e „szigeten”, s hamar kiválnak magas 

szakmaiságukkal, nagy munkabírásukkal, és rendkívüli csapatjátékosi képességeikkel, amely erényeikre 

évtizedekig építhettek kollégáik. Róluk a további fejezetekben írunk bővebben. 

5.9. ábra - Richly Zsolt: Indiában 
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6. fejezet - A magyar kísérleti 
animáció története, jelentősége, 
kiemelkedő személyiségei I. 

Történet 

A magyar animáció kezdetének nagyjai maguk fejlesztette stúdiókörülmények közt alkotva, pusztán a 

feladatmegoldásra koncentrálva mindig olyan technikát és eszköztárat választottak, ami a legpraktikusabbnak és 

legegyszerűbbnek bizonyult. A kísérlet elemi érdek volt, hisz még semmi sem volt bejáratva, az amerikai 

gyártási mechanizmust hírből, vagy a produkciókról ellesve ismerhették. 

A kíváncsiságból és kényszerből születő friss ötletek egyértelműen jellemezték a korai animációt, míg a 

későbbiekben – köszönhetően a később uralkodóvá váló „nagyüzemi” termelésnek (amelyet persze pont az 

egykori úttörők tevékenysége alapozott meg!), a rutin vált uralkodóvá, a biztos fogások és kifizetődő módszerek 

alkalmazása. 

A második világháborút követően, köszönhetően a zárt társadalmi formáció kirekesztő művészetszemléletének, 

az avantgárd vagy nonfiguratív irányba mozduló filmes próbálkozások eleve nem, vagy alig jutottak 

„levegőhöz”. A festő Gyarmathy Tihamér fotogrammokból szerkesztett, lényegében animációs karakterű, 

csupán reprodukcióban fennmaradt rövidfilmjéről több szakirodalom is megemlékezik a negyvenes évek 

végéről, ötvenes évek elejéről, de a hatvanas évekig nem tudunk hasonló próbálkozásról Magyarországon. A 

Pannónia a profi termelés körülményeinek kialakításán fáradozott, más hasonló műhely létrejöttére még várni 

kellett. Az amatőrfilmes törekvések inkább a játék- és dokumentumfilm irányába tartottak, az induló 

televíziózás pedig a széles közönséget megtaláló, elsősorban hagyományos animációs betéteknek kedvezett. 

A magyar animáció a hetvenes évekre került abba a kedvező helyzetbe, hogy hosszabb lélegzetű rajz-

játékfilmmel próbálkozhasson. Az első ilyen vállalkozás, a maga nemében úttörő és klisémentes Petőfi-

értelmezés, a pop art szellemében fogant János vitéz volt, (Jankovics Marcell, 1973), amely szerencsére 

közönségsikert is aratott. Az ígéretes entrée után egy ideig úgy tűnt, a magyar egész estés animációs film éppen 

olyan nyitott lesz az új tematikai vagy audiovizuális megoldásokra, és a szokatlan animációs technikák 

alkalmazására, mint a szerzői rövidfilm, amely addig a hazai animáció krémjét és nemzetközi sikereinek bázisát 

jelentette. Ezen egyedi filmek szellemiségét folytatta még az extravagáns Fehérlófia (Jankovics Marcell, 1981), 

de a Habfürdő (Kovásznai György, 1979) drámaian kedvezőtlen fogadtatása, vagy a disszonáns megítélésű1 

Gémes-festényfilm, a Daliás idők (1982) körüli huzavona következményeképpen az akkori legfőbb pénzügyi 

támogató, az állam, s ezáltal a Pannónia Filmstúdió vezetése a rendezőket már minél problémamentesebb, 

közönségbarát filmek készítésére ösztökélte. 

Talán a fenti okokkal is magyarázható, hogy a magyar animációtörténetben életművek esetében a legutóbbi 

időkig csak komoly engedmények árán beszélhetünk kifejezetten experimentális alkotóművészekről. A kísérlet 

mint tendencia, jelen van ugyan egyes művekben vagy akár alkotói korszakokban, de még az olyan 

nonkomform művészek esetében is, mint Kovásznai vagy Reisenbüchler, sőt a professzionális stúdiótól 

függetlenül dolgozó alkotók esetében is, mint Háy Ágnes, sokkal erősebb az animáció klasszikus 

hagyományainak jelenléte, mint az előzmények nélküli megoldások keresése. Bár megtörténik, hogy váratlan, 

az életmű főirányától eltérő utakon indulnak el olykor azok a rendezők, akik aztán munkásságuk egészét 

tekintve többnyire a hagyományos megoldásokat részesítik előnyben, a kísérlet az ilyen alkotóknál nem válik 

jellemző alkotói módszerré. Az egyedi ötlet beteljesítése után, vagy a feltehetően vegyes, illetve elutasító 

fogadtatás nyomán az illető visszatér jól bevált eszköztárához (Jankovics, Gémes, Orosz...). 

Így a magyar animáció egészében, amely kevés kivételtől eltekintve napjainkig a konzervatív hagyomány 

fősodrában halad, mindazon megnyilvánulások kísérletinek, formabontónak számítanak, amelyek valamennyire 

eltérnek a biztonságos megoldásoktól. Gyakori, hogy a bátor „elhajlások” a világ, de akár Közép-Európa 

                                                           
1Gémes a lehetetlent kísérti festményanimációs eposzában (Daliás idők, 1982), melyben a historikus és expresszív festői attitűd egyaránt 

jelen van. Az amúgy avantgárdnak ismert kritikusok éles tolla mondhatni „vérbe folytotta“ Gémest művét. 

Szilágyi Ákos: Az animált Arany http://filmvilag.hu/xista_frame.php?&ev=1982&szam=12&cikk_id=6343 

Szemadám György: Mozgó táblaképek http://filmvilag.hu/xista_frame.php?&ev=1982&szam=12&cikk_id=6344 

http://filmvilag.hu/xista_frame.php?&ev=1982&szam=12&cikk_id=6343
http://filmvilag.hu/xista_frame.php?&ev=1982&szam=12&cikk_id=6344
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animációs történéseit tekintve már jórészt „kitalálódtak”, mire Magyarországon a kötöttségektől függetlenebbül 

gondolkodó, vagy egyáltalán, az e szándék megvalósítására lehetőséget kapó alkotók megpróbálkoztak velük. A 

kollázsanimáció, a közvetlenül filmszalagra karcolt mozgókép, a festményanimáció, mind-mind jelen voltak 

már a húszas–harmincas évektől a fősodor szintjén is az animációs mozgóképművészetben. Talán Gauder Áron 

Nyócker!-je az első olyan igazán formabontó, nagyobb lélegzetű vállalkozás, amely semmiféle előző mintához 

nem igazodik, készítői az úttörők derűs kíváncsiságával találták ki újra a műfajt mondanivalójuk számára. 

Persze a technika csupán egyik vonatkozása a kísérletnek, experimentális jellegű lehet valamely mű azáltal is, 

ahogy a készen kapott technológiát új kontextusban alkalmazza, tehát olyan váratlan, eredeti koncepció 

bontakozik ki az amúgy kézenfekvő megoldások alkalmazásával, amelyre annak előtte senki nem gondolt. 

1. 6.1. Kovásznai György 
(1934–1983) 

„Láttam Kovásznai filmjeit egyszer filmklubban, és az első reakcióm a teljes elzárkózás volt. Amikor 

legközelebb találkoztam ezekkel a filmekkel, már magam is alkotó részese voltam az animációs filmeknek, más 

attitűddel álltam hozzá. Nyitottá váltam a filmjeire, érdekessé váltak számomra.” Erdélyi Judit, 20052 

Kovásznai György, a magyar animációs művészet kivételesen sokoldalú személyisége.3 A műfajt, amellyel 

mintegy a véletlen hozta össze, tartalmi és formai szempontból egyaránt megújította. Miután az ötvenes években 

megvált a Képzőművészeti Főiskolától, ahol festészetet tanult, fizikai munkásnak állt, nevezetesen Komlóra 

ment egy időre, bányásznak. E tapasztalat ihlette A fény öröme című, 1965-ös fotóanimációs etűdjét. 

6.1. ábra - Kovásznai György filmet fest 

 

A hatvanas évek elején, helyét keresve a nem éppen rá szabott társadalmi környezetben, dramaturgként került a 

Pannónia Filmstúdióba, de rövidesen önálló rövidfilmek készítésébe kezdhetett a festő Korniss Dezső 

társaságában. Szociografikus rajz-dokumentum filmjei és a felvevőgép alatt festett, ecsetvonásonként rögzített 

lírai rövidfilmjei az animációs művészet jövőbeli lehetőségeit sejttették. Filmjei nem követik a hagyományos 

                                                           
2http://konyvtar2.mome.hu/doktori/ertekezesek/DLAertekezes-MTothEva-2008.pdf 
3Kovásznai György munkásságáról részletesebben itt olvashatsz: http://www.kovasznaigyorgy.hu, Iványi-Bitter Brigitta: Kovásznai, Vince 
Kiadó, 2010 

http://konyvtar2.mome.hu/doktori/ertekezesek/DLAertekezes-MTothEva-2008.pdf
http://www.kovasznaigyorgy.hu/
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„rajzfilmes” dramaturgiát és technikai eljárásokat, váratlan megoldásokat alkalmazó vegyes technikával 

szerveződnek sajátos hangulatú, „vagabond” mozgóképekké. A zenével – a kortárs könnyűzenével is – 

dinamikusan, a később születő műfaj, a videoklipek szerkesztési elveit megelőlegezve építkezett. 

6.2. ábra - Kovásznai György: Gitáros fiú a régi képtárban 

 

A rajzfilmes hagyományokat elegánsan felrúgó virtuóz grafikai megoldásai, amelyek sajátosan öntörvényű 

vizuális karakteréből fakadtak, egyaránt hoztak számára nemzetközi sikereket – és értetlenséget itthon. Hamlet 

(1967) című, pusztán állóképekből – grafikák százaiból – Czipauer János zseniális vágói közreműködésével 

készült munkája minden klasszikus animációs tradíciót felrúg. 

6.3. ábra - Kovásznai György: Hamlet 
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A televízió számára főcímeket és formabontó divattörténeti sorozatot készített, és fantasztikus tárgyú 

színművekkel is kísérletezett, amelyek néha egy-egy előadást is megértek. A Nagyvilág című folyóirat 

képzőművészeti szerkesztője, majd rovatvezetője volt, novellákat, kritikákat írt. 

Egyetlen „egész estés” filmkísérlete, a Habfürdő című zenés parabola csúfos bukása gátat vetett további 

ambiciózus terveinek, ti., hogy Voltaire Candide-jából készítsen hosszabb rajz-játék filmet. 

Festőként életében nem vált igazán ismertté. Amikor 1983-ban titokban tartott, gyógyíthatatlan betegsége 

következtében elhunyt, mindössze 49 éves volt. Az elfogadott irányzatokba besorolhatatlan filmes és 

képzőművészeti munkássága ma is zavarba ejtő. A kétezres évekig kellett várni, hogy a közönség és a művészeti 

közeg ismét felfedezze magának, s 2011-ben életmű-kiállítással tisztelegjen előtte. Munkásságának gondozására 

kutatóműhely létesült, ahol immár elérhetőek évtizedekig „alvó” képei, vázlatai, megtekinthetők filmjei. 

6.4. ábra - Kovásznai György: Ça ira 
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Mezey Ottó írja: „Kovásznai György úgyszintén festőművész volt, az ő animációs filmjei azonban a XX. századi 

egyetemes (kortárs) festészet ismerete nélkül aligha közelíthetők meg érdemük szerint. Ez a megközelítés azon a 

remélhetően bizonyosság erejével ható feltételezésen alapszik, hogy animációs tevékenységének érdemi része, 

amely lényegében a hatvanas évekre és a hetvenes évek első felére esik, a kortárs magyar művészet egyszeri, 

utánozhatatlan jelensége. Abból a szellemi közegből sarjadt és bontakozott ki, amelyet az '56 utáni, részben 

korábbi eredetű általános, igaz értékekre vágyó kulturális éhség határozott meg, országosan és fővárosszerte. 

Ez az ellenállhatatlan erővel feltörő, szabad szellemű érdeklődés érthetően Nyugat felé fordult elsődlegesen. Ott 

keresett magának biztosnak tűnő fogódzót, támpontot, iránymutatást, miközben a jelentősebb tehetségek, a 

körülmények szerencsés összejátszása folytán, megőrizték, műveikben demonstrálták az itthoni, különböző 

módon megmutatkozó szellemi inspirációkat is. Ez a szellemi miliő kimondva-kimondatlan, a geopolitika 

stratégiai terveire nem lévén kellő rálátása, hitt vagy hinni próbált az emberi-művészi szabadság emberformáló, 

katartikus erejében. Szövetkezett a rejtve vagy kevésbé rejtve beáramló művészeti, tömegkulturális 

mozgalmakkal, a társadalmi előítéleteket lebontó (individuális) létforma üdvözítő voltába vetett rendíthetetlen 

meggyőződéssel. 

Kovásznainak ezeket az egymással interferáló, egymást erősítő, megtermékenyítő ösztönzéseket sikerült, részben 

ehhez a szellemi miliőhöz való kötődése folytán, az animáció hol kifejezetten művészi, hol dokumentatív jellegű 

eszközeivel legjava munkáiban mesterkéletlenül közvetítenie. Hangsúlyoztuk, többször is, művész voltát, hiszen 

ez minősíti animációs elhivatottságát, amely azonban munkássága későbbi szakaszában – minket már nem 

foglalkoztatóan – nem tudott kitérni a rutinmegoldásokat kedvelő filmipar mellékösvényekre csábító vonzása 

elől. Különben is, széles körű érdeklődése folytán az animáció tevékenységi körének csupán egy részét ölelte fel, 

kezdettől fogva. Emellett írt publikálatlan novellákat, (kis)regényeket, filmelméleti, filozófiai tanulmányokat, 

kritikákat, s évekig (1958–1974) a Nagyvilág című folyóirat képzőművészeti lektora, szerkesztője, majd 

rovatvezetője volt. 

Ez utóbbi, akár bizalminak nevezhető megbízása: dokumentumai, meggyőző bizonyságai kiterjedt 

képzőművészeti tájékozottságának, művészi ízlésének. Lapokban megjelent írásai, a rendszeresen közölt, hazai 

és külföldi nevekhez kötött illusztrációk az adott időszak választékos kulturális érdeklődését tükrözik, s 

meghatározzák azon munkatársai ízlésvilágát is, akikkel, növekvő számban, 1961-től mint a Pannónia 

Filmstúdió dramaturgja együtt dolgozott. Többirányú tevékenységi körének, a század művészetéből ismert 

»összművészeti« ideát dédelgető (és azt sajátos módon meg is valósító) elgondolásainak, vonzó, sokak szemében 

talányos emberi-művészi egyéniségének ez a munkahely biztosított realizációs terepet. Mindennek köszönhetően 

lett ő, és általa a Pannónia Filmstúdió rajzfilmműterme, feltűnősködést kerülő módon, mindmáig nem is igen 
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tudottan, a hatvanas évek és a későbbiek független szellemiségű művészi (köz)életének egyik kisugárzó 

gócpontja.” 4 

6.5. ábra - Kovásznai György: A napló ’66 című filmje vágóasztalon 

 

Kovásznai György rövidfimjei 

• Monológ, 1963 

• Átváltozások, 1964 

• Gitáros fiú a régi képtárban, 1964 (bemutatva: 1988 

• Tükörképek, 1964 

• Mesék a művészet világából, 1965 

• A fény öröme, 1965 

• A gondolat, 1966 

• A napló, 1966 

• Hamlet, 1967 

• Reggeltől estig, 1967 

• Ballada, 1968 

• Egy festő naplója (Korniss Dezsővel), 1968 

• Gloria mundi (Bélai Istvánnal), 1969 

• Várakozni jó, 1969 

• Házasodik a tücsök (Korniss Dezsővel), 1969 

• Fény és árnyék, 197 

                                                           
4Mezei Ottó: Kovásznai György, művész a festészet és film szolgálatában, http://mek.oszk.hu/01600/01626/html/) 

http://mek.oszk.hu/01600/01626/html/)
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• Város a szememen át, 1971 

• Hullámhosszok, 1971 

• Rügyfakadás No. 3369, 1971 

• Kalendárium, 1972 

• Körúti esték, 1972 

• Ça ira (A francia forradalom dala), 1973 

• A hetvennégyes nyár emléke, 1974 

• Ez volt a divat (tv-sorozat), 1975 

• Habfürdő, 1979 

• Riportré (Lisziák Elekkel), 1982 

6.1 Film: M Tóth Éva: Animare necesse est... / Kovásznai György 

2. 6.2. Reisenbüchler Sándor 
(1935–2004) 

„A Gusztáv-filmeket mindenki ismeri, mindenki tud róla. De például a Reisenbüchler-filmeket nem ismerik, 

pedig fantasztikus életművet rakott le, csak éppen a televízió nem vetíti hetente vagy naponta…” Horváth Mária, 

20055 

„Az én filmjeim talán azért ilyen furcsák, mert soha nem a rajzfilm felől közelítettem a rajzfilmhez. Büszkén 

vállalom, hogy autodidakta rajzoló vagyok – viszont kijártam egy filmfőiskolát, ahol megismerkedtem a 

filmnyelvvel. Fölfedeztem magamnak legelőször Eisensteint, aki sokkal több stimulálóerőt jelent egy animációs 

számára, mint Walt Disney. Walt Disney egy konvencionális, polgári, kispolgári művészet, családi film, 

nagypapi is jól érzi magát, ha nézi, meg a hatéves kisöcsi is. Eisensteinnél ugyanakkor azt érzem, hogy a 

Patyomkin páncélost – hogy a legismertebb filmjét vegyem –, szintén megérti nagypapi és kisöcsi, de ahogy ő 

látja és láttatja a világot, az egy különlegesen szédületes, izgalmas világ… …talán a filmjeim erejét és máig 

élvezhetőségét az adja, hogy ezek a filmek nem párthatározatok visszhangzására készültek, nem parancsszóra 

csináltam őket. Remeteként elvonulva, hiszen harminchat év alatt otthon, egyedül csináltam zömmel a 

filmjeimet, és amit a világról éreztem, amit hitem szerint gondoltam, abban hittem és mindezt filmekbe öntöttem. 

Sokszor nagyon nem szerették a filmjeimet, de ez engem nem érdekelt. Az a hivatalos nem-szeretet volt, aminek 

ma is úgy érzem, hogy ki vagyok olykor-olykor téve.” Reisenbüchler Sándor, 20016 

6.6. ábra - Reisenbüchler Sándor: Boldog világvége 

                                                           
5konyvtar2.mome.hu/doktori/.../DLAertekezes-MTothEva-2008.pdf 
6M Tóth Éva: Animare necesse est... Pannónia, KE, 2004. 

http://konyvtar2.mome.hu/doktori/ertekezesek/DLAertekezes-MTothEva-2008.pdf
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Reisenbüchler Sándor, a Nagy Kívülálló, egész életét a művészi animációs filmezésnek szentelte, noha 

nyelvészeti és irodalmi tanulmányok után dokumentumfilm-rendezőként is diplomát szerzett. Ezt a műfajt 

azonban nem művelhette krónikus, gyermekorri betegségéből eredő fizikai korlátok miatt, így került a kevesebb 

terepmunkával járó animációs műfaj közelébe. Első, már fotóanimációs eszközöket alkalmazó, önportré jellegű 

munkáját a Balázs Béla Stúdióban készítette, s később rendre „megfeledkezett” róla a munkásságát prezentáló 

válogatásokban. 

6.7. ábra - Reisenbüchler Sándor (Fotó: Sárospataki Györgyi) 
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6.8. ábra - Reisenbüchler Sándor: Ecotópia 
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Képzőművészeti tanulmányokat nem folytatott, ennek ellenére – vagy épp ezért! – alapvetően megújította az 

animációs filmképről mint egyedi vizuális kifejezési lehetőségről alkotott honi elképzeléseket. Kecskeméti 

Kálmán képzőművész-író „biorealistának” mondja grafikai stílusát, leginkább A Nap és a Hold elrablása című, 

1968-ban bemutatott, erősen áthallásos Juhász Ferenc-adaptációra gondolva. Reisenbüchler már ekkor kitalálta 

és a maga számára újrafogalmazta azt a fajta kollázs- és montázstechnikát, amelynek előzményei az orosz 

avantgárd művészetben, illetve a két világháború közti német expresszionizmus vizualitásában gyökereznek. 

Képalkotási szemlélete és technikai megoldásai a magyarországinál egy árnyalattal korábban kiteljesedő lengyel 

mesterek, Jan Lenica és Walerian Borowczyk alkotói módszereire emlékeztetnek, de felfedezéseiket 

továbbgondolja, s erőteljes, önálló gesztusrendszerré fejleszti tovább. A reisenbüchleri filmnyelv olyan 

alkotásokban teljesedik ki, mint az 1972-ben készült Az 1812-es év, melynek „témája” Napóleon oroszországi 

legyőzetése, inspirációs forrása pedig Csajkovszkij 1812 című nyitánya. „Videoklipet csináltunk, csak nem 

tudtuk” – mesélte később a film kivételes tehetségű vágója, Hap Magda a snittek számára, hosszára, és a 

dinamikus kompozíció egészére utalva, amitől a mű mai szemmel nézve is sodró és lehengerlő erejű. 

6.9. ábra - Reisenbüchler Sándor: Az 1812-es év 
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Reisenbüchler a klasszikusnak mondott, Disney-féle rajzfilmes szemléletet következetesen elutasította, csak az 

amerikai mester korai, fekete-fehér munkái iránt lelkesedett. A kereskedelmi szemlélettel való konzekvens 

szembenállását megerősítendő, kommersz filmet soha nem készített. Ez különösen deviáns magatartás lehetett 

már a hatvanas években is, hisz a Pannónia alkotói egészen a kilencvenes évek elejéig temérdek reklámfilmet 

készítettek, lényegében ezeken az alkalmazott mozgóképeken tanulták meg a szakmát, s nem utolsósorban – 

még a szocialista berendezkedés közepette is – ez a biztosította a filmesek és a Stúdió fő bevételi forrását. 

Reisenbüchler Sándor – a legenda szerint – animációs filmjeit előzetes próbák nélkül, közvetlenül a felvevőgép 

alatt rögtönözte állandó kollégája, Bacsó Zoltán operatőr értő segítségével. A valóság az, hogy ezek a 

„rögtönzések” alapos előtanulmányokon és hihetetlen időt és energiát felemésztő, koncentrált tervezésen és 

előkészítő munkán alapultak, ezt hátramaradt forgatókönyvei, beállítási rajzai, s mindenekelőtt aprólékosan 

kidolgozott, hónapokon át tartó, szemrontó munkával kivagdosott és megkomponált, többrétegű kollázsai 

bizonyítják. A véletlennek pusztán annyi szerep jutott, amennyit a mester engedélyezett neki... (Pl. Ecotópia, 

1996) 

6.10. ábra - Reisenbüchler Sándor: Ecotópia 
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Hatásos, dramaturgiailag gondosan adagolt filmzenéit ugyancsak maga szerkesztette műveihez híresen gazdag 

lemezgyűjteménye kincseiből válogatva. A hippi- és popkultúra egyik utolsó, magányos szószólójaként „utolsó, 

kilövésre váró rinocérosz”-ként aposztrofálta magát. Mint a keleti filozófiák avatott ismerője, hitt az 

újjászületésben, s az aktuális létet tanulási folyamatként élte meg, felkészülésre a következő életstációhoz. 

Elkötelezett természetvédőként és a Földön kívüli civilizációk híveként volt közismert. Íróként, gondolkodóként 

többnyire a jelenkor esztétikai, erkölcsi problémái foglalkoztatták, a kultúra válságtünetei, az ezredvég 

művészeti apokalipszise. 

Számos rangos hazai és nemzetközi elismerés után 2002-ben A fény pillanata című „montázsfantáziájával” 

kategorikus gesztussal búcsúzott el a filmezéstől. Ezután éveit meditációval, szellemi gyarapodással kívánta 

tölteni, ebben váratlanul korai halála megakadályozta, de sokan úgy reméljük, valahol – elképzeléseinek 

megfelelően –, egy más létformában töretlenül folytatja működését.7 

Orosz Annaida írja: 

„A nem grafikai indíttatású (a kortárs rajzfilmrendezők körében így kakukktojásnak számító) Reisenbüchler 

hivatkozási pontoknak is elsősorban olyan élőszereplős filmalkotói módszereket választott, amelyek a valóságot 

rögzítő natúrképekből építkeztek. Példaértékű volt számára többek között a befogadó értelmi-érzelmi 

dinamizálását megcélzó eisensteini montázstechnika, illetve a hazai filmes pályatársak közül a Huszárik Zoltán 

és Tóth János által fémjelzett, lírai asszociatív képépítkezés. Mind a húszas évekbeli szovjet avantgárd stílusra, 

mind a Huszárik–Tóth-féle fragmentális gyorsmontázsra jellemző, hogy mellőzik a realitásélményt erősítő, 

dokumentarista jellegű verbalitást, és bonyolult filmnyelvi kommunikációjuk kizárólag képekre, illetve a képi és 

a hangi szféra ellenpontozására épül. Natúrfilmes mivoltuk dacára így voltaképp mind a két filmtípus az 

animáció absztrakt, költői vizualitásához áll közel. A szovjet filmes avantgárd és a Huszárik-féle asszociációs 

montázs képekben gondolkozó, képekből építkező jelentésképző mechanizmusát Reisenbüchler alkotásai az 

animációs film per se képteremtő és absztraháló tulajdonsága révén képesek voltak egy-egy képen, filmes 

terminussal élve, egy-egy beállításon belül mozgásba lendíteni az eredendően képgrafikai eljárás, a 

fotókollázsok, illetve a papírkivágásos képek segítségével.”8 

                                                           
7Reisenbüchler Sándorról itt olvashatsz: M Tóth Éva: Groteszk apokalipszis, Filmvilág, 1999/8 

http://www.filmvilag.hu/xista_frame.php?cikk_id=4540 
8Orosz Annaida: Kategorikus heterogenitás és mitikus tisztaság Reisenbüchler Sándor filmjeiben, 
http://www.filmkultura.hu/keptar/tema_reszletek.php?kat_azon=689 

http://www.filmvilag.hu/xista_frame.php?cikk_id=4540
http://www.filmkultura.hu/keptar/tema_reszletek.php?kat_azon=689
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6.11. ábra - Reisenbüchler Sándor: Boldog világvége 

 

Reisenbüchler Sándor filmjei: 

• Kitörés (Sándor Pállal), 1965 

• Egy portré századunkból, 1965 

• Küzdelem, 1966 

• A Nap és a Hold elrablása, 1968 

• Amikor én még kissrác voltam, 1969 

• Barbárok ideje, 1970 

• Az 1812-es év, 1972 

• Holdmese, 1975 

• Pánik, 1978 

• Gépmadáravatás New York Cityben, 2895-ben, 1981 

• Békéltető expedíció a Mars bolygóra, 1983 

• Isten veled, kis sziget..., 1987 

• Allegro vivace, 1990 

• Zöld intelmek minden napra, 1992 

• Ecotópia, 1995 

• Majakovszkij Moszkvája, 1995 
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• Boldog világvége, 1999 

• A fény pillanata, 2002 

6.2 Film: M Tóth Éva: Animare necesse est... / Reisenbüchler Sándor 

3. 6.3. Neoavantgárd kísérletek 

A nem animációs kísérleti filmezés részben az Erdély Miklós körül kialakult szellemi-művészeti közegben 

indult újra a hatvanas években, részben a gyakorlópálya és hivatalos, ellenőrizhető kísérleti műhely céljából 

létrehozott Balázs Béla Stúdióban. A BBS a profi filmesek számára is lehetőséget kínált a nagyfilm kötelmeitől 

szabadabb formanyelvet használni, de később számos képzőművész számára biztosított egyedüli hozzáférést a 

mozgóképhez. A bárminemű hagyományos technológiát feltételező – trükkasztal, trükk-kamera, anyagok, 

eszközök – animációs mozgókép készítése azonban továbbra is a Pannónia Filmstúdióhoz kötődött, hiszen a 

rendelkezésre álló felvevőgépekkel csak korlátozottan és körülményesen lehetett kockánként képet rögzíteni, 

így a BBS időnként „előfordult” a Pannónia műtermeiben. A hatvanas évektől számos művészeti projekt 

érintette az animációs műfajt is. Az Erdély-kör tevékenységét szokás az expanded cinema hazai 

megnyilvánulásaként értelmezni, s valóban, műveiket látva, s olvasva konceptuális karakterű terveiket, 

forgatókönyveiket, legtöbbször olyan műfajközi vállalkozások tárulnak fel, amelyek több helyütt érintik az 

animációs műfajt is, bár a technikához jutás nehézkessége általában visszaveti az ilyen irányba tett lépéseket. 

Csak az elképzeléseikhez következetesen ragaszkodó, s a szerencse, illetve az okos diplomácia folytán 

lehetőséghez is jutó művészeknek sikerül korrekt és színvonalas animációs technikát felhasználni, vagy akár 

teljes egészében animált művet készíteni. A képzőművész Maurer Dóra, Türk Péter, a zeneszerző Jeney Zoltán9 

számára az animáció kihagyhatatlan konstrukciós tényező Kalah, Statikus mozi vagy Round című műveikben. 

Háy Ágnes – Vidovszky László zeneszerzővel együttműködve – alapvetően animációs kifejezőeszközöket 

használ mozgóképeinek többségében, míg más „határművészek” számára az animáció a lehetséges nyelvek 

egyike, amelyet különböző jártassággal beszélnek. 

4. 6.4. Háy Ágnes 
(1952 – ) 

"Háy Ágnes egy speciális alkotó jelenség és művésztípus. Az autodidakta animációs filmművész jellegzetes és 

Magyarországon szerintem, példátlan képviselője. Annyiban is különbözik az elődeitől…, hogy ő tudatosan 

választott egyfajta marginális alkotói magatartást és erősen politikus alkatú magánszemély is volt. Filmjei nem 

minden esetben politizálnak, de Háy Ágnes életében és tevékenységében az az egyik gyönyörűség, hogy azt a 

fajta marginalitást és kompromisszummentes szabadságvágyat, amit megélt és ami az alkotásait is jellemezte, 

azt magánemberként is vállalta. Háy Ágnes működésével egy abszolút függetlenül gondolkodó, igazi 

underground, autodidakta, független magyar művész, és egy autodidakta, független, magyar, a marginális életet 

vállaló művész-személyiség és állampolgár jelentkezett a Balázs Béla Stúdióba.” Antal István Juszuf, 1998. (M 

Tóth Éva, interjú) 

Háy Ágnes művészetének varázsa a magától értetődő egyszerűségben és természetességben rejlik, ahogy 

tárgyához viszonyul. Nem fedez fel semmi olyan új eljárást, amit az animációs műfajban korábban már ne 

alkalmaztak volna, sőt, a legősibb módszerekkel, stoptrükkel, primér metamorfózisokkal operál, mintha 

szántszándékkal a kezdetek darabosságának, esetlegességének esztétikumát kívánná visszahozni az ezredvég 

felé közeledve egyre inkább klisékbe merevedő animációs mozgóképművészetbe. Az ő ráközeledéseiben a 

                                                           
9A neoavantgárd kísérleti mozgóképes művészet gyakorlatilag egy párhuzamos valóság perifériáján létezett még a valamelyest 

experimentális jellegű, de rajzfilmgyári védőernyő alatt születő animációs rövidfilmekhez képest is, s ha néha, afféle vidéki rokonként 

bebocsáttatást nyert az animáció szentélyébe, a létrejött művekkel a stúdió – és a kor – nem tudott mit kezdeni. Elképzelhető, milyen 
fogadtatásra számíthatott a korábban Huszárik- és Jancsó-filmek zeneszerzőjeként, illetve már fiatalon neves kortárs autonóm alkotóként 

számon tartott Jeney Zoltán (1943– ), az Új Zenei Stúdió egyik alapítótagja, amikor natúr filmfelvételt és egyszerű animációs technikát 

használva elkészítette Round című filmjét, saját hasonló című zenedarabjára. A filmben semmi más nem történik, mint 12 hang szól 
váltakozva, s eközben az Astoria metrómegállóban rögzített kamera – hasonlóan a mai térfigyelőkhöz – az utcaképet mutatja, amely kép 

viszont a 12 hangnak megfelelően részekre osztott s fekete mezővel „takart” filmkép más-más sávjában bukkan elő a hangoknak 

megfelelően. Az animáció a takarások előállítására vonatkozik, Jeney pontos tervei alapján, s tulajdonképpen, ha a natúr filmképet 
kiejtenénk alóla, a fekete és „üres” felületek játékából olyasféle absztrakt animáció keletkezne, amely pl. Hans Richter húszas évekbeli 

munkáit idézné. Sem elmesélni, sem leírni nem akar, a mű pusztán a hangról, a képről és az időről szól. Wilheim András zenetörténész a 

Roundról: „A képernyőnek van tizenkét függőleges osztása, és mindig azok a mezők, azok a csíkok látszanak csak, amelyek a zenei 
kompozíció szisztémája szerint adott hangoknak felelnek meg. Tehát zenei szólamként van kezelve a vetítővászon. Ez valóban olyan kísérlet, 

amiről elmondható, hogy igen, itt gondolkodtak arról, hogy lehet használni a képet zenei módon vagy az időben. Lehetséges, hogy ez nem a 

legkellemesebb látvány a néző számára, hiszen borzasztóan fárasztó a szemnek egy ilyet hosszasan követni, de elmozdulás legalább arról a 
holtpontról, ahol ezek a műfajok meg szoktak rekedni.” (http://konyvtar2.mome.hu/doktori/ertekezesek/DLAertekezes-MTothEva-2008.pdf) 

http://konyvtar2.mome.hu/doktori/ertekezesek/DLAertekezes-MTothEva-2008.pdf
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nézőpont az érdekes, a kontextus, amelyben tárgyai, vonalai életre kelnek, az a bravúros lavírozás, ahogy kitér a 

szórakoztató animátorrá válás kísértései elől. Számára az animáció nem „produkciók” létrehozását jelenti, 

hanem láthatóan az életforma része: tárgyakat, embereket rendez szokatlan, véletlennek tűnő kapcsolatba, civil 

tereket lelkesít, s mozgékony kamerája nyughatatlanul ügyködik, leskelődik e sajátságos terekben. 

Háy Ágnes nem csinál nagy hókuszpókuszt művészetéből, nem akar tetszeni, nem akar megfelelni, régebbi s 

újabb munkáinak tetemes része közkincs a megosztókon – nem őrzi hét lakat alatt felfedezéseit. 

Épp ellenkezőleg, korát megelőzve munkált benne a jelenkori „sajátkép-megosztás” vágya, vagyis a kor most 

éri be Háy Ágnes törekvéseit, s filmjei, a harminc évvel ezelőtti avantgárd animációkat is beleértve, frissnek, 

naprakésznek mutatkoznak napjaink önfeledt ifjúsági termése mellett. Míg a legkevésbé közhelyes „célcsoport 

orientált” animációk is gyakran porosnak, fáradtnak hatnak mai szemmel nézve, addig ezek az olcsó, Vidovszky 

László rendhagyó filmhangjaival megtámogatott, öntörvényű mozgóképes játékok kedvet csinálnak kipróbálni a 

műfajt mindazoknak, akik ma a digitális technika elérhetővé válásával akár a szokatlan körülmények közt is 

készíthetnek animációs etűdöket. Tehát míg a nagymozi sok esetben elrettent attól a késztetéstől, hogy az 

egyszerű földi halandó próbára tegye kreativitást, a Háy Ágnes-féle alkotók által közzétett kísérletek arra 

buzdítanak: Játssz a környezeteddel, nem baj, ha nem sikerül, majd megpróbálod újra, s közben még fel is 

fedezhetsz valamit, amire sosem gondoltál! 

A pixillációs játék a Bodajki kastélyban, a Hamburgi szín elszabadult tárgyai, a papírkivágásos minimalista Egy 

különc úr naplójából-nak a korabeli közegre minden bizonnyal irritáló hanghatásokkal megtámogatott naplója – 

itt is Vidovszky dolgozik közvetlenül a hangcsíkra –, a Képzőművészeti Főiskola hallgatóival készített Dance 

Macabre, ahol a játékfilmes kamera a trükk-kamerát imitálva madárperspektívában, a „plafonra” rögzítve 

kockánként exponálja a szereplők, tárgyak mozgását, valóságos ötletparádé, inspirációs kelléktár magányos 

animátoroknak, és közösségi filmeseknek egyaránt. A közösség lényeges eleme Háy Ágnes művészetének, hisz 

művei szereplői igen gyakran kollégái, barátai, tanítványai, s együtt munkálkodásuk bátorító lehet iskolai vagy 

amatőrfilmes csoportoknak, s példa az egészséges munkamegosztásra. 

Háy Ágnes felfedező, kutató filmes, aki elemi, sokszor lesajnált eljárásokkal hoz létre „különc” kisfilmeket. 

Alkotótevékenysége egésze kísérlet, ti., hogy lehetséges-e a műfaj perifériáján érvényes, maradandó életművet 

létrehozni. Háy Ágnes napjainkban is gyarapodó, új műfaji területekkel – installáció, video-, számítógépes 

animáció – gazdagodó munkássága maga a Nagy Kísérlet, amely immár biztonsággal nevezhető sikeresnek és 

időtállónak.10 

6.12. ábra - Háy Ágnes: Egy különc úr naplójából 

 

Fontosabb filmjei:11 

Egy különc úr naplójából / From the Diary of an Excentric Gentleman 1972, 35 mm film, papírkivágásos 

animáció, 13’53” zene: Vidovszky László 

                                                           
10Háy Ágnes filmjei itt láthatók: www.youtube.com/user/hayagi 
11Az adatok és az elemzés innen: www.ndr.hu/HA/hay_filmlista_1972-2006.doc 

http://www.youtube.com/user/hayagi
http://www.ndr.hu/HA/03.html
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Gyurma / Daugh, 1977, 35 mm film, gyurmaanimáció, 34’, BBS; zene és szín: Vidovszky László. Az 1971–72-

ben Háy Ágnes által kifejlesztett animációs technika nagy terjedelmű változata. A puha, nedves gyurma és a 

kemény, csillogó fém izgalmas viszonya az ősi, taoista jin-jang, férfi-nő viszonyt jeleníti meg. A történet a 

kamera alatt alakult ki. A zene alapanyaga negyven word music hangszalag apróra vágott darabkáinak 

összekeveréséből jött létre. A színeket a fekete-fehér filmhez Vidovszky „kottája” alapján színszűrőkkel adta 

hozzá a laboratórium. 

Hamburg, 1982–1986, 16 mm film, animációs improvizáció, 05’34”, BBS; zene: Vidovszky László. Többnapos 

improvizáció Császári Gáborral és barátaival Hamburg egyik üres gyárépületében. 

Dance Macabre / Haláltánc, 1992, 35 mm film, csoportos animációs improvizáció, 09’38”; zene: Vidovszky 

László. Kísérlet a zene és a kép kapcsolatáról; 3x3 perc, Vidovszky László 3 különböző zenét komponált 

ugyanahhoz a filmhez. 

6.13. ábra - Háy Ágnes-könyvillusztráció (részlet) 

 

5. 6.5. Erdély Miklós 
(1928–1986) 

Talán furcsa döntésnek tűnik Erdély Miklóst alkotóként az animációs filmesek közt említeni, hisz számos 

animációs filmterve közül egyik sem valósulhatott meg. A szenvedély azonban, amivel műfajunk iránt 

viseltetett, és személyiségének felszabadító hatása egy egész korszak attitűdjére, gondolkodásmódjára, a 

kísérletimozgókép-készítés, így a kísérleti animációs művészet fontos teoretikusává és mesterévé is avatja őt. A 

műfaj korabeli állapota iránti élénk érdeklődése és a Pannóniában születő produkciók sajátosságai többször is 

elemzésre késztették. Háy Ágnesnek az egyszerű stoptrükk kreatív kiaknázására komponált művei láttán a 

következőket írja: „…az általánosságban gyakorolt animáció szűk határesete annak a műfajnak, amit az, aki 

értelemmel és leleménnyel műveli, képes átlátni. Tehát nem elég, ha valaki csinál valamit, tudni kell azt is, hogy 

mit csinál.” (A stoptrükk általánosítása Háy Ági filmjeiben, 1984) Korábbi írásaiban több ízben a „gyári” 

animációs termés legjavát teszi alapos kritikai tanulmány tárgyává, így azokat a Pannónián belül, akár a kor 

nemzetközi animációs közegében is formabontónak, avantgárdnak nevezett alkotókat, akiknek művei a kortárs 

művészet egésze felől közelítve már sokkal kevésbé tűnnek úttörő jellegűnek, pláne egyenletes színvonalúnak. 

Feltehetően Erdély nem sok rajongót szerzett ezen mesterek körében, pedig megfigyelései megszívlelendők 

lehettek volna. Például amit az animációs filmkészítők ma is dívó zenehasználati szokásairól megállapít: 

„Általában előbb-utóbb a rendezőknek fel kell hagyni azzal a szokásukkal, hogy az egész zeneirodalmat 

hangkulisszaként kezeljék, az alkalmazott staffázs színvonalára próbálják lesüllyeszteni, annál is inkább, mert 
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ezáltal a zeneirodalom sértetlensége mellett magát a filmet degradálják bóvlivá” – írja Az elszabadult vonal 

című tanulmányában 1972-ben.12 

Majd ugyanitt: „…a picinyke filmek képsorai alatt sem kisebb mesterek zenéi szólnak (Fentebb Wagnert említi. 

mté), és ez a tény könyörtelenül felveti az összművészeti szempontokat, másrészt tematikailag sem szerényebbek 

elődjüknél… …halálos komolyan, az emberiség egész történelmét és jövőjét átfogó példázatokat láthatunk 

egyik-másik néhány perces rajzfilmben. (Reisenbüchler Barbárok ideje, valamint A Nap és a Hold elrablása 

című műveiről van szó.) A wagneriánizmusnak ezek a magas sarkú koboldjai szétszélednek, és némelykor már a 

dilettantizmus fanyar levegőjét árasztják.” 

6.14. ábra - Erdély Miklós 

                                                           
12Erdély Miklós: Elszabadult vonal. Jegyzetek a magyar rajzfilm stílustörekvéseirôl. Filmkultúra, 1972. 1. sz. 47–51. o. Újraközölve in: 
Erdély Miklós: A filmről 
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Erdély szigorúsága a filmkép vonatkozásban is megmutatkozik. Az animációs filmkép történeti metamorfózisát 

elemezve, s a vonalnak a valóságillúzió kényszeréből történő szabadulását továbbgondolva a huszadik századi 

izmusok megtermékenyítő befolyását pozítívumként értékeli ugyan, de a korlátlannak tűnő szabadságból eredő 

„tétovaságnak” tulajdonítja a rajzfilmkép hullámzó minőségét, s a kép-hang viszony problematikus voltát. „Ha 

a John Cage-féle hangmontázs legalább kérdésesen illeszkedik a gesztusfestészet festékömlenyeinek 

lüktetéséhez, néha ugyanannak a hangnak kitűnően megfelel a módosuló steinbergi rajz. (Kovásznai: 

Hullámhosszok, mté) Amennyire jól tűri a grafikai eksztázis Kisfaludy András dobolását, annyira beszűkíti, 

szatirizáló közhelyek forgalmi dugójába tereli a »nem tudni mi, de érvényes« rajz mozgását a Ligeti György 

vokális műveit imitáló affekta-susogás.” (Kovásznai: Fény és árnyék) Az elszabadult vonal című elemzés 

érintettjei valamennyien kiemelkedő, akkor még ifjú vagy legfeljebb kora középkorú mesterek voltak – az e 

helyen említetteken kívül Gémes József, Jankovics Marcell, Richly Zsolt, Szoboszlay Péter – míg Erdély az 

értékelés idején náluk tapasztaltabb és megkockáztatom, teoretikusan képzettebb lévén, olyan komplexitásban 

láttatta a kortárs animáció manírjait és mindazt a terhet, amitől még a műfaj legkreatívabb elméi sem tudtak 
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szabadulni, ahogy kevesen, de leginkább senki. Ahogy az alkotásban, úgy a művészetről való beszédben sem 

tett Erdély Miklós engedményt, megfigyelései és következtetései a lényeget ragadták meg, s igényesen, 

odaadással és féltéssel ír arról a műfajról, amit soha ki nem próbálhatott a gyakorlatban – s talán ebben idézett 

írásainak is volt némi szerepe… 

„Erdély Miklós a Gusztávot szerette volna leforgatni élőszereplővel. Ez szenzációs lett volna! Az összes 

kegyetlenség, ami a rajzfilmben van, hogy megverik, hogy átmegy rajta öt autó, kilapul, stb. natur-filmben 

mutatkozott volna. Annyi mindent lehetett volna ebből tanulni! De nem ez volt a főcsapás iránya a 

Pannóniában, lényegében magunknak csináltuk ezeket a filmeket.„ (Kisfaludy András, 2009) 

6.15. ábra - Erdély Miklós: Újságtorta, 1967 

 

6. 6.6. Maurer Dóra 
(1937– ) 

Maurer Dóra a kortárs képzőművészet egyik legoriginálisabb egyénisége. Tevékenysége szorosan kötődik 

Erdély Miklós köréhez és a Balázs Béla Stúdióhoz. Konceptualista mozgóképes és határművészeti 

tevékenysége, rendkívüli alkotói intelligenciája, és elkötelezett ismeretátadási késztetése a leghitelesebb 

mesterek közé emeli. 

Maurer Dóra és Jeney Zoltán közös animációs munkája, a Kalah (1980) egy keleti táblajáték pontos 

rekonstrukciója. „Amikor hangok és színek egyidejű futásához, kombinációihoz kerestem rendszert és egy 

Kalah-játszma végigkövetésére mint forgatókönyvre gondoltam, megszámoztam 72 követ. Jeney Zoltán 

filmkészítő- és játszótársammal ügyeltünk arra, hogy ezeket az individualizált köveket mindig érkezési sorrend 

szerint rakjuk szét a rekeszekbe a játék közben. A film számára több feljegyzett játszmából egy döntetlent 

választottunk ki… Azt terveztük, hogy az adatokat Jeney hangokként értelmezi, én pedig szín-formákként…Két 

azonos szerkezetű, egy tőről fakadó, önállóan is érvényes művet akartunk létrehozni, egymásnak ereszteni” – 

írja Maurer Dóra a műről. Az absztrakt hatású, a nézőt már-már agresszíven székéhez kötöző, monoton, 

ugyanakkor kiszámíthatatlan rendszerű, pszichedelikus hatást keltő mozgóképes kísérletet az alkotók nem is 

hagyományos vetítőterembe szánták, hanem amfiteátrumszerű térbe, félköríves vetítővászonra, hogy a nézők 
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értelmüket kikapcsolva, nyitott érzékekkel tudják befogadni, mert „könyörtelen ez a film, nem adhat pihenőt az 

appercepció számára…, a folyamatot el kell szenvednie felüdülés, magához térés nélkül.” 

6.3 Filmrészlet: Maurer Dóra-Jeney Zoltán: Kalah 

6.16. ábra - Maurer Dóra – Jeney Zoltán: Kalah (filmképek) 

 

Maurer Dóra számos animációs elemeket is tartalmazó munkája közül emblematikus darab a Keressük Dózsát 

című, 1975-ös konceptuális rövidfilmje. A tíz, csíkokra feldarabolt profilrajz összekevert részeinek variációiból 

számos, a „felhasználó” számára mai szóval interaktív módon létrehozható „saját” megoldás állítható elő a 
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történelmi hős elképzelt arcképe gyanánt, használati utasítással ellátva. Az alkotót az üzenet ironikus társadalmi, 

politikai felhangjai mellett a struktúra matematikai, téri problémái izgatták.13 

6.17. ábra - Maurer Dóra: Keressük Dózsát! (műtárgy) 

 

                                                           
13Maurer Dóra munkásságáról itt olvashatsz speciális megközelítésben: Király Judit: Maurer Dóra munkásságának matematikai vonatkozásai 
http://members.iif.hu/visontay/ponticulus/rovatok/hidverok/kiraly_maurer.html 

http://members.iif.hu/visontay/ponticulus/rovatok/hidverok/kiraly_maurer.html
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7. fejezet - A magyar kísérleti 
animáció története, jelentősége, 
kiemelkedő személyiségei II. 

– Képzőművészek és más „outsiderek” – 

1. 7.1. A Kecskemétfilm kísérletei 

„Arra törekedtem, hogy a művészet, a képzőművészet területéről toborozzak fiatalokat a kecskeméti stúdióba. A 

Balázs Béla Stúdióval is elég jó kapcsolatom volt. Láttam azt, hogy valamilyen formában a kísérleti 

animációnak van lehetősége, de azt is láttam, hogy a Pannóniában erre nem volt mód, és nagyon sok esetben 

nekünk kellett máshonnan pénzt szerezni, hogy ezeket a kisebb filmeket elkészítsük. Ez konfliktusforrás is volt 

abban az időszakban, mert nemcsak hogy szerzői filmeket készítettünk, hanem a szerzői filmeken belül olyan 

filmeket, amelyek nem a megszokott formanyelven kerültek megfogalmazásra.” (Mikulás Ferenc, 2005)1 

7.1. ábra - Mikulás Ferenc 

                                                           
1http://konyvtar2.mome.hu/doktori/ertekezesek/DLAertekezes-MTothEva-2008.pdf 

http://konyvtar2.mome.hu/doktori/ertekezesek/DLAertekezes-MTothEva-2008.pdf
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A hetvenes évektől elsősorban az akkor még Pannónia-műhelyként funkcionáló fiatal kecskeméti stúdió vállalt 

fel néhány szokatlan, kísérleti karakterű produkciót. Mikulás Ferenc stúdióvezető határozottan célul tűzte ki a 

nem hagyományos típusú egyedi filmek készítését. Képzőművészek és pályakezdő animátorok, rendezők – akik 

nem feltétlenül animációs előképzettségűek voltak – jutottak filmkészítési lehetőséghez, s hamarosan kialakult 

egyfajta kecskeméti stílus, amely bár a pannóniás hagyományokban gyökeredzett, mégis merészebbnek, 

frissebbnek mutatkozott az anyaintézményben megszokott közelítésmódoknál. 

E szándék manifesztációi voltak azok a képzőművészek által jegyzett rövidfilmek, amelyek látványvilága, 

narratívája – ha volt –, és akusztikai karaktere nagyobb rokonságot mutatott a nemzetközi kortárs művészet 

gesztusrendszerével, mint általában a magyar animáció akkori megnyilvánulásaival. Hegedűs 2 László Vázlatok 

című filmjében a nonkomform kép és hang, Molnár Péter filozofikus tűnődése a Majd a tisztáson című 

(alig)mozgóképén, Haris László és Orosz István Pilinszky emlékére fotóanimált Apokrifjában a megdöbbentő 

dramaturgiai fordulat marad emlékezetes. A későbbiekben az új megoldásokkal fenntartások nélkül próbálkozó 

fiatal rendezői gárda is határterületeket „sérteget”, így Horváth Mária és Szilágyi Varga Zoltán, akik minden 

kezükbe kerülő anyagot életre képesek kelteni. S bár tevékenységük jórészt a „profi” animáció keretei közt 

marad, egyedi filmjeikkel kinyúlnak más műfajok territóriumai felé is. Keményvonalas kísérletezőnek indult 
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Neuberger Gizella is Arcra arc című fegyelmezett határok közt tartott fotóanimációjával, s bár alkotói karaktere 

a későbbiekben lágyabbá vált, a mersz újításoktól ma sem zárkózik el. (Zöldségleves, 2011) 

A stúdió máig legkonzekvensebb „kockáztatóművésze” Szoboszlay Péter, aki a hatvanas évektől minden új 

lehetőséget kipróbált, amit a maga számára autentikusnak talált, a primér vonalrajztól a komplex 

videotechnikáig. 

Jelenleg Ulrich Gábor, Szoboszlay Eszter, Pócs Eszter és Tóth-Pócs Roland a legelkötelezettebbek a 

stúdióközeli ifjabb alkotói gárdából a vizuális és dramaturgiai kísérletek iránt. 

7.2. ábra - Pócs Eszter – Tóth-Pócs Roland: Bíborcsiga 

 

2. 7.2. Hegedűs 2 László 
(1950– ) 

Hegedűs 2 László generációjának talán legkonzekvensebb kísérleti animációs filmese. H2, ahogy a szakma 

ismeri, komplex tartalmi, formai, technikai és nem utolsósorban filozófiai szempontból egyaránt merész 

mozgóképes költészete, motívumrendszere és tematikája szorosan kapcsolódik képzőművészeti és fotográfusi 

működéséhez, amelynek során a valóság valódinak vélt képeit újra és újra idézőjelbe teszi. 

H2 művészete „zóna” a műfajok határvidékén. A hagyományosnak mondott animációs problémák nem izgatják, 

ahogy a hagyományosnak gondolt dramaturgiai megoldások sem. Így aztán a „hagyományos” animációs 

filmfesztiválokon leginkább éppen a kollégák fogadják értetlenkedve a bevált kliséket igen messze elkerülő 

filmjeit. Sokszor azt is megkérdőjelezik, hogy egyáltalán animációs művészetnek nevezhető-e ténykedése. 

Valóban, ha azt nézzük, hogy Hegedűs 2 László mennyire rugaszkodott el a műfaj paneljeitől, módszere erősen 

kilóg még a fiatalabb művészek által reprezentált animációs mezőnyből is. Azon ifjakkal hozható csak 

rokonságba munkássága, akik hasonlóan műfajközi terepen egyensúlyoznak, s maguk is kénytelenek 

szembesülni a sehova sem tartozás szabadságának előnyeivel és hátrányaival (Csáki László, Magyarósi Éva, 

Taskovics Éva…). 

Pedig H2 is tartozott egykor valahova, konkrétan a Pannónia Filmstúdió, majd a Kecskemétfilm kötelékébe, 

amely műhelyekben a hetvenes évek elejétől – grafikus lévén – hátteresként dolgozott, s amely feladatkör 

megfelelő alapnak tűnik a tökéletes elszakadásra. Erre látunk példát más, eredetileg klasszikus animációba 

bedolgozó grafikus, festő esetében is (Molnár Péter, Rácmolnár Sándor). Hegedűs 2 Vázlatok (1979) című 

munkájának nyers fekete-fehérje, repetitív képi és hangi struktúrája – zene: Vidovszky László –, csupán vizuális 

és auditív asszociációk nyomán kibomló dramaturgiai szerkezete sokkal inkább a kortárs avantgárd 

képzőművészek és filmesek – Erdély Miklós, Maurer Dóra – mozgóképes gondolkodásához közelíthető, mint 

akár a kísérleti animációt ebben az időben programként vállaló kecskeméti animációs műhely más alkotásaihoz. 

7.3. ábra - Hegedűs 2 László: Vázlatok 
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Másik korai filmjében, a sötét tónusú cigányballadában (Mujkalo Zlotari, 1983) lényegében hagyományos 

animációs és elbeszélő technikát alkalmaz, a film vizualitása jelképekre és szimbolikus megoldásokra 

támaszkodik, s gerince a rajzi metamorfózis, ugyanakkor ábrázolásmódjának szikársága, a narráció fegyelmezett 

távolságtartása megelőlegezi H2 későbbi, didaxistól s felesleges dekortól mentes mozgóképeit. 

H2 később új ihletforrásra talál a video- és számítógépes technológiában, s immár stúdiófüggetlenül 

kísérletezheti ki az évek távlatából következetesnek mutatkozó, egymásba kapaszkodó motívumrendszerét. E 

motívumkészlet – a természet hosszú áttűnésekben átlényegülő „képkivágásai”, az épített környezet, a tárgyi 

világ különös kontextusokban való megjelenítése, a múló időnek kiszolgáltatott, könyörtelenül korrodálódó 

emberi lét illékonyságának állandó, finom lebegtetése, s egyáltalán: a fotógrafika műfajának folyamatos 

újraértelmezése – H2 vizuális filozófiájának építőelemei, örök visszatérési pontjai. Az általa alkalmazott 

filmhang sem leíró, csupán sejtető, nincsenek biztos pontok, csak feltételezések, s a változás állandósága. 

Egyik legjellemzőbb munkája, a 2005-ben készült Poézis, reprezentatív, s egyben összegző műnek is tekinthető, 

amelyben Kosztolányi megidézésével kapunk választ fel nem tett kérdéseinkre… 

7.4. ábra - Hegedűs 2 László: Poézis 
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Míg a számítógépes animáció a szórakoztató rajzfilmiparban kétségbeesetten törekszik a valóság leigázására, s a 

játékfilmes eszköztár kínos mímelésére, H2 a számítógépet valóban „ceruzának” tekinti, s saját világát rajzolja 

általa tovább, ekképp maga a gép is megkönnyebbülni látszik. A programok felszabadulnak a közhelyek és a 

termelés béklyóiból, s a nem eltagadott pixelek hiteles elemeivé lesznek egy virtuális univerzumnak, amelynek 

középpontja Hegedűs 2 László megélt világa. A nagy igyekezetben, amely a bombasztikus komputerképek 

létrehozására irányul, megnyugtató szigetek H2 végtelenségig egyszerű, mondhatni minimalista, ámde kivételes 

stílusegységben tartott filmképei. 

7.5. ábra - Hegedűs 2 László: Mozzzart 
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3. 7.3. Egyedi kísérletek a Pannónia égisze alatt 

Szórádi Csaba a nagy nemzetközi tapasztalattal bíró rendezők egyike, aki a Pannóniából indulva a műfaj szinte 

minden területén jártas, tervezőként, rendezőként, animátorként egyaránt felkészült, biztos tudású szakember. 

Olyan legendás filmekben dolgozott, mint az Idő urai, és olyan népszerű sorozatokban, mint a Pumukli. 

Gusztáv és Mézga-epizódokon tanulta a szakmát, ahogy a kor többi fiatal animációsa, majd közreműködött az 

idősebb rendezők egész estés darabjaiban, így többek közt a Fehérlófia, s a Macskafogó című filmekben. 

A Cannes-t is megjárt Három magyar kép (1980) című egyedi filmje valamelyest kilóg az életműből, s talán épp 

ezért a legérdekesebb Szórády Csaba alkotásai közül – legalábbis, ami a műfajban mutatkozó egyedi 

megnyilvánulásokat illeti. A Bartók zeneművére szerkesztett, a McLaren-i hagyományokat követve közvetlenül 

a filmszalagra animált absztrakt vizuális etűdjével Szórády a kevés pannóniabeli experimentális művek egyikét 

készítette el. 

7.6. ábra - Szórádi Csaba: Három magyar kép (Medvetánc) 
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Varsányi Ferenc hazai munkái közül minden bizonnyal élő szereplős, pixillációs technikával készült, vidám, az 

iskolai életet parodizáló filmjei aratták a legnagyobb közönségsikert. A hetvenes években ez az eljárás amellett, 

hogy visszaidézte a filmtörténet hajnalán készült mozi darabosságát és helyzetkomikumra épülő humorát, a 

Magyarországon szokatlan, külhonban annál inkább kedvelt technika miatt is érdekes volt. Az Irka-firka című 

rövidfilm sikere nyomán egész estés film és televíziós sorozat is készült Suli-buli címmel (1982). 

Hogy Varsányi Ferenc szívesen kísérletezik a megszokottól eltérő eljárásokkal, azt Mézes-táncos című, 1975-

ben készült filmje is tanúsítja, mely műben valóban mézeskalács figurák kelnek életre. A szellemes ötlet, a 

mézeskalács-animáció felfogható a magyar kézműveshagyományok továbbgondolásának is... 

Varsányi a nyolcvanas években televíziórendezői diplomát szerzett, majd szakmai tapasztalatait külföldi 

produkciókban és animációs műhelyekben gyarapította. Így többek közt Csupó Gábor hollywoodi stúdiójában 

dolgozott, ahol az egyik általa is készített sorozat Emmy-díjat kapott (Rugrats, 1993). 

Széles körű nemzetközi tapasztalatainak birtokában jelenleg tanít és szakmai grémiumok munkájában vesz részt. 

Egyedi kísérletek a Pannóniában: 

• Elégia egy kontinensért (Fábry Péter fotóművész, filmrendező, 1977, Balázs Béla Stúdióval, kollázsanimáció) 

• Kocka (Ficzek Ferenc, képzőművész, 1980, rajz) 

• Gőzhajóval Pest~Budára (Somogyi Győző, képzőművész, 1980, rajz) 

• Hátrahagyott kijáratok (Ficzek Ferenc, képzőművész, 1981, rajz) 

• Rolling Stones Blues (Kisfaludy András, zenész, rendező, 1981, vegyes technika) 

• Dimenziók (Bartók István, 1982, komputeranimáció) 

• B. A. C. H. (Kiss Iván, képzőművész, 1986, rajz, improvizáció Bach g-moll fúgájára) 

• Bepörgés (Révész László, képzőművész, 1987, kombinált) 

• Ujjhullám (Nagy Gyula, rendező, 1987, ujjanimáció) 
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• Tiszta kép (Szilágyi Varga Zoltán, képzőművész-rendező, 1988, testfestés, rajz) 

• Vízió (Macskássy Kati, rendező, 1988, rajz) 

• Labiritmus (Jánvári István, főiskolai hallgató, 1989, számítógépes animáció) 

• A tékozló fiú (Sikur Mihály, főiskolai hallgató, 1991, grafika, számítógépes animáció) 

7.7. ábra - Varsányi Ferenc: Suli-buli 

 

4. 7.4. Az Experanima-projekt 

„A nyolcvanas évek elejére az animációban – és a művészetben – …..a progresszió elhalt, kimúlt. Visszakerült 

Walt Disney az őt megillető szokásos helyre, ahogy ez a fajta ízlésterror és ízléskultúra is. Akkor, a nyolcvanas 

évek elején azok a képzőművészek – sajnos, ezt is bizonyította az élet –, akik elszenvedték a maguk területén, 

tehát a képzőművészetben a maguk perszonális vereségeit, az animációban lehetőséget láttak: megpróbálták 

menteni azokat az értékeket, amiket már egyszer felfedeztek az animációs produkciókban. Tehát az a különbség, 

mondjuk Háy Ágnessel összehasonlítva az Experanima-sorozatban vagy összeállításban látható filmek 

hátrányára, hogy ez a kísérlet, amennyiben forradalomnak vagy progressziónak tekinthető is, akkor is 

kizárólagosan, vagy elsődlegesen művészeti, sőt a művészeten belül is animációs-nyelvi, képzőművészeti, 

ábrázoló művészeti-forradalomként fogható föl. Ilyen értelemben egy ezoterikus jelenség egy társadalmi 

forradalomhoz képest. Mielőtt azonban keresztet vetnénk erre a filmre – nem ez a szándékom –, fel szeretném 

hívni egy olyan műre a figyelmet ebben a sorozatban, mely szerintem maradandó érték. Baranyai András Közös 

portré Jane Morrisszal című filmje ez, ami, ha jelent valamit számomra az a megfoghatatlan kifejezés, hogy 

posztmodernitás a filmművészetben vagy az animációs művészetben, akkor az ebben a filmben benne van. 

Baranyai András maradandó, valóságos értéket alkotott. Ehhez a sorozathoz, annak idején a pályázók 

dolgozatokat, rövid esszéket írtak. Hajas Tibor is részt vett a pá1yázatban, s írt egy gyönyörű esszét, amely 

szerint egy halott embert animált volna újra életre. Reanimáció volt a terv címe. Sajnos a film elkészítése olyan 

hosszú ideig húzódott, hogy Hajas Tibor közben elhunyt. Az Experanimában szerepel egyébként A szobáról című 

film Beke László és társai kivitelezésében, de ez már nem az a terv. Talán gusztustalannak hangzik, amit 

mondok, de ha már hozzányúltak ehhez a tervhez, nagyon érdekes lett volna akár Hajas holttestét életre 

animálni. Megvalósulhatott volna az a fikció a valóságban, amit ő elképzelt. S éppen Hajasra hivatkozva 

gondolom, hogy ez nem hangzik ízléstelennek. Ez a terv tehát egy fantasztikus esszében ma is él, de a film nem 

valósulhatott meg.” Antal István Juszuf, 1998, (M Tóth Éva, Interjú) 
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1981-ben Kisfaludy András2 kezdeményezésére a Pannónia és Balázs Béla Stúdió koprodukciójában neves 

képzőművészek és teoretikusok lehetőséget kaptak animációs koncepciók tervezésére, írására, amely terveket 

rövidfilm-füzérként, Experanima „fedőnéven” szándékozott a két produkciós partner bemutatni. Hogy pontosan 

hol, azt ma már nem lehet tudni, talán igazából nem is volt ilyen szándék... 

„...Megcsináltam volna a Tavaly Marienbadban című Resnais filmet vagy Jancsó Csillagosok, katonákját 

pálcikaanimációval. A nagymozit pálcikafigurákkal imitálva, például a jancsói kameramozgást, színészvezetést. 

Egy pálcika-szereplőnek még olyan arca sincs, mint Buster Keaton-nek, mert a pálcikának csak pálcikaarca 

van, s a háta mögött ugyanolyan pálcikák vannak… Mindent, ami jelentés a Jancsó filmben, azt lecsupaszítani a 

mozgás kontextusára! Természetesen az egész film groteszk lett volna, az eredeti film hangjával és zenéjével, 

drámaiságával.” (Kisfaludy András, 2009) 

Amikor a kilencvenes évek vége felé a projektről hallottam és a 35 mm-es tekercseket előbányásztuk, régóta 

nem volt rájuk senki sem kíváncsi, az alkotók meg azért nem jutottak hozzá, mert a sokszorosítás egészen 

digitália eljöveteléig kevesek kiváltsága volt. 

Kisfaludy Andrással 2009-ben beszélgettem az általa koordinált akcióról. 

„A Balázs Béla Stúdióban hetvenkilenc-nyolcvanban a 3K – Kísérlet-Kutatás-Kör3, Bódyék és Erdély Miklós 

köre –, kiírt egy forgatókönyvírói pályázatot, amire sok nagyon érdekes film terve érkezett be. Jártam a BBS-be, 

s ez a program nagyon izgatott és érdekelt… Akkoriban a Pannónia Filmstúdióban dolgoztam az egyetlen 

kísérletező emberrel, Kovásznai Györggyel, s jó barátságban is voltunk. Mellettem készültek olyan produkciók, 

mint a Vuk s hasonló filmek, amelyek egyáltalán nem lebecsülendőek, sőt fantasztikusak, de engem ezek nem 

vonzottak. Ezért arra gondoltam, hogy jó lenne az Erdélyékéhez hasonló kísérleti kurzust csinálni a 

Pannóniában is. Kérdezzünk rá arra, hogy milyen is az animációs filmnyelv?... 

Az Experanima cím experimentális animációt jelent. Egyfelől az animációs filmnyelv sajátosságait próbáltuk 

megkeresni, megfogni, megnevezni, másrészt az érdekelt bennünket, hogy képzőművészek tudnak-e ehhez az 

animációs gondolkodáshoz a maguk gyakorlatából hozzátenni valamit. Ez a megfontolás a kiválasztásnak is 

alapot adott. Érkezett jó néhány terv, persze olyan is, ami megvalósíthatatlan volt. 

A dokumentumként megmaradt költségvetésekből kiderül, milyenek voltak a tervek általában. Hajas Tibor, Vető 

János, Erdély Miklós, Erdély Dániel, Antal István, Donáth Péter, Baranyai András, Birkás Ákos, Türk Péter, 

Legéndy Péter, Mengyán András, Háy Ági, Tóth Gábor és mások tervei. Az Experanimából két változat készült 

35 mm-es filmre, az egyik külön-külön 6-6 epizódból állt, hogy a művészek egyenként is hozzá juthassanak 

filmjükhöz, a másikon egy szalagra került az összes film. 

Két Experanima-sorozat készült volna, de csak az első valósulhatott meg. A második sorozat nem az első körben 

kiesett terveket jelentette, ebben szerepelt volna többek közt az én Erdély Miklóssal közös tervem is, Gáyor 

Tiboré, Haris Lászlóé, Legéndy új terve, Szirtes Andrásé, és más kollégáké. 

...Az elején beérkezett nagyjából tizenöt tervből a költségek, a lehetőségek, és az ötlet színvonala alapján 

választottuk ki Beke Lászlóval azokat, amelyek a legjobbnak tűntek. Az összes elképzelés a mai napig sem 

valósult meg, s azt hiszem, ez a műfaj nagy hiányossága. Hagyni kellett volna az embereket, hogy szabadon 

megcsinálhassák a terveiket... 

Az Experanima-filmek legnagyobb erénye az, hogy egyáltalán létrejöttek. Amely tény már maga is rendkívüli, 

tekintve a kor – 1980-84 – kísérleti animációs filmek készítésére és befogadására egyaránt kedvezőtlen 

feltételrendszerét. Az Experanima filmjei nem is tekinthetők igazi animációs kísérleti filmeknek, hiszen az 

animáció legtöbb esetben nyomokban, vagy a trükkök, effektusok szintjén van jelen az egyes művekben, sőt 

van, ahol leginkább alibinek tűnik jelenléte. Alibinek ahhoz, hogy az alkotó egyáltalán “beadhassa” filmötletét 

megvalósításra a Pannónia Filmstúdióba, végtére is a projekt mégiscsak a kísérleti animációról szólt… Más 

elérhető eszköz oly korlátozottan állt rendelkezésre bármely mozgóképkészítéshez, hogy jó lehetőségnek 

tűnhetett megragadni a kínálkozó alkalmat. Akiknek a terve “átment” – ideológiailag, pénzügyileg, és talán mert 

valamely döntnöknek tetszett is egyik-másik koncepció – az miért ne próbálkozott volna animációs eszközök 

                                                           
2Kisfaludy András filmes, festő, zenész, egykori pannóniás tervező, és a hatvanas évek végén, hetvenes éve elején a KEX együttes dobosa. 
Kovásznai György egyik legközelebbi munkatársa, később a Kovásznai–alapítvány elnöke. Animációs és vegyes technikával készült 

filmeket egyaránt készített, sokoldalú, széles érdeklődésű gondolkodó, jelenleg a Magyar Dokumentumfilm-rendezők Egyesületének elnöke, 

dokumentumfilmeket készít, létrejöttüket menedzseli. 
3Helyesen: K/3 (Közművelődési Komplex Kutatások) 
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alkalmazásával ott, ahol amúgy erre nem is lett volna feltétlenül szükség? Sőt, több esetben kifejezetten jót tett 

volna a műnek az animációs trükkök mellőzése, vagy legalábbis féken tartása. 

„ ...az a különbség, mondjuk Háy Ágnessel összehasonlítva az Experanima-sorozatban vagy összeállításban 

látható filmek hátrányára, hogy ez a kísérlet, amennyiben forradalomnak vagy progressziónak tekinthető is, 

akkor is kizárólagosan, vagy elsődlegesen művészeti, sőt a művészeten belül is animációs-nyelvi, 

képzőművészeti, ábrázoló művészeti-forradalomként fogható föl. Ilyen értelemben ezoterikus jelenség egy 

társadalmi forradalomhoz képest. Mielőtt azonban keresztet vetnénk erre a filmre – nem ez a szándékom –, fel 

szeretném hívni egy olyan műre a figyelmet ebben a sorozatban, mely szerintem maradandó érték. Baranyai 

András Közös portré Jane Morris-szal című filmje ez, ami ha jelent valamit számomra az a megfoghatatlan 

kifejezés, hogy posztmodernitás a filmművészetben, vagy az animációs művészetben, akkor az ebben a filmben 

benne van. Baranyai András maradandó, valóságos értéket alkotott. 

Ehhez a sorozathoz, annak idején a pályázók dolgozatokat, rövid esszéket írtak. Hajas Tibor is részt vett a 

pá1yázatban, s írt egy gyönyörű esszét, amely szerint egy halott embert animált volna újra életre. Reanimáció 

volt a terv címe. Sajnos a film elkészítése olyan hosszú ideig húzódott, hogy Hajas Tibor közben elhunyt. Az 

Experanimában szerepel egyébként A szobáról című film Beke László és társai kivitelezésében, de ez már nem az 

a terv. Talán gusztustalannak hangzik, amit mondok, de ha már hozzányúltak ehhez a tervhez, nagyon érdekes 

lett volna, akár Hajas holttestét életre animálni. Megvalósulhatott volna az a fikció a valóságban, amit ő 

elképzelt. S éppen Hajasra hivatkozva gondolom, hogy ez nem hangzik ízléstelennek. Ez a terv tehát egy 

fantasztikus esszében ma is él, de a film nem valósulhatott meg.” (Antal István Juszuf, 1998) 

Az egyetlen igazán animációs természetű munka Türk Péter matematikai stratégiára épülő Statikus mozija, 

amelyben egy portréfotó önmagában absztrahálódik kockákra bontott, változó struktúrájú felületté anélkül, hogy 

az eljárás applikációnak bizonyulna. 

Türk koncepciója, mintegy magyarázatul, ugyanakkor a film szerves részét képezve el is hangzik, s az általa 

feltételezett egyedi narrációs megoldás – EZ AZ EREDETI tartalmú szöveg hosszan kitartott beszédhangjai – 

egyfajta értelmezési lehetőséget is felkínálnak a nézőnek. A film pontosan addig tart, ameddig a koncepció a 

befogadó számára feldolgozhatóvá válik, egy másodperccel sem tovább, eszközei világosak, logikusak. Türk 

animációs technikája végtelenül egyszerű, pontosan arról és annyit szól, amennyit ígér: egy vizuális, sőt 

audiovizuális felvetésnek jár a végére, s eredményét tényszerűen közli a nézővel. A kísérlet sikerült. 

Az elegáns türki arányrendszer a többi műben már nem fedezhető fel, ahogy az animáció sem, mint valódi 

probléma. Fegyelmezett, elgondolkodtató vizualitású összművészeti alkotás Baranyai András: Önarckép Jane 

Morrissal című Satie-reflexiója, amelyben a zenei anyag a mű bázisa. Furcsa re-animációs kísérlet az elhunyt 

Hajas Tibor helyett Vető János és társai – Beke László, Mertz Loránd – által megvalósított A szobáról című 

filozofikus munka. A szobáról az eredeti koncepció sajátos átírásával emelkedik Hajas iránti tiszteletadássá, 

beemelvén a művész elementáris performance-dokufotóit. Megismerve Hajas radikális-animációs filmtervét – 

lsd. Antal István Juszuf fentebbi gondolatai – felvetődik a kérdés, etikus-e A szobáról című filmben ezt az 

ötletet, afféle illusztrációként, felmelegítve “hasznosítani”? Az elhunyt alkotó szobájában forgatott vízió azon 

részletei bizonyulnak valóban költői szépségű megoldásoknak, ahol az animációt nem erőltették, így 

emblematikus jelenetté válik a néző számára az emberi bőr felületét idéző papírba (?) hasító, baljós árnyékú 

pengék sokasága, a véletlenszerűnek tűnő, ámde más aspektusból sokrétű asszociációs lehetőséggel “megvert” 

tárgyak konstellációja… 

Érdekes felvetés Tóth Gábor Analóg portrék című karakterjátéka, az animáció itt is szerencsésen mértéktartó, 

mondhatni minimalista, ahogy az ismert modell hosszúkás arca az ismeretlen, széles arccsontú fiatal lány 

premier plánjával osztja meg a film idejét. Az alkotói szándék sokféleképpen értelmezhető, sőt, a múló idő is 

kiegészíti a maga sajátos értelmezési tartományával a filmet, hisz az egykori modell divatjamúlt sminkje, 

hajviselete éppen a korban ünnepelt szépség szépség-mivoltát teszi idézőjelbe műviségének felerősítésével, míg 

a hétköznapi, túlzottan szépnek nem mondható, sőt kicsit esetlennek tűnő lány arca mai szemmel is érvényes, 

hiteles portré marad. 

A két utóbbi film esetében is csakúgy, mint Vető másik filmje, a Spirál, illetve Legéndy Péter Téveszme című 

munkája esetében felvetődik a kérdés, kik és miből válogatva szerkesztették a mozgóképek hanganyagát? Hisz a 

filmhang csupán Türk Péter művében azonosítható, lévén az alkotó saját narrációja, a többi mű alkotói közt 

egyértelműen nem fedezhető fel, ki “felelős” a kérdéses hangkulisszáért, mint amilyen Legéndy intarzia-

filmjében is hallható. 
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Intarzia, hisz a “főszereplő”, Kisfaludy András elmondja, hogy a Téveszme cím, az ő, Kisfaludy anyagiak 

hiányában meg nem valósult filmtervét rejti, míg Legéndy filmjének “igazi” címe: Nem ez, nem az. 

Érdekes lenne valami e világon kívüli perspektívából látni, hogy válna szét a két alkotó eredeti elképzelése, 

amely így, összegyúrva, bár érdekes, mozgalmas játékká válik, olyan különös elegyet alkot ugyanakkor, 

amelyben az összetevők képtelenek bármiféle egységgé válni, eltérő fajsúlyuknál, sűrűségüknél, 

halmazállapotuknál fogva… Az animáció ahelyett, hogy valamelyest összeterelné a széttartó pályákat, még 

inkább növeli a zűrzavart, s kifejezetten mulatságos, ahogy a tárgyak mozgatását segítő damilok, mint afféle 

home-videóban, lépten nyomon láthatóvá válnak! (Sajnos ez történik A szobáról című filmben is, ahol még 

inkább illúzióromboló a hiba, tekintve a film hangulatát…) Bár az alkotói hevület erős jelenléte, s az 

ötlettobzódás enyhíti a Téveszmével kapcsolatos kételyeket, a film sem hosszában, sem rétegzettségében nem 

igazolja a két elképzelés valós vagy imitált összeépítését, az animáció jelenléte és szerepe éppen olyan 

véletlenszerű, mint amilyennek a végeredmény tűnik. 

„Amelyik filmnek nincs jól felépített, egymásra utaló kontextusa, az hiányérzetet kelt a nézőben, mert a filmnek a 

valóság összes elemével kell foglalkoznia. Legéndy esetében, ha csak a fahrt érdekelte volna őt, az lett volna jó, 

ha ezerféle fahrt-megoldást próbál ki, végignézi esetleg filmtörténetet, bevág nagy fahrtokat Ejzensteintől 

kezdve… Az ő számára talán akkor kezdődhetett volna el valami, amikor a fahrtmester nem tudja tovább húzni a 

kocsit, mert vége a sínnek. Akkor ezen el lehetett volna gondolkodni, hogy mik a határok, mi értelme, hogy vége 

van? A fahrt önmagában véve semmi, ha nem kontextusban használják. 

Türk Péter és Baranyai András, akik minimál-kérdéseket tettek fel, s abból próbáltak valamit csinálni, jó 

műveket hoztak létre. Aki a hagyományos értelemben vett filmnyelvi elemeket, eszközöket használta, de 

kontextus nélkül, annak nem sikerült. Ez tanulsága is az egész vállalkozásnak.”(Kisfaludy András, 2009) 

A Spirál, Vető János műve kinagyított, fázisoknak is vélhető fotógrafikáin meghatározott irányban pásztázik a 

kamera, a képkockákba a későbbi videoklipekből ismerős mozgások és látványelemek jelennek meg, s az 

animáció funkciója itt sem tisztázott – inkább dekor, s inkább hátrányára, mint előnyére válik a filmkép grafikai 

minőségének. Türk Péter Statikus mozijának kivételével az Experanima maga nemében úttörő jelentőségű 

műegyüttese olyan ígéretes gyermek maradt, aki – a program folyatásának megakasztásával – nem érhetett 

felnőtté. A filmezés, pláne az animációs filmezés drága műfaj volt, s a kísérleti munkák bizonyára nem 

kecsegtettek sem anyagi haszonnal, sem nagy tömegeket befolyásolni képes ideológiai, vagy éppen a 

gondolatokat az ideológiáról elterelni képes erényekkel, így a Pannónia elegánsan kihátrált a folytatásból. 

Ahogy a videotechnika, majd még inkább a digitális mozgóképkészítés emberközelbe került, a tét immár sokkal 

kevésbé volt nyomasztó, az alkotókat nem kényszerítette az egyszeri – vagy nagyon ritkán – hozzáférés 

gyakorlata arra, hogy műveikbe egyszerre próbálják meg összes elképzelésüket és ötletüket belepasszírozni. Az 

Experinanima még a korábbi korszak szó szoros értelmében vehető végjátéka, s a lehetőségekhez képest a hat 

filmből másfél vagy két műben az alkotók a belső mércéjük szerinti higgadt teljességet produkálták. Ez nem 

rossz mérleg – főleg, ha a “hivatalos” mozgóképtermelés egészéhez viszonyítunk, amelyben ez az arány aligha 

ilyen megnyugtató! 

7.8. ábra - Experanima / A szobáról (Beke László, Vető János, Mertz Loránd) 
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7.9. ábra - Experanima / Türk Péter: Statikus mozi 
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7.10. ábra - Experanima / A szobáról 
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A Pannónia flörtje a kísérleti filmezéssel az egyszeri Experanima-vállalkozással megszakadt. Reisenbüchler 

Sándor, Orosz István megbízhatóan egyenletes színvonalú művekkel gazdagították ouvre-jüket, de Kovásznai 

halálával, s a hozzá kapcsolódó csapat széthullásával a stúdió stabilan hagyományos értékeket termelt. Rofusz 

Ferenc Oscar-jával sem igen tud mit kezdeni az akkori struktúra, A légy című filmjének kiugró nemzetközi 

sikere – ami pedig éppen a klasszikus magyar rajzfilmes hagyományok csúcsprodukciója – inkább zavart keltő 

meglepetést okoz, mint felhőtlen elragadtatást. 

5. 7.5. A „Varga” kísérletei 

A részmegoldásait tekintve kísérleti jellegű animáció színhelye látványosan helyeződött át 1989-től – mintegy a 

rendszerváltással szinkronban – a Varga Stúdióba, Varga Csaba és Erkel András induló sikerstúdiójába. Varga 

Csaba, aki példaképének és mesterének Reisenbüchler Sándort vallotta, korábban a Pannónia pécsi műhelyéből 

kibontakozó Yxilon stúdió meghatározó alakja volt. A szélesebb közönség jobbára groteszk gyurmafilmjeit 

ismerte – Auguszta-sorozat –, kevesebben látták 1984-ben Banga Ferenc grafikáit megmozdító A szél című, 

repetitív zenére és rajzi szekvenciákra szerkesztett nemzetközi sikerű egyedi filmjét. Varga Csaba az ötletet, 

hogy képzőművészeket kérjen fel rövid animációs filmek tervezésére s akár kivitelezésére is, az új stúdióba is 

szerencsésen magával vitte. Így vált lehetségessé, hogy a kor színes, gyakran formabontó megnyilvánulásairól is 

híres-hírhedt festői, grafikusai olykor szabad kezet kaptak, hogy kipróbálhassák, mire mennek animációsként. 

Rácmolnár Sándor, Bada Dada, Wahorn András, Fe Lugossy László, Milorad Kristic, Igor Lazin egyaránt 

terveztek, rendeztek műveket, s a szárnypróbálgatásra jó alkalom kínálkozott a kilencvenes évek elején a 

Magyar Televízió Közjáték című sorozatának rövid filmetűdjeiben is. E szabad szellemű és vizualitású 

sorozatban nem csak a képzőművészek, de a stúdió profi rendezői is, mint a sikeres reklámtervező Lehotay 

Zoltán, új oldalukról mutatkozhattak meg. 

7.11. ábra - Varga Csaba a Varga Stúdió lépcsőházában 
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Pascal gondolatait Lehotay addig ismert karikaturisztikus stílusától eltérően asszociatív tárgyanimációval 

dolgozta fel, Rácmolnár Sándor a molekulák szerkezetét és mozgását, valamint Lotte Reiniger fekete-fehér 

árnyanimációit idézte érzékeny filmképeivel… 

Wahorn és Fe Lugossy grafikai dominanciája a Bestiák (1993) című Varga Csaba–Frank Zappa-filmben ütött 

nagyot, s egyúttal megmutatta, hogy lehet a hagyományos narratívától könnyedén megszabadulni. A Bestiák 

hangulatában közel áll a dinamikus kortárs videoklipekhez, bár valójában klasszikus, cellanimációval 

elkészített, 35 mm-es negatívra fényképezett rajzfilmről van szó, s ez azért érdekes, mert a Varga Stúdió 

elsőként tért át a nagyüzemi számítógépes termelésre – ám amint az ábra mutatja, ha „igazi” filmet készítenek, 

akkor azon az eszközön valósítják meg, ami a célra a leginkább megfelelő, s szerencsére ekkor még állnak a 

trükkasztalok mindenütt… 

7.12. ábra - Varga Csaba – Igor Lazin: Bestiák 

 

A kilencvenes évek vége felé aztán, a reklámpiacon, és általában a kereskedelmi médiában elért sikerek 

visszavetni látszanak a stúdió vezetői által hangoztatott korábbi törekvéseket az autonóm rövidfilmek, a 

képzőművészek közreműködésével készülő mozgóképek folyamatos készítésére. A korábban a stúdióba 
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csábított, s a megrendelésre készülő munkákban már megedződött fiatalok – Kollár László, Igor Lazin – új 

formációt hoznak létre, s önálló produkciókkal törnek be a piacra (Kis Tehén). 

A Varga Stúdió hazai és nemzetközi diadalmenete az ezredforduló után mérséklődik, majd a kétezres évek első 

évtizedére a gyár bezár. 

6. 7.6. Sikur Mihály 
(1960– ) 

Sikur Mihály a Magyar Iparművészeti Főiskola diákjaként a John Halas Alapítvány ösztöndíjával egy ideig 

Londonban tanulta a szakmát, s megalapozott felkészültségét, izgalmas grafikai világát vitte a Varga Stúdióba. 

Animáció-videó szakon diplomázott 1991-ben, s A tékozló fiú című diplomafilmjében artisztikus rajzanimációt 

ötvözött az akkor forradalmian újnak számító számítógépes animációval, így e munkája szinte reprezentálja az 

átmeneti korszakot, amikor a klasszikus technológia éppen átvált az újba. 

„Két különböző világot teremtettem: az otthoni világ kézzel készült, hagyományos technikával, az a világ ahova 

elmegy (a fiú), ami olyan, mintha a mába jönne a múltból, az pedig számítógéppel készült, ott minden térbe 

került. Az otthoni világban síkok voltak… A tékozló fiú azért megy el, mert abból a valóságból akar kikerülni, 

amiben nap mint nap él, keres valami újat, valami mást.” 

(Sikur Mihály, Cirka-Firka, 1998. április, M. Tóth Éva riportja) 

7.13. ábra - Sikur Mihály: A tékozló fiú (grafika) 

 

Sikur Mihály egyik fontos munkája a Reisenbüchler Sándor koncepciójában, társalkotókkal született sorozat, a 

Zöld intelmek minden napra (1993) című tematikus mű Csütörtök/Hegyi kecske című epizódja, ahol Sikur 

animációs logikája A tékozló fiú organikus grafikai világának továbbgondolásával teljesíti be a reisenbüchleri 

víziót. Mint a Varga Stúdió egyik kiemelt munkatársa, a kilencvenes évektől reklámfilmeket és külföldi 

koprodukciós sorozatokat egyaránt tervezett rendezett, ezek közül A holló, aki ellopta a napot (1997) című 

filmje egy alaszkai mítoszt dolgoz fel, A világ rajzolt meséi – Animated Tales of the World című produkció 

epizódjaként. E huszonhat ország közreműködésével készült, s később Emmy-díjjal elismert animációs 

képeskönyv a részt vevő országok kulturális örökségéből merítkezett. A Raven-ben, amely a sorozat első 

darabja, mintafilmje volt, az eszkimó díszítőművészet motívumvilága és Sikur szecessziós ihletésű 

vonalvezetése harmonikusan épült össze. Arra is mintaértékű példával szolgált ez a munka, hogy lehet az új 

technológia lehetőségeit a téralakításban, kameramozgások tervezésében, s az egységes, stílustörés nélküli 
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filmkép kialakításában jó ízléssel, innovatívan alkalmazni. Ez a feladat ekkor még a szakma mesteri közül is 

sokaknak fejtörést okozott. 

7.14. ábra - Sikur Mihály: A holló, aki ellopta a napot 

 

A Varga Stúdió megszűnése után Sikur Mihály elsősorban a tanításra koncentrálta szakmai tevékenységét, 

emellett továbbra is alkalmazott tervezői, rendezői animációs feladatokat vállalt. Jelenleg a BKF-Animáció 

egyik vezető tanára és a Magyar Rajzfilm Kft. munkatársa. 

7.1 Film: Dell’Edera Dávid: Altalena (vezető tanár: Sikur Mihály) 

7. 7.7. Varga Miklós 
(1963– ) 

Varga Miklós az Iparművészeti Főiskola animáció-videó szakára járt, és 1990-ben diplomázott A bábjátékos 

című, sötét tónusú diplomafilmjével. Rövid ideig a Pannónia Filmstúdióban dolgozott, de a Varga Stúdió hamar 

lecsapott a kiváló animációs adottságokkal megáldott fiatal rendezőre. 

Reklámfilmek tervezése-rendezése mellett neki sikerült, ami keveseknek, egyedi filmeket is készíteni. Under-

ground (1995) című filmje egy időben készült az első magyar mobiltelefonos hirdetésekkel, amelyeknek 

ugyancsak ő volt az animátora. 

„Az emberi élet ebben a »bűneset« utáni világban így néz ki. Under-Ground-ban élünk. Metró-mikrokozmosz, 

amit ő (Varga Miklós) csinált, s az emberi életre nagyon jellemző. Például egy vészfék közelről, amit meg 

lehetne már húzni végre, hogy újat kezdjünk, hogy elég volt ebből, de nem meri senki meghúzni...” – mondja 

Békési Sándor animációs rendező-teológus Varga művéről. (Cirka-Firka, 1998. április, M Tóth Éva riportja) 

„Ez egy szürrealisztikus föld alatti utazás, végig egy kamerát követünk a metróban, illetve a föld alatti képek, 

illatok, hangulatok ihlette asszociatív világban. Tudattalanul alakult ki ez a kép bennem… 3000 rajz készült 

szén-, ceruzatechnikával. Nincs benne vágás, végig rajzoltam kockáról kockára a kamera és a figura mozgását.” 

(Varga Miklós, 2003)4 

                                                           
4http://magyar.film.hu/filmhu/hir/szep-napok-elott-underground-hir.html 

http://magyar.film.hu/filmhu/hir/szep-napok-elott-underground-hir.html
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Az emberi életutat a metróutazással szimbolizáló nyomasztó, szorongást ébresztő Under-Ground torz, 

szétcsúszó figuráival, monokróm grafikai világával a következetes folytatása démoni bábjátékos történetének. 

A kilencvenes évek második felében a világ vallásait feldolgozó és népszerűsítő sorozat készült a Varga 

Stúdióban Animated World Faiths címmel, a BBC, a Channel 4, és az S4C koprodukciójában. Az egyenként 14 

perces filmekből Varga Miklós a Jézus élete című epizódot rendezte. Később a stúdió egyik nagy 

vállalkozásaként futó animációs Mr. Bean-sorozat (2002) főrendezője is ő lett. 

A reklám- és sorozatfilmek mellett Varga Miklós az egykori tanára, Richly Zsolt által menedzselt, Magyar 

képek című Bartók-összeállításban a Kicsit ázottan (1998) című részt készítette el a Pannóniafilm-Grácia 

Alkotócsoportjában. A húszas évek grafikai stílusában fogalmazódott, negatívba fordított filmkép e műben 

kifejezetten emlékeztet a korai rajzfilmek fekete háttéren fehéren futó vonalmorfózisaira. 

7.15. ábra - Varga Miklós: Magyar képek /Kicsit ázottan 

 

8. 7.8. Átmeneti idők 

A kísérleti karakterű animációs film, amely a korábbi technológiák helyhez kötöttsége s nagy anyag- ill. 

laborköltsége miatt csak szórványosan tudott szóhoz jutni, ma dúskálhatna a független lehetőségekben, ami a 

digitális képépítkezést illeti, ennek ellenére általánosságban ma sem jellemző, hogy a magyar animációs alkotók 

komoly késztetést éreznének járatlan utak feltörésére. Az önálló kezdeményezések gyakran minták másolását, 

bizonyos, mások által már megugrott magasságok újraugrását tűzik ki célul, amint azt lelkes „amatőr” tervezők 

tették az Egon és Dönci esetében – amely vállalkozás persze messze felülmúlja az amatőrizmusról való 

elképzeléseket. 

A Nyócker! talán legnagyobb vizuális érdeme a natúra után futó 3D-illúzió jóízű kinevetése – a sztereo hatású 

verzió elkészítése mellett is, sőt azzal még inkább megfricskázva a nézőt! (Nyócker! 8D, 2012) 

7.16. ábra - Gauder Áron: Nyócker 8D! (filmplakát) 



 A magyar kísérleti animáció 

története, jelentősége, kiemelkedő 

személyiségei II. 

 

 89  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

A kísérleti filmkészítés iránti motiválatlanság oka valószínűleg abban is keresendő, hogy a nem hagyományos 

dramaturgiájú és ráadásul szokatlan látványvilággal operáló animációs filmek fogadtatása, dacára annak, hogy a 

filmtörténet hajnalától jelen vannak az alkotói ouvre-ökben – Cohl, Fischinger, Richter, Eggeling –, a mai napig 

elutasítást váltanak ki, nem csupán a közönség részéről, de szakmai körökben is. Az olyan határterületen mozgó, 

a cartoon világa felől kísérleti filmesnek számító, az experimentális művészetek aspektusából nézve azonban 

„hagyományos” animációsnak számító mesterek okozzák a legtöbb fejtörést, mint Kovásznai György vagy 

Reisenbüchler Sándor, hiszen a kortárs festészettel vagy mozgóképművészettel összevetve animációs 

nyelvhasználatuk még konzervatívnak is tűnhet, ugyanakkor animációsként formabontónak minősülnek. Az 

animációs műfaj általános nehézkességére utalhat, hogy amely kifogásolható formanyelvi sajátosságokat Erdély 

Miklós a hetvenes évek eleji magyar animációs filmekben megnevez – ld. korábban! –, azok változatlanul 

fellelhetők a jelenleg készülő művek többségében is, mert a műfajjal kapcsolatos szemléletmód és elvárási 
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stratégia lényegében mit sem változott. Sőt, talán még kevesebb nyitottság mutatkozik, mint a hatvanas-

hetvenes években, amikor az animációs film mindenhol a világon, a kelet-európai országokban pedig a már 

említett sajátos, szelep funkciót is betöltve forradalmi változásokon ment keresztül – tartalmi és formai jegyeit 

tekintve egyaránt. Az animációs film talán a múlt század húszas éveiben volt olyan szinkronban a kortárs 

művészettel, mint a hatvanas években, s érdekes módon ez az állapot azóta sem tért vissza, a műfaj és a 

mindenkori progresszív művészet viszonya disszonáns és ambivalens. 

A kísérleti animációsok munkái meglepően több bizalmat élveznek a képzőművészet és a mozgóképművészet 

egyéb műfaji szekciói felől, mint amennyire az animációs szakma képes megnyílni irántuk. A képzőművészek 

(Ficzek Ferenc, Lévay Jenő, Szemethy Imre, Hegedűs 2 László, ld. később), majd a határterületek, a 

komputeranimátorok, filozófusok és médiadesignerek (Csáki László, Waliczky Tamás) munkái többnyire a 

kiállítótermekben találják meg közönségüket. 

7.17. ábra - Csáki László kiállítását rajzolja (Fotó: Barakonyi Szabolcs) 

 

Lévay Jenő grafikus Meander címmel egyedi animációs mozgóképet készített a kilencvenes években, egy ma 

már özönvíz előttinek mondható analóg fénymásoló nem rendeltetésszerű „közreműködésével”. A félabsztrakt, 

fekete-fehér fázisok alapjául egy zsoltár felnagyított betűi szolgáltak, de szisztematikusan elforgatva a szkenner 

ablakán. Az önmagába visszatérő, tehát semmiféle hagyományos dramaturgiába vagy narratívába nem 

kapaszkodó művet kiállítótérben vetítette, a fázisgrafikák installációjának közegében. A befogadók számára 

mozgóképe többszörösen kódolt üzenetnek tűnhetett, amely minden egyes néző számára más kulccsal nyílik... 

Kísérleti mozgó grafikát láttunk, s motivációjáról faggatva az alkotó elmondta, úgy véli, a kísérlet a 

művészetben azért fontos, mert a továbblépés lehetőségét jelenti, és akkor is szükséges kísérletezni, ha az 

eredmény megpróbáltatást jelent a panelekhez szokott befogadóknak. (Cirka-Firka, MTV, 1998, mté riport) 

Mindazonáltal lehet, hogy a kísérlet nekünk, alkotóknak fontos leginkább? Hiszen az újítás a műfaj minden 

területén érezteti hatását, akkor is, ha esetleg a mű/alkotó, aki/amely elindítja, nem válik általánosan ismertté. A 

Whitney-fivérek korai komputerkísérletei, Stan Brakhage „szendvicsfilmjei” vagy Fischinger zenére komponált 

stúdiumai közvetve ott vannak a videoklipekben, a szórakoztató szuperprodukciók trükkjeiben vagy a 

kiállítótermekben otthonra találó mozgóképes installációkban. És visszaköszönnek a „fura filmek” a 

főcímekben, a világháló szövetében, a közvetlen környezetünk vizuális mozzanataiban. 

Az experimentális mozi talán fontosabb, mint a „nagymozi”, hiszen mentes a megrendelői igényektől, az 

aktuális közönségízléstől, vagyis olyan szabad, amilyen szabadságra az alkotói fantázia képes, s ez a szabadság 

néha irritáló, mint egykor a képzőművészetben Malevics négyzetei, mégis e bosszantó darabok billentik ki a 

műfajt kényelmes konvencióiból.5 

                                                           
5Olvasd el: Varga Balázs: Határsértések http://www.filmintezet.hu/uj/kiadvanyok/muszter/archivum/2006/marcius/hatarert.htm 

http://www.filmintezet.hu/uj/kiadvanyok/muszter/archivum/2006/marcius/hatarert.htm
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7.2 Film: Kovács Eszter - Simon Balázs: Juniper Twig (vezető tanár: Gauder Áron) 

7.18. ábra - Ulrich Gábor: A hentes zsebrádiója 
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8. fejezet - Az egyedi animációs film 
jelentősége a magyar 
mozgóképművészetben és a 
határművészetek közt 

1. 8.1. Definíciókísérlet 

„Az animáció ősibb, mint a mozgófilm. Az animációs film pedig sokkal elementárisabb és fontosabb, mint a 

natúr film – maga az abszolút film. Ha azt nézzük, hogy van egy állóképem, és utána megmutatok egy másik 

állóképet, az már majdnem elég a műhöz, s ha egy harmadikat hozzáteszünk, az már az abszolút film. Teljesen 

függetlenül attól, hogy mi van rajta, az a lé¬nyeg, hogy mind a három képen másfajta vizuális képlet jelenjen 

meg. Addig is elmennék, hogy ha kiraknak tizenöt képet az utcára egymás után, és el kell futni mellette, az a 

tökéletes film. Maga az animáció. (Gondoljuk meg azt is, hogy egy televíziókészülék egy szobában már 

tulaj¬donképpen animációs jelenség.)” (Beke László, 2005)1 

8.1. ábra - Vajda Béla: Moto perpetuo 

 

Az animációs művészet – különösképpen a magyar animációs művészet – kezdettől fogva szorosan kötődik 

zenei, képzőművészeti, irodalmi gyökereihez. Az autonóm filmek, akár a versek, nem követnek megrendelői 

előírásokat, nem kívánnak betagozódni a televíziók aktuális trendjébe, s szabálytalan hosszúságuk – rövidségük! 

– miatt a mozikban sem találják helyüket. Az egyedi filmeknek nincs kereskedelmi értelemben vett 

„célcsoportja“, így akár a versek, komolyzenei alkotások vagy festmények, közvetlen hasznot sem hajtanak, 

céljuk az önkifejezés, a művészi megnyilatkozás igénye. 

8.2. ábra - Dell’Edera Dávid: Altalena (BKF-Animáció) 

                                                           
1http://konyvtar2.mome.hu/doktori/ertekezesek/DLAertekezes-MTothEva-2008.pdf 

http://konyvtar2.mome.hu/doktori/ertekezesek/DLAertekezes-MTothEva-2008.pdf
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A művek alkotói filmes tevékenységük mellett gyakran festők, grafikusok, iparművészek, írók, fotográfusok, 

vagyis olyan önálló művészek, akiket belső késztetés hajt műveik létrehozására. Az alkotók szinte 

mindegyikéről elmondható, hogy hivatása megszállottja, hiszen nem elég egy-egy festményre vagy grafikára 

összpontosítania figyelmét és kvalitásait, de képkockák százain, ezrein kell ugyanazt a színvonalat, frissességet 

produkálnia. Míg a „szórakoztató” animációs filmeket általában kisebb vagy nagyobb létszámú csapatok 

készítik, a szerzői filmeket többnyire maga a szerző rajzolja, festi, animálja, fotografálja, szerkeszti, vágja, s 

gyakorta a zenét, hangot is ő maga készíti művéhez. Ulrich Gábor, Hegedűs 2 László, Háy Ági megszokott 

munkamódszere ez, a korábban említett alkotók közül. 

A kísérleti jellegű egyedi filmesek magányos képviselője a nagyközönség által bizonyára nem vagy alig ismert 

nagykanizsai „amatőr”, Kotnyek István. 

 

8.1 Filmrészlet: A művészi animácós filmekről 

2. 8.2. Kotnyek István 
(1948– ) 

„Állóképet nézni ma már úgyszólván snassz. Hát mi a nyavalyáért nézzük azt, ami nem villog, nem mozog, nem 

cikázik, nem hangos.” (Kotnyek István, 1997, Pannon Tükör, Borbás György: Kotnyek István műhelyében)2 

Különlegesen érzékeny, egyedi világú képzőművész, filmes, fotós a nagykanizsai Kotnyek István, aki távol a 

hivatalos filmművészet zajától, a szeretett zalai táj igézetében készíti évtizedek óta „amatőrfilmjeit”, amelyek a 

magyar kísérleti filmezés kiemelkedő darabjai. A dekoratőr végzettségű, s magát a vasárnapi festők mintájára 

„szombati filmesnek” nevező Kotnyek, kedvtelésből, minden külső kötöttségtől mentesen készíti artisztikus 

munkáit, korábban szupernyolcas filmre, ma digitális eszközökkel. 

Az animációs technika gyakori filmjeiben, sőt A/4-es lapok sokaságára folyamatosan fázisolt animációs filmet 

is forgatott – ezt is szuper 8-ra – Észak címmel, a rokon lelkületű alkotóelődként tisztelt, XVIII–XIX. századi 

német romantikus festő, Caspar David Friedrich emlékére. 

„CDF képeiben is ... a már-már vallásos természetszeretetet fedezem fel. Úgy gondolom, hogy amit ő csinált, ez 

a misztikus, furcsa, ködös, kissé transzcendens világ, az nekem is nagyon szívügyem. Nem csak a rajzfilmben, 

hanem a képeimben is megjelenik ez a világ, s a rokonság, ez a borongós északi alkat, valószínűleg az enyém is. 

A szimbólumok nálam is visszatérőek, a hold különösen gyakori.” (Kotnyek István, 1998, CirkaFirka, MTV, M 

Tóth Éva beszélgetése az alkotóval) 

                                                           
2 http://www.pannontukor.hu/PDF/1997/1997_06.pdf 

http://www.pannontukor.hu/PDF/1997/1997_06.pdf
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8.3. ábra - Kotnyek István: Észak 

 

Valóban, a Kotnyek-filmek gyakran kezdődnek a holddal, az újholddal vagy a fogyó holddal, s felhőkkel, 

amelyek CDF műveinek is ugyancsak fontos motívumai, akár az ablakok. Az Észak című film monokróm 

költőiségét a klasszikusan egyszerű technika is erősíti: a legegyszerűbb animációs módszerrel, egyetlen rétegen 

egymásból kibomló képeket látunk, könnyeden „odatett” metamorfózissort, amelyben azonos hangsúllyal van 

jelen a megidézett „szellem” és a szellemidéző. Kotnyek filmjeiben nem beszélnek, a kép a fontos, ideálja a 

klasszikus némafilm, s a zene csupán hangulatfestő elem. Kotnyek nem avatkozik be az általa 

fényképezőgéppel, filmkamerával jegyzetelt látványba, nem akarja megzavarni a valóság önszerveződő 

történéseit, ahogy vallja: „élő kamera vagyok”.... 

„A filmmel is úgy vagyok, mint a festéssel. Egy időben általában több munkán dolgozom, tehát sohasem egy 

képet festek egyszerre, előttem van 4-5, és amikor valamelyikhez jön némi ihlet, akkor folytatom. Mindig vannak 

témáim, és gyűjtöm az anyagot hozzájuk. Nincsenek igazán rendezett filmjeim, inkább talált filmjeim vannak. 

Akadnak képek, miket mint egy jegyzetet, feljegyzek és megörökítem. Aztán időről időre visszatérek, pótolom a 

motívumokat míg összeáll az egész egy elfogadható, végleges kompozícióvá. Ez hasonló ahhoz, ahogy mások 

verset vagy zenét írnak. Van egy jó mondat, egy motívum, és abból lesz a vers, a dal… Úgy gondolom, a poézis 

a művészet egyik legfontosabb alapeleme. Anélkül nem lehet műalkotást létrehozni, hogy az ember ne legyen 

kissé poétikus, vagy ne törekedjen rá.” (Kotnyek István, 1997, Pannon Tükör, Borbás György: Kotnyek István 

műhelyében)3 

Kotnyek István más kísérleti filmjeiben a természeti környezet és tárgyaink animálódnak, ilyenkor teremtő 

kézzel segít rá a folyamatokra. A különböző időkben, azonos szögből, azonos témáról, motívumról forgatott 

anyagokat tárgyanimációs technikával és egyszerű filmtrükkökkel, mint a vágás, áttűnés, újraformálja, izgalmas 

vizuális konstrukciókat hoz létre, s új tartalmat ad az olyan periodikus, vagy a valóságban visszafordíthatatlan 

folyamatoknak, mint az évszakok váltakozása, a növekedés, a pusztulás, a fonnyadás, a helyváltoztatás. Egyik 

legizgalmasabb munkája, a számos fesztiváldíjat nyert Égő körte talán a legjellemzőbb Kotnyek István vizuális 

filozófiájára. 

Néhány, animációs aspektusból is érdekes filmje: 4 

                                                           
3http://www.pannontukor.hu/PDF/1997/1997_06.pdf 
4Kotnyek István filmográfiája megtekinthető itt: http://www.kungligaleria.hu/?page=alkotok&itemid=145&from= 

http://www.pannontukor.hu/PDF/1997/1997_06.pdf
http://kortarsfestmenyek.hu/?page=alkotok&itemid=145&from=
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• Égő körte, 1996 

• Észak, 1996 

• Váratlan telehold, 1996 

• Elhagyott árnyék, 2006 

• A mester időnként átfesti a tájat, 2011 

8.4. ábra - Kotnyek István: A mester időnként átfesti a tájat 

 

8.2 Filmrészlet: M Tóth Éva: Riport Kotnyek Istvánnal 

A nagyfokú odafordulással készülő szerzői mozgóképek befogadására és közvetítésére a média – elképesztő 

technológiai és strukturális változásainak ellenére – évtizedek óta nincs felkészülve, legtöbbször kiállítótermek, 

filmfesztiválok, „rétegvetítések” közönsége élvezheti csupán az elkészült műveket, valamint a jelenkor nagy 

vívmányaképpen az online megosztók közössége. Ez utóbbi lehetőség demokratikus, és lényegében megoldani 

látszik a problémát, csupán a véletlen szerepe túl nagy az alkotások elérésében, s nem biztos, hogy minden 

szerzői film befogadásának „jót tesz” a közvetítő médium néhány sajátossága (méret, ellenőrizhetetlen minőség, 

a befogadás módja stb.) Hogy a társműfajokra utaljak, elképzelhetetlennek tartom Tarr Béla A torinói ló (2011) 

című alkotását számítógépes monitoron, meg-megszakítva vagy szinkronban mással is foglalkozva nézni, és 

érdemben felfogni, a műélvezetről nem beszélve... 

A szerzői animációs kompozíciók általában komplex művészeti produkciók, amelyek elképzelhető, hogy 

speciális tájékozottságot és nagyobb mértékű koncentrációt, empátiát feltételeznek a befogadói oldalról, mint 

amennyi a tömegtermékek kényelmes (el)fogyasztásához szükséges. 

„Az a művészi animáció, ami Magyarországon rangot adott az animációnak a 60-as, 70-es években, az annak a 

korszaknak a kulturális közegében gyökerezik. Ezt egy az egyben átültetni és folytatni a kortárs világban nem azt 

mondom, hogy nem lehet, mert lehet, ha annyira légüres térben, magára záródva működik a magyar animáció, 

mint ahogy sajnos az elmúlt tíz évben önhibáján kívül is működött. 

De biztos, hogy vannak más csapásirányok is. A fiatalok nagyon sokféle tájékozódási pontot próbálnak 

megtalálni és inkább végletes válaszok vannak. Tehát van, aki megpróbál valóban a magyar művészi animáció 
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hagyományának a hangján megszólalni. Azt folytatandó, szuverén alkotói pályát próbál kiépíteni magának. Itt 

az a nagy kérdés, hogyan tudja megtalálni azt a kö¬zeget, visszajelzési kört, ami ahhoz szükséges, hogy 

folyamatosan tudjon megújulni és működni” (Varga Balázs, 2005)5 

8.5. ábra - Jankovics Marcell: Sisyphus 

 

„Mozgókép-esztétika órán láttunk, mondjuk, egy Buñuel-filmet, baromira tetszett, átengedtük a belső szűrőinken 

és megpróbáltunk rájönni, hogy mi a mozgatórugója a műnek. Miért más, mitől működik mint film, mitől 

érdekes a mi számunkra? Amikor animációval kezdtünk foglal¬kozni, jöttek a szürreális meg dadaista 

történetek, amelyek, amikor csináltuk, akkor is folyama¬tosan változtak. A végeredmény már nem hasonlított 

arra, ahogy elkezdtük, viszont nagyon jó volt csinálni. Közben magunkat is ki lehetett próbálni, és mivel még 

tanultuk ezt a műfajt, nem az volt fontos, hogy a művet fesztiválra juttassuk, vagy megpróbáljuk kísérőfilmként 

egy nagy¬játékfilm elé betenni. Semmiféle ilyen szempont nem volt, pusztán az, hogy szeretünk animálni. 

Összejöttünk, bementünk az éppen szabad műterembe, és elkezdtünk forgatni. Az akkor készült munkák afféle 

örömfilmek voltak. Megmutattuk a barátainknak, senki nem értette, páran tel¬jesen hülyének néztek bennünket, 

de a készítés alatt igazi szabad szellem uralkodott. Beszélget¬tünk mindenféléről, közben valami kialakult, s bár 

a végeredmény nehezen kódolható volt, de a szabadsága átjött. Persze mi értettük, hogy mit csinálunk, csak 

valószínű azáltal, hogy kevés volt a tapasztalatunk, nehezen tudtuk a mondanivalónkat kódolni a néző 

számára.” (Csáki László, 2005)6 

8.6. ábra - Csáki László: Darazsak, ludak, körtefa 

                                                           
5http://konyvtar2.mome.hu/doktori/ertekezesek/DLAertekezes-MTothEva-2008.pdf 
6http://konyvtar2.mome.hu/doktori/ertekezesek/DLAertekezes-MTothEva-2008.pdf 

http://konyvtar2.mome.hu/doktori/ertekezesek/DLAertekezes-MTothEva-2008.pdf
http://konyvtar2.mome.hu/doktori/ertekezesek/DLAertekezes-MTothEva-2008.pdf
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„Vannak olyan alkotók, akik a műfaji határok, a technikai határok összeolvasztása, ill. a határátlépés, az 

innováció felé nyitottak, és furcsa, kevert stílusú, kevert médiumú alkotásokat hoznak létre, és vannak alkotók, 

akik a hagyo¬mányos rövidfilmes műfajt követik – ezt nevezhetjük művészi animációnak, vagy alkalmazott 

animációnak, nevezhetjük popkulturális, anekdotikus, szórakoztató animációs gondolkodásnak. Az animáció az 

egyik legdivatosabb és leglátványosabb jellemzője a kortárs képkultúrának. Az más kérdés, hogy a bemutatási 

lehetőségei és a közege hogyan változik, de ez már nem esztétikai vagy elméleti, hanem sokkal inkább szakmai 

intézményi kérdés.” (Varga Balázs, 2005)7 

8.7. ábra - Simon Balázs filmképe (BKF-Animáció) 

 

Az valószínűleg világviszonylatban is az egyik legempatikusabb egyedi filmet – diplomamunkaként – Békési 

Sándor készítette Fények virradat előtt (1984) címmel az animációs műfaj születésének sajátos emberi alkotói, 

aspektusáról, s Magyarországon valószínűleg nincs, aki animációtörténeti tanulmányai során ne találkozott 

volna e művel. 

3. 8.3. Békési Sándor 
(1954– ) 

                                                           
7http://konyvtar2.mome.hu/doktori/ertekezesek/DLAertekezes-MTothEva-2008.pdf 

http://konyvtar2.mome.hu/doktori/ertekezesek/DLAertekezes-MTothEva-2008.pdf
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A Fények virradat előtt című film Émile Reynaud-nak, az ős animátornak állít emléket, s a nézőt abba a tragikus 

szituációba avatja be, amikor a feltalálót éppen meghaladja a kor, amikor praxinoszkóp-színházából a nézőket 

elcsábítja a Lumiére fivérek vonatának hátborzongatóan valóságos érkezése... Az asszociációk láncolatát 

beindító cím, a Reynaud figurák érzékeny reanimálása, a praxinoszkóp működésének, s a korabeli vetítés 

metódusának bravúros rekonstruálása a film készítésének idején már százéves műfaj autentikus eszközeivel – 

mind az alkotói intellektus, az elődök iránti tisztelet, és az animációs művészet iránti elkötelezettség 

bizonyítéka. 

8.8. ábra - Békési Sándor: Fények virradat előtt (filmképek) 

 

Békési Sándor a nyolcvanas évek elejéig rajzolóként tanulta a szakmát a Pannóniában. Animációs diplomát az 

Iparművészeti Főiskolán szerzett, elsők közt az 1981-ben újrainduló képzésben, majd a diploma után 

dramaturgiát, tervezést tanított a szakon. A pannóniás évek alatt – ahol 1991-ig rendezőként dolgozott (Vázák 

meséi, 1989–91) – filozófiai, teológiai tanulmányokat folytatott, majd a kilencvenes években végleg a 

hittudományt választotta: gyakorló lelkész és teológushallgató lett, ma pedig a hittudományok doktora, 

tanszékvezető egyetemi tanár. Animációs filmeket már rég nem készít, de elkötelezetten foglalkozik 

egyházművészettel és irodalommal. 

„A hivatás fölötte áll a foglalkozásoknak, hiszen ezek az örökké megmaradó hivatás törékeny, mulandó részei 

csupán, változásra ítélt eszközök. Az ember életében nem az a fontos, mi a foglalkozása, hanem az, hogy mi a 

hivatása. A hivatásra való rákérdezés nem más, mint a saját karakter meglelése, a helyes önismeret kulcsa. A Pál 

apostol által megfogalmazott, hivatáshoz való hűség (1Kor 7,20) és a foglalkozások sokszínűsége mentén 

érdemes tehát valamennyi vallási megtérő életét elemezni, ha az örök elhívás Urát kívánjuk minden esetben 

mindenek mögött megtalálni. Tízéves voltam, amikor láttam Walt Disney Csipkerózsika című, egész estés 

rajzfilmjét. A filmnél jobban emlékszem arra a vetítés utáni fogadalomtételre, amelyet otthon titokban tettem 

magam előtt: ezentúl én is olyasmivel kívánok foglalkozni, olyan alkotásokat szeretnék létrehozni, amelyekkel 

meg tudom sirattatni és nevettetni, egyszóval el tudom gyönyörködtetni az embereket.” (Békési Sándor)8 

Olvasd el, nézd meg! 

http://prizmafolyoirat.com/2010/03/17/animateka-9-orosz-anna-ida-lumiere-ek-elott-tomek-baginski-

kinematografbekesi-sandor-fenyek-virradat-elott/ 

                                                           
8Evangélikus Élet. 2009. 11. Rajzfilmtől – teológiáig http://www.evelet.hu/archivum/2009/11/18 

http://prizmafolyoirat.com/2010/03/17/animateka-9-orosz-anna-ida-lumiere-ek-elott-tomek-baginski-kinematografbekesi-sandor-fenyek-virradat-elott/
http://prizmafolyoirat.com/2010/03/17/animateka-9-orosz-anna-ida-lumiere-ek-elott-tomek-baginski-kinematografbekesi-sandor-fenyek-virradat-elott/
http://www.evelet.hu/archivum/2009/11/18
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Az egyedi filmek létjogosultsága valamikor a kilencvenes években, a gyérülő anyagi forrásokkal való 

szembesülés idején kérdőjeleződött meg először prakticista körökben, hiszen mivégre készíteni olyan 

„köldöknézős” filmeket, amelyek nem szólnak semmiről, nem veszik figyelembe a közönség vélt vagy valós 

igényeit és még nevetni sem lehet rajtuk? Mi a csodának közpénzből támogatni elrugaszkodottnak tűnő vizuális 

vállalkozásokat, amelyek nyilvánvalóan nem hajtanak gyorsan megtérülő hasznot – legalábbis, ami a konkrét 

bevételi oldalt illeti? 

A kétezres évek elején aztán olybá fajult a helyzet, hogy korábban izgalmas – ámbátor „láthatatlan” –, egyedi 

filmeket készítő, de időközben a szórakoztató animációban sikeressé – és érdekeltté – váló tehetséges fiatal 

rendezők szájából is elhangzottak olyan kijelentések, miszerint csak „szellemes”, célcsoport-orientált 

rajzfilmeket szabadna készíteni, mert a többi úgyis néma csend… A kijelentés – szerencsés módon – egy 

köztévébeli stúdióbeszélgetés során hangzott el, mire a társaságban helyet foglaló Varga Csaba – számos 

szokatlan megoldású egyedi film rendezője s ugyanakkor piacra dolgozó, reklámfilmeket szakmányszám ontó 

stúdió vezetője – a bejátszó monitorra mutatva, csak annyit mondott a fiúknak: 

– Valóban, ez nem szellemes – merthogy ez maga a Szellem! 

A képernyőn futó mozgókép Keresztes Dóra szikáran fekete-fehér, veretes komorságú Dé Profundis című 

szerzői filmje volt, amely műben a néző a megformált fájdalommal szembesül. S ha kellő empátiával fordul a 

mű felé, találkozhat a katarzis ritka élményével, ami kényelmetlen és kínos is tud lenni, de valamenyiünkre 

ráfér! 

8.9. ábra - Keresztes Dóra: Dé Profundis 

 

Veszélyben van-e tehát az animációs szerzői film a magyar mozgóképművészetben? A történeti tények és a 

jelen tendenciáinak ismeretében azt gondolom, a minőség igénye, a katarzis vágya, az ünnep hiánya fogja 

kikövetelni az egyéni módon megformált művek születését, akár az új műformákon belül is. Erre máris remek 

példákat kínálnak azok a fiatal alkotók a MOME-ről – Glaser Kati, Molnár Tünde, Emil Goodman, Vácz Péter, 

Horváth-Molnár Panna és mások (ld. később) –, akik szenvedélyes odaadással és látható szakmai, művészi 

érdeklődéssel készítik egyedi alkotásaikat. E sorok írása idején első kísérleteikkel értékes további autonóm 

műveket ígérnek a BKF ifjú animációsai is. 

8.3 Film: Ottlik Anna: Egymásfél 



 Az egyedi animációs film 

jelentősége a magyar 

mozgóképművészetben és a 

határművészetek közt 

 

 100  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

8.10. ábra - Ottlik Anna: Egymásfél (BKF-Animáció) 

 



   

 101  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

9. fejezet - Magyar alkotói portrék I. 

A tananyag alkotói portrékat bemutató fejezetei egyéb, talán szakmai szempontból izgalmasabb lehetőség 

végiggondolása után, az egyszerű születési sorrend alapján, valamelyest generációs szempont szerint kerültek 

együvé. A válogatás, természetesen, a szerzők által legfontosabbnak vélt életművekre és kortárs alkotói 

megnyilvánulásokra koncentrál, s azok közül is azokra a mesterekre, pályatársakra, akiket megítélésünk szerint 

feltétlenül szükséges, hogy e tananyagban kiemelten bemutassunk, vagy csupán felhívjuk a figyelmet rájuk. 

Valószínűleg számos olyan alkotás, alkotó van, aki tájékoztató céllal szerkesztett olvasmányunkba nem került 

be, vagy nem kapott akkora hangsúlyt, mint esetleg más megközelítésből indokolt lenne. Bízunk benne, hogy a 

sokáig hiányzó, de ma már részben elkészült, és folyamatosan készülő speciális és összefoglaló tanulmányok is 

rendelkezésre állnak, így a téma iránt mélyebben és részletesebben érdeklődők „vezérfonalunk” nyomán 

elindulva még inkább elmélyülhetnek az animációs művészethez tartozó esztétikai, mozgóképtörténeti, 

műfajelméleti kérdésekben is, és még több jelentős alkotóval ismerkedhetnek meg. 

Alkotói portréink alanyait az időrendiségen kívül az erőteljes szerzői munkásság is jellemzi, így a válogatásból 

ezúttal kimaradtak azok az alkotók, akik inkább nélkülözhetetlen csapatmunkásai voltak a szakmának, bízva 

abban, hogy az ajánlott irodalomjegyzék tanulmányozása során Dizseri Eszter, Lendvai Erzsi, Orosz Anna Ida, 

Orosz Márton, Varga Balázs és más avatott szakértők egy-egy területet célzottabban körüljáró könyveiben, 

tanulmányaiban az olvasó megismerkedhet velük. 

Ugyanakkor azt is reméljük, néhány olyan alkotó viszont nálunk szerepel először animációs személyiségként 

(is), akit nem feltétlenül említenek a műfajt szűkebben értelmező, vagy más aspektusból vizsgáló dolgozatok. 

Az alkotók következő csoportja biztosan nem az utóbbiak közül való, hisz immár valamennyien a magyar 

animációs művészet klasszikusai, ahogy a rákövetkező két fejezetben említett személyiségek is. 

1. 9.1. Dargay Attila 
(1927–2009) 

„Falun nőttem fel, végső soron vidéki kisvárosban, és ott mindenhol találkoztam állatokkal. Sőt, nekem is voltak 

saját állataim. Akár macska, akár kutya. Nem nagyon rajzolgattam őket, mert inkább belülről próbáltam 

rögzíteni, mit csinál egy kutya, hogyha jól érzi magát, ha éhes, ha álmos. Nagyon szeretem az állatokat, mert 

kedvesek, őszinték, ragaszkodók… 

… Azok a történetek, amiket feldolgozunk, azok végső soron emberi történetek, csak állatfigurákkal, 

állatszereplőkkel vannak lejátszva. Világos, hogy az emberi karaktereket, az emberi tulajdonságokat bele kell 

rakni ezekbe a figurákba, máskülönben nem jók.” (Dargay Attila, 2001, M. Tóth Éva: Animare necesse est..., 

interjú) 

Dargay Attila filmjein generációk nőttek fel. Megkapóan emberi karakterű, finom humorral festett állathősei 

Magyarországon évtizedekig orrhosszal vezettek a Disney-sztárok előtt. A klasszikus animáció nemes 

hagyományaira alapozva, a szó szoros értelmében véve lehelt lelket rajzolt „gyermekeibe”, vagyis animálta 

őket... 

„Mindig érdekelt a rajz, mert ez volt a legolcsóbb játék. Papír meg színes ceruza minden családban volt, és én 

azokat nagyon bőven használtam. Rajzolgattam, szerettem ezt csinálni… 

…Általában amerikai rajzfilmeket láttam. Aztán később csak szovjet rajzfilmeket lehetett látni, de nagyon jókat. 

Nézte az ember kockáról kockára ezeket a filmeket, és próbálta jegyzetelni, rögzíteni a dolgokat. Nem lehet 

mindent egyből kitalálni. Arra kellenek a különböző iskolák.” (Dargay Attila, 2001, M Tóth Éva: Animare 

necesse est..., interjú) 

9.1. ábra - Dargay Attila forgatókönyvoldalai 
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Képzőművésznek készült. Az ezerkilencszáznegyvenes években, míg tanulmányait megszakítani nem 

kényszerült, két évet végzett a Képzőművészeti Főiskolán. Többévi hányattatás után, miközben 

segédmunkásként és díszletfestőként dolgozott, a Pannónia Filmstúdióba került Macskássy Gyula mellé, aki a 

háború után újjászervezett magyar rajzfilmgyártás első produkciójában, A kiskakas gyémánt félkrajcárja című 

készülő film munkálataiban rajzolóként alkalmazta. Ezzel régi vágya teljesült, hisz a rajzfilmhez 

kisgyermekkorától vonzódott. Első önálló rendezői munkája a Ne hagyd magad emberke! című rövidfilm volt 
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1959-ben. A hatvanas évektől olyan filmek, figurák szülőatyja, mint Gusztáv, majd később a már említett Vuk, 

vagy a Három nyúl... Országos népszerűségre tett szert televíziós sorozataival, s a mozikban telt házakkal 

vetített egész estés rajzfilmjeivel. A Lúdas Matyi vagy a Szaffi, bár elsősorban a gyermekközönségnek készült, 

lelkes fogadtatásra talált minden korosztály körében. Rajzfilmes tervezői-rendezői pályafutása mellett 

képregényeket is rajzolt (Kajla kutya), s bár maga is nagyszerű grafikus volt, előszeretettel dolgozott az 

ugyancsak kiváló karikatúraművésszel, Sajdik Ferenccel. (Pom-pom meséi, 1978, A nagy ho-ho-horgász, 1983) 

Dargay Attilát a Mosolyrend Lovagjává ütötték, s ezt a kitüntetést a gyerekek szavazták meg számára. Műveiből 

sugárzó humánus szemléletmódja, mesterségbeli tudása, s a műfaj iránti elkötelezettsége emeli az animációs 

művészet igazi nagymestereinek sorába. 

9.2. ábra - Dargay Attila: Vuk 

 

„Amikor az ember egy film tervezési szakaszában elkezdett firkálni, s összegyűlt másfél kiló firka, akkor jöttek a 

gyerekek, körülültek. Én megmutattam, elmondtam, hogy miről van szó, mit szerettem volna csinálni. Na most, a 

gyerek, az nem hazudik ám, csak hogyha muszáj. Elmondja, ha a figura nem tetszik neki – és biztosan igaza van. 

Nem kell vitatkozni vele, meg kell csinálni úgy, ahogy ő akarja, akkor megnyugszik és akkor én is boldog 

vagyok.” (Dargay Attila, 2001, M. Tóth Éva: Animare necesse est…, interjú) 

„Dargay pályája átfogja az ún. „újhullámot”, az azt követő aranykort, majd az 1980-as, 90-es évek válságos 

időszakát. Jellegzetes rajzstílusa volt: a gömbkonstrukciós grafikai ábrázolás. Ezt az ún. realisztikus 

vázkonstrukciós animációból fejlesztette tovább. Walt Disney-ék is gömbkonstrukciós skiccekkel dolgoztak, ezek 

révén ugyanis rendkívül rugalmas, dinamikus mozgatás érhető el. A néző számára is azonnal fölismerhető 

Dargay-stílus nem más, mint a disney-s tapasztalatok áthangszerelése önmagára, amely az idők folyamán, ha 

változott is, mindig dargays maradt. Alapjellemzője, hogy gömb, tojás vagy oválalakból építette fel figuráit. A 

fej és a végtagok nagysága dominál, a test rugalmasan, szabadon mozog, az elnyújtások a groteszkségig 

fokozhatók. Cseppfigurás ábrázolásnak is nevezik e stílust vagy mozgatást. Egyébiránt Dargay azt vallotta, az 

ember mindig önmagát rajzolja. Állatfigurái alteregóként is viselkednek, Dargay derűs szemléletét tükrözik. 

Nincs bennük erőszak, humoros iróniával oldódik fel bennük minden, ami rossznak vagy kritikának nevezhető. 

(Lendvai Erzsi: A magyar animáció képről képre II. – Dargay Attila)1 

                                                           
1http://www.filmkultura.hu/keptar/tema_reszletek.php?kat_azon=583 

http://www.filmkultura.hu/keptar/tema_reszletek.php?kat_azon=583
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Pályája vége felé gyakran beszélt arról, hogy Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde című művét szeretné 

megfilmesíteni. Legjobban Tünde figurája izgatta, akit fényből formált karakternek képzelt el. Érdekes lenne 

egyszer valaki ifjabb pályatársnak a kiszélesedett technikai lehetőségek birtokában Dargay Attila elképzeléseit 

megismerve belevágni a beteljesületlen álom megvalósításába... 

9.3. ábra - Hetvenévesek (Foky Ottó, Dargay Attila, Cseh András, Szabó Szabolcs) 

 

Dargay Attila filmjei: 

• A kiskakas gyémánt félkrajcárja (Macskássy Gyula filmje) 

• Csodálatos szimfónia 1957 

• Rómeó és Júlia 1957 

• Ne hagyd magad, emberke! 1959 

• Galilei 1962 

• Dióbél királyfi 1963 

• Gusztáv sorozat 1964-66 

• Variációk egy sárkányra 1967 

• La Fontaine-sorozat 1969 

• Rendhagyó történetek 1971 

• Hajrá, mozdony! 1972 

• A három nyúl 1972 

• Zsuzsu locsol 1972 

• Ámor op. 1 1972 

• Pázmán lovag 1973 

• Lúdas Matyi 1976 
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• Visszajelzés 1977 

• Pom-pom meséi – sorozat 1978 

• A nagy ho-ho-horgász 1983 

• Szaffi 1984 

• Vuk 1981 

• Az erdő kapitánya 1987 

• A préri pacsirtája 1991 

9.1 Filmrészlet: Hetvenévesek, M Tóth Éva riportja 

9.2 Film: M Tóth Éva: Animare necesse est... / Dargay Attila 

2. 9.2. Foky Ottó 
(1927–2012) 

9.4. ábra - Foky Ottó bábjaival 
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A magyar báb- és tárgyanimációs művészet legnépszerűbb alkotója minden bizonnyal Foky Ottó. Pedagógiai 

előtanulmányok után a szakmai alapokat a kezdetek legfontosabb bábanimációs rendezője, Imre István mellett 

sajátította el tervezőként az ötvenes évek közepétől. Eredetileg díszlet- és bábtervezőként diplomázott, így más 

animációs mesterek mellett a kiváló színházi tervezőtől, Varga Mátyástól is tanult, valamint később, már 

pannóniás rendezőként a világhírű cseh bábanimációs művésztől, Jrzy Trnkától. Munkásságára kifejezetten 

jellemző, kreatív tárgyanimációs ötleteivel a hőskor nagyjait idézi (Pál György, Macskássy Gyula), de míg az 

előző generáció többnyire reklámfilmekben animálta a hirdetendő terméket és kiegészítőit, Foky ironikus 

dramaturgiájú szerzői filmjeiben vetette be mindennapi „termékeinket”, tárgyainkat, elemózsiánkat... (Ellopták 

a vitaminomat, 1966) E filmek speciális „helyi értékük” mellett a korszak jellegzetes tárgykultúrájáról is 

tanúskodnak. 

9.5. ábra - Foky Ottó: Ellopták a vitaminomat 
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„Az Ellopták a vitaminomat volt egy olyan film, ami hétköznapi tárgyakkal mesélt el gyerekeknek készült krimit. 

A forgatókönyvíró Nepp József újfent megtornásztatta a rendező fantáziáját. A Babfilmben pedig, ami 

ugyancsak Nepp József ötletéből született, még ennél is több technikai probléma merült fel. Nagyon élveztem 

mindkettőt, éppen azért, mert mindent ki kellett találni, nem voltak kész receptek, amiket alkalmazhattam 

volna.” Foky Ottó, 2004 (A bábanimáció mestere, László Marcell-Patrovits Tamás interjúja)2 

Orosz Annaida írja: 

„A Foky-féle tárgyfilmek – és velük együtt maguk a nézők is – a fantázia éltető erejével magától értetődően 

varázsolnak kesztyűből rablót, konzervből autót, fésűből kerítést, megszáradt kenyérdarabokból 

posztapokaliptikus romokat. Foky ősrégi sablonmeséket, a mindennapi világ dolgait játszatja el apró 

tárgyakkal, amelyek éppen a szokatlan szereplőválasztás miatt állítják meghökkentő fénytörésbe a jól ismert 

kliséket. Nem a meséken, hanem magán az animációs forma csodáján hökkenünk meg, azon, hogy el tudjuk 

hinni, hogy például a fürdőszobában (és a La Desodorában) a szappan Rómeó, a parfüm pedig Júlia.” (A 

magyar animáció képről képre V. – Foky Ottó, Orosz Anna Ida)3 

Már-már kísérleti jellegű tárgyanimációs munkái mellett Foky a klasszikus bábanimáció műfajában is 

verhetetlen volt a hatvanas évektől egészen a rendszerváltásig, amikor is a nagy szériás, televíziós 

megrendelésre gyártott gyereksorozatok kora lejárt. A Foky Ottó szakmai irányításával felépített, 

világszínvonalú Gyarmat utcai bábműtermet a kilencvenes években a szó szoros értelmében szétverték, Foky 

Ottó színről színre láthatta életművének bázisát – romokban. 

„A Pannónia Filmstúdió szinkronrészlege helyiséggondokkal küzdött, és mivel mi, bábosok voltunk a legkisebb 

osztály, a volt szinkronos épületbe, a Gyarmat utcába helyeztek át bennünket. Ez jó volt, mert magunk 

tervezhettük meg a munkahelyeket, a díszlet- és bábműhelyeket, a két műtermet, annak világítástechnikájával és 

műszaki hátterével együtt, ahol ezek után már párhuzamosan működhetett két kamera… A műtermeket 

évtizedeken át fejlesztettük, szépítgettük, építgettük. Csodálatos hely volt, ahol több száz film készült ez idő 

alatt.” (Foky Ottó, 2004, A bábanimáció mestere, László Marcell – Patrovits Tamás interjúja)4 

A máig nagy sikerrel vetített, nívós irodalmi alapokra készített sorozatai – Mirr-Murr, a kandúr, A legkisebb 

ugrifüles, Misi mókus – biztos pontot jelentenek a gyerekcsatornák és meseprogramok számára. Ő volt a tv-maci 

egyik változatának tervezője is 1982-ben. Valahányszor alkalma volt, Foky hangsúlyozta a báb- és 

tárgyanimációban rejlő játékosság, ugyanakkor az aprólékos, koncentrált munka jelentőségét. A technika és 

persze a tárgyakhoz való empatikus viszony, a speciális szemlélet lehetőségei valószínűleg Babfilm című 

                                                           
2http://manifeszt.hu/old_manifeszt/printer.php?lang=Magyar&main=1095926997&hdt=1101643374 
3http://www.filmkultura.hu/keptar/tema_reszletek.php?kat_azon=732 
4http://manifeszt.hu/old_manifeszt/printer.php?lang=Magyar&main=1095926997&hdt=1101643374 

http://manifeszt.hu/old_manifeszt/printer.php?lang=Magyar&main=1095926997&hdt=1101643374
http://www.filmkultura.hu/keptar/tema_reszletek.php?kat_azon=732
http://manifeszt.hu/old_manifeszt/printer.php?lang=Magyar&main=1095926997&hdt=1101643374
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(1975), a gazdag életműből is kiragyogó alkotásában mutatkoznak meg legplasztikusabban. A Babfilm átütő 

nemzetközi siker hozott. 

9.6. ábra - Foky Ottó: Babfilm 

 

„Nagyon izgalmas volt. Nepp József négyezer babra írta az akkor még Madártávlat címet viselő sztorit. Végül 

körülbelül 3000 babot mozgattunk meg. Úgy kezdtem hozzá, mint egy népszerű-tudományos filmhez, minden 

elérhető babforrásmunkát elolvastam. Több zsák babból válogattuk ki a színre és nagyságra megfelelőeket. 

Karaktereket kerestünk. Az foglalkoztatott, milyen is egy „cselekvő” bab, ha sétál, dolgozik, tüntet, szeret, 

szórakozik, él, meghal? A forgatás során szinte „személy szerinti” ismerőseink lettek a babok. A kis vörös, a 

nagy kövér, a lapos, a fekete... Persze rengeteg egyéb tárgyat is fölhasználtunk, s nem volt egyszerű a forgatás, 

de a film nagyon jó lett.” Foky Ottó, 2007 (Lendvai Erzsi: Hihetővé tenni a hihetetlent, Filmkultúra)5 

Fontosabb egyedi filmek: 

• Siker (1962) 

• Bohóciskola (1965) 

• Így lövünk mi (1965)   

• Ellopták a vitaminomat (1966)    

• Bizonyos jóslatok (1967)    

• Gyilkosság nokedlival (1970)    

• Babfilm (1975)    

• Kutyasétáltatás (1975) 

• La Desodora (1983)   

Fontosabb sorozatok: 

• Egy világhírű vadász emlékiratai (1968–70)   

                                                           
5http://www.filmkultura.hu/regi/2007/articles/profiles/fokyotto.hu.html 

http://www.filmkultura.hu/regi/2007/articles/profiles/fokyotto.hu.html
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• Mirr-Murr, a kandúr (1974-től)   

• A legkisebb Ugrifüles (1975-től)    

• Makk Marci (1977-től)    

• Varjúdombi mesék (1978–79)    

• Misi Mókus kalandjai (1980-tól)     

3. 9.3. Imre István 
(1928–2007) 

„1957-ben elkezdődött egy nagyon izgalmas korszakom Imre István, a bábrészleg vezetője mellett, akit már 

gyakornok koromból ismertem. Ők akkor a Híradó és Dokumentum Filmgyár (HDF) egyik sufnijában dolgoztak 

mint bábfilmesek, nagyon mostoha körülmények között. Én is oda jártam be gyakornokoskodni. 1957-ben 

azonban már a Rajz- és bábfilmcsoport a Szinkronfilm stúdió Vöröshadsereg (Hűvösvölgyi) úti új épületében 

kapott helyet. Én pedig itt kaptam Imre Istvántól életem első bábjátékfilm figuratervezési feladatát, a Móra-

meséből készült A didergő király bánata (1957) című filmben… 

…Imre Pista az általam legmegbecsültebb embere a szakmának, aki annak idején a HDF alagsorából, a 

leglehetetlenebb körülmények közül elindította a háború utáni magyar bábfilmgyártást. Imádta a hivatását, 

nagyon szerette a bábanimációt. Mellette úgy éreztem, hogy a gyerekekért dolgozó, a szakmáját értő stábba 

csöppentem.” 

Foky Ottó, 2007 (Lendvai Erzsi: Hihetővé tenni a hihetetlent, Filmkultúra)6 

Imre Istvánt tanítványa, Foky Ottó a magyarországi bábfilmgyártás atyjaként aposztrofálta. Imre István 

eredetileg jogásznak készült, de közben amatőrfilmeket is forgatott. A bábtervező-rendező szakmát Olcsai Kiss 

Zoltán szobrászművész-rendezőnél tanulta (Megy a juhász szamáron). A következő munka, amiben 

közreműködött, egy korra jellemző agitációs propaganda film, a Kacsa volt, amely az Amerika hangja című 

rádióadás ellenében született, gúnyolva az adónak tulajdonított rémhírterjesztő tevékenységet. (Rendező: 

Basilides Ábris) 

Imre István az ötvenes évek első felében, az akkor létrejött szinkronfilmgyárba került a rajzfilmesekkel együtt. 

Eleinte reklámfilmekben animált, majd 1955-ben elkészíthette első önálló filmjét, a Mihaszna köcsögöt 

(forgatókönyv: Mészöly Miklós), majd 1961-ben a Szentgalleni kalandot. Később tárgymozgatást vagy vegyes 

technikát igénylő filmekben is dolgozott, emlékezetes Réber László grafikussal közös műve, az Autókor (1964). 

Mekk Elek, az ezermester történeteit is nevéhez kapcsolhatjuk a hetvenes évek közkedvelt tv-sorozataiból. 

9.7. ábra - Imre István: Mekk Elek, az ezermester 

                                                           
6http://www.filmkultura.hu/regi/2007/articles/profiles/fokyotto.hu.html 

http://www.filmkultura.hu/regi/2007/articles/profiles/fokyotto.hu.html


 Magyar alkotói portrék I.  

 110  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Imre István nem csupán bábfilmrendezőként, de forgatókönyvíróként is számos sikeres filmben dolgozott, így a 

Vuk és Az erdő kapitánya című Dargay-filmekben is. Legtöbb népszerű művét azonban Foky Ottóval készítette, 

akiben értő szakmai partnerre talált. 

Filmjei: 

• Balkéz Tóbiás (1952) 

• Mese a mihaszna köcsögről (1955) 

• Szt. Galleni kaland (1961) 

• Sosem volt király bánata (1962) 

• Didergő király (1962) 

• Bábok és babák (1962) 

• A harmadik (1963) 

• Szeretem az állatot (1963) 

• A Jóka ördöge (1964) 

• Autókor (Réber Lászlóval, 1964) 

• Hobby (1966) 

• Százarcú Bill (1967) 

• A mindentlátó királylány (1968) 

• Egy világhírű vadász emlékiratai (Foky Ottóval,1968–69) 
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• Casanova kontra Kékszakáll (1971) 

• Stux barátunk (1971) 

• Mekk Elek, az ezermester (1973) 

• Stop! Közlekedj okosan! (1976) 

4. 9.4. Nepp József 
(1934– ) 

„… Ismeri a régi viccet? 

– Tud hegedülni? 

– Nem, de adjanak egy hegedűt és megpróbálom! 

Én is úgy indultam el, hogy hátteres szerettem, volna lenni, mohos kőhidakat szerettem volna festeni hattyúkkal, 

meg repkényes várfalakat... Nem írtak nekem akkoriban forgatókönyvet, így megpróbálkoztam a 

forgatókönyírással. Nem volt rendező, akkor megpróbálkoztam a rendezéssel, aztán a zeneszerzéssel... 

Forgatókönyvírással szeretek a legjobban foglalkozni, mert azt ülve lehet csinálni egy darab papírral egy 

szobában, és senki nem zavar, és senkit nem zavarok én sem.” 

(Nepp József, 1998, CirkaFirka, interjú, MTV, M Tóth Éva) 

9.8. ábra - Nepp József 

 

Nepp József a jelenkori mesterek közül talán a legsokoldalúbb és legbátrabb alkotóegyéniség. Szinte minden 

területét bejárta már az animációs műfajnak, de mindenekelőtt ötletmester, kifogyhatatlan szellemi 

tartalékokkal. A fent idézett régi beszélgetésünkben – önironikusan – a többfunkciós tábori ásóhoz (!) 

hasonlította magát: 
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„Sokoldalúan vagyok képzetlen... A speciális szerszámok mindenre alkalmasabbak, mint az univerzálisak. Ilyen 

vagyok én, univerzális szerszám...” 

Nepp József e „képzetlensége”, flexibilis, nyitott személyisége a hatvanas évek elejétől nélkülözhetetlen 

„kelléke” mind a szórakoztató animációnak, mind az egyedi filmes alkotói vonalnak, s számára ez utóbbi műfaji 

terület is kivételes humorérzékének kínált lehetőségeket. Morbid humorának egyik ma is friss, mondhatni 

röhögtető darabja az Öt perc gyilkosság (1966) című animációs karaktúrafüzér, mely opuszban nagyjából ötven 

jól megérdemelt elhalálozás történik kínosan vicces szituációk közepette, s még a marslakók sem ússzák meg! 

Nepp igazi terepe a klasszikus, dizniánus animáció, s ebből az aspektusból a groteszk hommage, a Hófehér 

(1983) című meseparódia sajátos tisztelgésnek tűnik Walt Disney előtt, ugyanakkor jutalomszinkron a 

színészeknek, akiknek karikatúrái „játsszák” a főszerepeket. (Halász Judit, Körmendi János...) 

Karakterérzékenységének és dinamikus humorérzékének emlékezetes példája a Megalkuvó macskák (1979) 

című pre-klip, Hofi Géza és Koós János főszereplésével, mely darab az opus magnum, a Macskafogó 

előtanulmányaként is felfogható. 

A Ternovszky Bélával készített, máig kiemelkedő nézettséget produkáló gengszterparódia, a Macskafogó (1986) 

bizonyítja leginkább műfaji felkészültségét és mozgókép-művészeti tájékozottságát. A film létrejöttét egy 

zeneszám inspirálta, amibe Nepp beleszeretett és végül egész estés zenés animációs filmet írt belőle. 

9.9. ábra - Nepp József – Ternovszky Béla: Macskafogó 

 

A fantasztikum, a huszadik század végi sci-fi irodalom és filmművészet inspirációja – persze nagy-nagy 

idézőjelekbe téve – közvetlenül mutatkozik meg Oxidia (1965) vagy A Mézga család, s később a Mézga Aladár 

különös kalandjainak sziporkázó dramaturgiai és rajzos ötleteiben. A kispolgári közegben a jövő századok és az 

idegen civilizációk csodái, végső soron az adott kor torz tükörképeként, vágyott, de csupán bajt és 

kellemetlenséget okozó „javakként”, vagy kétes és haszontalan illúzióként jelennek meg. A sorozatnak 

lehetséges emiatt egy olyan üzenete, mintha Mézgáék kora a legvidámabb kádári barakkban tulajdonképpen 

minden világok legjobbika volna az ismeretlen, veszélyekkel teli külső „bolygók” – a külföld –, vagy a jövő 

bizonytalanságaival összemérve, de ezen olvasat nem valószínű, hogy egyezik az alkotók szándékával... 

9.10. ábra - A Mézga család 
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Lendvai Erzsi animációtörténeti sorozatában az alábbi kiváló jellemzést írja Nepp József személyiségéről és 

munkásságáról a Filmkultúra honlapján: 

„…Nepp József mind tartalmilag, mind stílusában szakít az addigi rajzfilmes hagyományokkal: időszerű témái 

és groteszk látásmódja nyomán már felnőttfogyasztásra alkalmas népszerű és nagy nézettségű rajzfilmes 

produktumok születnek. Ő lesz a legsokoldalúbb, a Pannónia „filmgyár” animációs filmeseinek szellemi 

motorja, mindenese. Szenvedélyes csapatjátékos, ötletgyártó, korszakos figurák megalkotója, háttérfestő, 

zeneszerző, tanár. Munkatársai viccesen »Agy«-nak, »Jolly Joker«- nek hívták. 

Nepp József az Iparművészeti Főiskola díszítő-festő tanszakán bábfilm-díszlettervvel diplomázott, miután a 

Pannóniában gyakornokoskodott. Ennek ellenére, a bábszakos diplomával mégis a rajzosok közé kerül. Itt 

háttérfestő, kifestő, majd egyre több sikeres reklámfilm készítője (Zizi cukorka, Pajtás fényképezőgép). Már első, 

önálló rendezésében (Szenvedély, 1961) a megszokottól merőben eltérőt csinál. Karikírozza a propagandisztikus 

témát. Nem mesét rajzol, hanem az esendő kisembert ábrázolja, jelen időben, sajátosan ironikus felfogásban. E 

groteszk szemléletmód, a bizarrság egész alkotói pályáját jellemzi. Belékódolt adottsága, hogy mindennek a 

fonákját látja. Gyilkos humorral szeret »szembe menni a dolgokkal«, s ezzel telibe találja a hatvanas évek 

elejének álságos korszellemét. 

Szenvedélyesen érdeklik a jelen aktuális problémái, főként a kisember képtelen reakciói a frissen kialakult 

abszurd helyzetekre. Ez a szemlélet populáris alkotásokra ösztönözte. Egyszerű, rövid, csak szituációkból álló, 

karikaturisztikus rajzolatú, modern filmekben gondolkodott. A képtelenségek, visszásságok elnagyolt, torzító 

ábrázolásával elérte, hogy az emberek remekül kezdtek szórakozni és nevetni magukon. Gegjeinek halmozásával 

és váratlan ütköztetésével új stílust teremtett. Sikeres és népszerű lett; neki volt a legnagyobb része abban, hogy 

a nézők fölfedezték a magyar rajzfilmet. A humor érvényesítése mellett igényes kivitelezésre törekedett. Mindent 

annak rendelt alá, hogy filmjei a nevetésen keresztül segítsenek önmagunkat leleplezni, megismerni. 

Nepp szerint a művészet lényege, hogy mond-e nekünk, rólunk valamit. Ezt tartja kapaszkodónak az 

»elfogadhatatlan valóság, a halál ellen«, melynek »drámája ott van minden nevetésünk mélyén«.” (Lendvai 

Erzsi-Fazekas Eszter: A magyar animáció képről képre VI. – Nepp, a mindenes)7 

Egyedi filmjei: 

• Szenvedély, 1961 

• Kívánj akármit – Öcsi és a Varázsló, 1962 

• Holnaptól kezdve, 1963 

                                                           
7http://www.filmkultura.hu/keptar/tema_reszletek.php?kat_azon=781 

http://www.filmkultura.hu/keptar/tema_reszletek.php?kat_azon=781
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• Mese a bogárról, 1963 

• Oxidia, 1965 

• Öt perc gyilkosság,1966 

• Öt perc gyilkosság,1966 

• A yeti dala,1970 

• Gréti – Egy kutya feljegyzései, 1986 

Fontosabb sorozatai: 

• Gusztáv, 1964-től 

• A Mézga család különös kalandjai I. tv-sorozat, 1968-tól 

• Kérem a következőt, tv-sorozat, 1974-től 

Fontosabb egész estés munkái: 

• Hófehér, 1983 

• Macskafogó, 1986 (forgatókönyvíró, rendező:Ternovszky Béla) 

• Macskafogó 2., 2007 (forgatókönyvíró, rendező: Ternovszky Béla) 

5. 9.5. Gyulai Líviusz 
(1937– ) 

„Gyulai Líviusz ... az animációs film technikájának legősibb módszerét használja, és friss, kitűnő, izgalmas, 

műveket csinál. Nem érdekli a technika, amely a feje fölött bonyolódik. Vannak tehát művészek az ani¬mációs 

területen is, akik meg tudják őrizni a saját érintetlenségüket, de erre csak a legnagyobbak képesek. Azért a 

legnagyobbak, mert a felületes szemlélő számára az attitűdjük nem más, mint konzervativizmus, és aki vállalja 

azt, hogy konzervatívnak higgyék, és nem érdekli ez a nyil¬vánvalóan degradáló megjegyzés, csak olyan ember, 

aki nagyon szilárdan áll a lábán és nagyon pontosan tudja, hogy mit csinál.” (Haris László, 2005) 

Gyulai Líviusz, már befutott illusztrátorként, neves grafikusművészként kapcsolódott be a Pannóniában a 

rajzfilmtervezésbe, rendezésbe. Első önálló munkája a 1977-es Delfinia volt, ezt követte az Új lakók (1977) 

szellemes mitológiai parafrázisa, melynek története a hetvenes évek valóságára és bevallása szerint saját 

tapasztalatára épült, amikor is fiatal, életvidám művészcsaládként, amint ez a műből következtethető, elég 

nehezen tudtak beilleszkedni egy „tisztességes” pesti bérház lakóközösségébe. Gyulai Líviusz filmjeiben, ahogy 

metszetein, grafikáin is, az aprólékos mívesség mellett mindig jelen van a szelíd, humanista humor, de remekül 

érzi, mi az, ami a pergő filmképen egyszerűsíthető, stilizálható, rábízható a mozgásra, a szem 

„tehetetlenségére”... Az időbeliség lehetőségének felfedezése érzékelhetően visszahat az alkotó vizuális 

„nyelvhasználatára”, filmgrafikája felszabadult, kötetlen, pop-artosabb, mint a XIX. századot többnyire finom 

iróniával felidéző illusztrációi, s csak jóval később, a kétezres években nyúlik vissza mozgóképein ismét 

metszeteinek világába.8 

Több sikeres sorozat után Gyulai Líviusz egy időre kivonult az animációs film világából, hogy 1996-ban egy 

aktuális globális problémát bibliai példázatba öltöztető, korszerű tematikájú, környezetvédő kisfilmmel térjen 

vissza. „Jónás a cet gyomrában tönkreteszi az »élő flórát«, így a hal kimúlik. Jónás új lakhely után néz nagyobb 

halaknál.” (Lendvai Erzsi) A karikaturisztikus stílusú, zsírceruzával és a legegyszerűbb animációs metódussal 

készült Jónás (1996) az életmű talán legjobb darabja. 

9.11. ábra - Gyulai Líviusz: Jónás 

                                                           
8Lendvai Erzsi: Gyulai Líviusz: időutazás álló- és mozgóképeken http://www.filmkultura.hu/regi/2008/articles/profiles/liviusz.hu.html 

http://www.filmkultura.hu/regi/2008/articles/profiles/liviusz.hu.html
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A kétezres években Krúdy, Hrabal és saját irodalmi alapanyagait dolgozza fel finom humorú, sokszor pajzán 

kisfilmekben. Mozgóképei üdítő kivételek a számítógépes animációk dömpingjében. A Golyós mese (1999), A 

Szindbád, bon voyage! (2000), Az én kis városom (2002), a De Ronch kapitány naplója (2007) szellemes 

epizódfüzérei mégsem szervesülnek olyan erőteljesen filmmé, mint korábbi animációs darabjai. Meglepő 

humorú, szürrealisztikus karikatúrái akár egy folyamatos filmmé is kapcsolódhatnának, ahogy egy rajongója a 

filmek egymás után illesztésével ezt prezentálta is.9 

9.12. ábra - Gyulai Líviusz: Könny nem marad szárazon 

 

                                                           
9http://www.youtube.com/watch?v=bhanoD2r2Mw 

http://www.youtube.com/watch?v=bhanoD2r2Mw
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Gyulai Líviusz jelenleg új tévésorozaton dogozik Egy komisz kölyök naplója címmel, amelynek története a XIX. 

századi Amerikába vezet. 

„Örülök, hogy ennyi idősen még kaptam egy ilyen lehetőséget erre a filmre… Akár sorozatról, akár egyedi 

animációról van szó, mindig arra törekedtem, hogy mindenkihez szóljon, kicsihez, nagyhoz egyaránt. Akkor jó a 

film, ha a felfedezés örömét kapja meg benne a néző, és nem érzi úgy, hogy túl kicsi még vagy éppen túl nagy 

már a történethez. 

A lényeg, hogy életszerű legyen, átélhető, de ne a napi aktualitásokra reflektáljon, hanem az általános emberi 

tulajdonságokra, jellemzőkre. Amikor ezt az emberi komponenst kiszorítják a műből, és valamiféle 

arisztokratikus, a közönség feje fölött elbeszélő, köldöknéző filmet próbálnak létrehozni, az nem vezet sehova. 

Egy igazán jó animációs alkotást rögtön az első benyomásra magáénak érzi a közönség. Ha pedig a műnek 

pozitív kisugárzása, a derűje van, azért hálás a néző.” (Gyulai Líviusz, 2013, Komisz kölyök voltam én is – 

Interjú Gyulai Líviusszal)10 

Filmjei: 

• Delfinia, 1976 

• Új lakók, 1977 

• Jómadarak, 1979 

• Kentaurfi, 1987 

• Tinti kalandjai, 1988 

• Jónás, 1996 

• Golyós mese, 1999 

• Szindbád, bon voyage!, 2000 

• Az én kis városom, 2002 

• Könny nem marad szárazon, 2004 

• De Ronch kapitány naplója, 2007 

6. 9.6. Szoboszlay Péter 
(1937– ) 

„Nekem a rajzolt metamorfózis az animáció a mai napig. Ebben érzem a műfajnak az erejét, a sűrítőképességét, 

a tömörségét, az igazi nyelvét.” (Szoboszlay Péter, 2005) 

9.13. ábra - Szoboszlay Péter 

                                                           
10http://filmtekercs.hu/interju/komisz-kolyok-voltam-en-is-interju-gyulai-liviusszal 

http://filmtekercs.hu/interju/komisz-kolyok-voltam-en-is-interju-gyulai-liviusszal
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Szoboszlay Péter a magyar animáció kortárs klasszikusa és tanítómestere. Építészdiplomával kerül a fénykorát 

élő Pannónia Filmstúdióba a hatvanas években, ahol virtuóz grafikáival és animátori kvalitásaival, friss 

szemléletével hamarosan meghatározó személyiséggé vált. A hetvenes években ismeretterjesztő könyvet is ír a 

műfajról, amely a mai napig érvényes, színvonalas és ötletes példákkal illusztrált „ajánlott olvasmány” – nem 

szakembereknek is! (Corvina Kiadó Műhelytitkok-sorozata: A rajzfilm, 1977). 

9.14. ábra - Szoboszlay Péter: Össztánc 

 

Rendezői tevékenysége a nyolcvanas évektől a kecskeméti stúdióhoz kötődik, később itt kezdi meg példaértékű 

művészetpedagógiai tevékenységét, amely során iskoláskorú gyere¬keket ismertet meg a műfaj határtalan 

lehetőségeivel, indirekt módon felelős feladatmeg¬oldásra késztetve őket. Szoboszlay Péter fáradhatatlan a 

kultúra közvetítésében, sokoldalú filmes életműve is e humanista világszemléletről, a valós problémák iránti 

érzékenységről tanúskodik. Nem épít szobrot magának, állandóan kockáztat és új utakat keres a kifejezésben, a 

technológiában. Nem vigyáz kínosan stílusa tisztaságára, a Szoboszlay-művek mégis összetéveszthetetlenek, 

mert a játékról szólnak és a játszó emberről, aki a játék tisztasága érdekében akár veszíteni is képes. A videó és 

a számítógép lehetősége éppúgy izgatta, izgatja, mint a legelemibb klasszikus eljárások. 
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„Általános szakmai nosztalgiám van, mint gondolom, mindnyájunknak, akik a szakmához közel kerültek. 

Bennem mindig az volt, hogy lépjünk még egyet tovább, ha lehet. Vagy próbáljunk meg valami mást. 

A mostani technikát annyira egyszerű használni, és annyira gyorsan lehet megoldani animációs trükköket, nem 

is kell hozzá gondolkodni, holott mindig az ötletből indult ki az animáció. És aztán használt hozzá valami 

technikát. 

Nem tudom követni a trendeket, a divatokat. Nyilván bennem is van hiba. De nyilván abban is van hiba, hogy 

nem Budapesten van az ember. Vagy nem Berlinben, nem Londonban vagy New Yorkban…” (Szoboszlay Péter, 

2005) 

9.15. ábra - Szoboszlay Péter: Rend a házban 

 

Palotai János filmtörténész írja Szoboszlayról: 

„Szoboszlay .... az új hullámmal, radikális szerzői filmekkel indul. Rendellenes rajzaival mintha ő is ki akarná 

igazítani a világ méreteit. Az anomáliák azonban nem késztetnek nevetésre, abszurdumig viszi a 

„rendteremtést”. Nála egyenrangú lesz, ami másutt a háttérben van, torz alakjai egy eltorzult világ és 

társadalom termékei és teremtői (Sós lötty, Rend a házban, Hé, Te!). Ezekben talál magára, saját hangjára. „A 

kimondott szó mögött beindul bennem egy vizuális történés, képi burjánzás… Ezek a filmek rátettek egy pályára, 

nézőpontra.” Ami később elhalkul, betagozódik a hagyományosabb történetmesélésbe, ill. a történelem 

mesélésébe (Történet N-ről), már nemcsak a felnőttek, de a gyerekek számára is. Őket nem egyszerű 

befogadónak tartotta, hanem partnernek, akik bábszínházi nézőkként beleszólnak az előadásba, befolyásolni 

akarják a fabula végkimenetelét. Nem a mesékkel akart nevelni, hanem az animációra tanítani. Ez a törekvés 

bontakozik ki második alkotó periódusától. Ebben nagy szerepe volt annak, hogy 1981-ben Kecskemétre 

költözött. A Pannónia kecskeméti animációs stúdiója, majd a Kecskemétfilm rendezője lett. Közben folytatja 

műfaji, formanyelvi kísérleteit. Rajz-, majd tárgyanimáció után a kilencvenes években natúr, illetve vegyes 

technikájú filmeket készít. (Játék-klip, Szent Mihály-napi játékok, Na, bumm!, Maszkok, lovak, szekerek) 

Ezekben a valós világ és a jelvilág sajátos, játékos módon találkozik egymással. ... A Száz éve történt című 

sorozatokkal a jelvilág révén rekonstruálja az eltűnt időt, valóságot. A történetek fő indexe a jelen, a múlt 

annyiban, amennyiben jelen van a néző ismerete, tapasztalata.”11 

9.16. ábra - Szoboszlay Péter: Hé, te! 

                                                           
11A „háttérember.” Szoboszlay Péter életműdíjas animációs rendező Palotai János, 
http://www.filmkultura.hu/keptar/tema_reszletek.php?kat_azon=718) 

http://www.filmkultura.hu/keptar/tema_reszletek.php?kat_azon=718
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Szoboszlay egész munkássága során kivételes érzékenységgel közvetíti a gyerekeket érő negatív társadalmi 

hatásokat. A felnőtt világ közönyét vagy nemtörődömségét elszenvedő gyerekek számára pedig az alkotás 

lehetőségét kínálja a traumák feldolgozására. 2013-as, Gyerekek vörös tájban című, a devecseri vörösiszap-ár 

által elsodort, elveszett helyek, emlékek reanimálódnak a katasztrófát megélt gyerekek rajzai nyomán. A film 

mintha az alkotó egykori, Gyerekek szürke háttér előtt című munkájára reflektálna, s érdekes belegondolni, hogy 

a nyolcvanas évek lakótelepi gyermekei, a mai felnőttek generációjának felelőtlensége is lehetett a dráma 

előidézője. 

9.17. ábra - Szoboszlay Péter: Gyerekek vörös háttér előtt, munkafotó 

 

Fontosabb filmjei: 
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• Ha én felnőtt volnék, 1966 

• Aki bújt, bújt!, 1968 

• Sós lötty, 1969 

• Rend a házban, 1970 

• Össztánc, 1972 

• Több mese egy sorban – az európai népek meséi sorozatban, 1974 

• Hé, Te!, 1976 

• Történet N-ről, 1978 

• Megmutatom messziről, 1982 

• Gyerekek szürke háttér előtt, 1983 

• Hogyan kerül Eszter az asztalra?, 1986 

• Tinti kalandjai (Gyulai Líviusszal)1987 

• Játék-klip, 1990 

• A furfangos lány, 1991 

• Szent Mihály-napi játékok, 1992 

• Száz éve történt, 2000-től 

• …Füled érjen bokáig! (A Képről Képre animációs szakkörrel), 2004 

• Gyerekek vörös tájban, 2013 

9.3 Film: M Tóth Éva: Animare necesse est... / Szoboszlay Péter 

7. 9.7. Gémes József 
(1939–2013) 

Gémes József 1961 és 1966 között az Iparművészeti Főiskola díszítőfestő osztályában tanult az első és sokáig 

egyetlen animációs „szakirányon” Z. Gács György és az ugyancsak ifjú Nepp József tanítványaként. A hatvanas 

évektől mozdulattervezőként, majd rendezőként dolgozott a Pannóniában, amelynek a stúdió felbomlásáig egyik 

„oszlopa” volt. Hamar bekapcsolódott a sikeres Gusztáv-sorozatba, majd míves, filozofikus egyedi filmjeivel 

érdemelte ki a nemzetközi élvonal elismerését. (Koncertisszimo, 1968, Díszlépés, 1970) 

9.18. ábra - Gémes József: Koncertisszimo 
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9.19. ábra - Gémes József 1975-ben 
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9.20. ábra - Békési Sándor és Gémes József a Daliás idők munkálatai közben 

 

Legnagyobb szakmai sikerét a Daliás idők (1982) című, egyedülálló festményanimációs megoldásokat 

alkalmazó, a kor hazai műítészei és a közönség számára egyaránt emészthetetlennek bizonyuló egész estés 

filmjével aratta – leginkább külföldön. Ez az egész estés Toldi-interpretáció bátran nevezhető kísérleti 

vállalkozásnak. Historizáló olajfestmény-animációs megoldásai helyenként – pl. nádasjelenet – absztrakt 

expresszionista „vonalvezetésbe” csapnak át. A feszült, sűrű atmoszférát erősíti a romantizáló, a látvány 

motívumaival összehangzó, a történéseket mintegy értelmezni kész filmzene (Decsényi János), amely a rendező 

szándéka szerint a szöveget, a hangzó beszédet vagy narrációt volt hivatva helyettesíteni. Bár Gémes nem 

nevezhető avantgárd filmkészítőnek, a Daliás időkkel mégis akkora vihart kavart, mint a legvadabb 

absztraktfilmes, hisz a célcsoport tisztázatlansága, s a forgalmazói szándék következetlenségei révén a mű 

végül, egy Arany János veretes soraihoz méltatlan, gyenge narrációval kerülhetett a mozikba – hogy biztosan 

megértsék az egyszerű nézők. A melodramatikus hangvételű kommentár szerencsétlenül felerősítette a zenei 

koncepció kissé ódivatú szemléletét, s e két tényező ráült a tervező-rendező originális vizuális törekvéseire. A 

film fesztiválkópiája, amelyet a Pannónia Filmstúdió és a kultúrpolitika akkori illetékesei vakmerően 

„megengedtek” csupán zenével útjára bocsátani, szabadulva a farnehéz narrációtól, sorra nyerte a világ jelentős 

animációs seregszemléit. Gémes műve azóta is a külhoni, animációs mesterséggel foglalkozó szakirodalmak 

fontos hivatkozási pontja, alig találni nemzetközi animációtörténeti irodalmat, ahol kiemelkedően pozitív 

kontextusban ne említenék, s a készítése óta eltelt több mint 30 évben a filmmel kapcsolatos attitűd alapvetően 

megváltozott. Sajnos több hasonló vállalkozásra Gémes nem kapott lehetőséget. (Ld. korábban!) 
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9.21. ábra - A Daliás idők fázisfestményei (Fotó: Sárospataki Györgyi) 

 
 

 

Gémes József, ahogy korábban, úgy a Daliás... utáni időkben is sikerrel dolgozott nemzetközi vagy kiemelt 

hazai produkciókban – mindenhol, ahol kivételes szakmai tudására, s az akkoriban unikumnak számító 

számítógépes ismereteire volt szükség. (Hugó, a víziló, Macskafogó, Ének a csodaszarvasról) Operatőr- és 

rendezőnemzedékek nőttek fel a keze alatt, s szívesen ruházták rá kollégái a technikai rendező biztonságot 

garantáló, de kevés rivaldafénnyel járó szerepét. Emlékezetes darabokat alkotott az egész estés gyerekfilmek 

műfajában (Vili, a veréb), elegáns adaptációs darabjai születtek (Új Iliász, 1993), és életműve – sajnos, 

stílszerűen – egy Arany-művel, A walesi bárdok (2011) című komputeranimált festményfilmjével zárult. 

9.22. ábra - Gémes József: A walesi bárdok 



 Magyar alkotói portrék I.  

 124  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

9.23. ábra - Gémes József: A walesi bárdok 

 

Fontosabb filmjei: 

• A torkos menyét, 1964 

• Gusztáv a menedékházban, 1966 

• Peti, a békaember, 1967 

• Koncertisszimo, 1968 

• Mézga család, 1969–1974 

• Díszlépés, 1970 

• Esemény, 1970 

• Temetés, 1970 

• Infantilizmus, 1971 

• Vetélkedő, 1971 
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• Közös erővel, 1971 

• Cantinflas-show, 1974–1975 

• Sün barátom, 1976 

• Hugó, a víziló, 1976 

• Vakáción a Mézga család, 1980 

• Daliás idők, 1983 

• Macskafogó, 1986 

• Vili, a veréb (1989) 

• A hercegnő és a kobold (1993) 

• Új Iliász, 1994 

• Erdei hősök, 1997 

• Vacak, az erdő hőse, 1997 

• Vacak 2. – Az erdő hőse, 1997 

• Ének a csodaszarvasról, 2002 

• A walesi bárdok, 2011 

9.4 Filmrészlet: M Tóth Éva riportja Gémes Józseffel és Varga György operatőrrel 
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10. fejezet - Magyar alkotói portrék II. 

Ahogy 20-as, 30-as években született rendezők generációja természetes módon kötődött a Pannóniához, ami a 

szellemi, művészi kibontakozást illeti, még ha eredetileg más közegben kezdték is pályájukat, a negyvenes 

években született alkotói csapat már a Stúdióban vagy a Pannónia környezetében „nőtt fel”, s ez a közös indulás, 

ha később nagyon különböző utakat jártak is be, meghatározta a pályához való viszonyukat, szemléletmódjukat, 

szakmai és általános műveltségüket, egyszóval a nívót, amely bármely megnyilvánulásukban megmutatkozott, 

megmutatkozik. 

1. 10.1. Jankovics Marcell 
(1941–) 

„Nem szeretném magamat elhelyezni az animációs panteonban, nem az én dolgom. Ez a feladat legyen a 

társaké, vagy az utókoré, vagy a kritikusoké. Nekem mindig az volt fontos, bármihez fogtam, hogy a dolgok 

kapcsolódjanak egymáshoz. Tehát amikor tévésorozatokat vezettem, vagy amikor ismeretterjesztő könyveket 

írok, vagy hasonló természetű előadásokat tartok, akkor mindezekben a szerepekben keresem a találkozási 

pontokat. A jelképekkel való foglalatosság számomra magától értetődő volt, mert én mint rajzfilmes is, ezt a 

fajta szimbolikus nyelvet használtam kezdettől fogva. Számomra rettenetesen fontos volt mindenfajta 

hagyomány, aminek köze van a mitológiához vagy a művelődéstörténethez… Kezdettől fogva úgy gondoltam, 

hogy a művészet mint olyan, hasznos. És hogyha nem hasznos, akkor haszontalan.” (Jankovics Marcell, 2001) 

10.1. ábra - Jankovics Marcell (Fotó: Sárospataki Györgyi) 

 

Jankovics Marcell a magyar animációs mozgóképművészet emblematikus személyisége, s valószínűleg a 

legismertebb magyar „rajzfilmes” Macskássy Gyula és Dargay Attila mellett. Kedveltségét nem csupán 

lenyűgözően gazdag szakmai életművének köszönheti, hanem a magyar kulturális életben betöltött sajátos 

szerepének is. Írói, művelődéstörténészi és kultúraszervezői tevékenysége legalább olyan jelentős, mint a 

magyar népművészet motívumkincsét, a szecesszió és a popművészet stílusjegyeit tudatosan feldolgozó és 

szubjektív módon összegző animációs és grafikusi munkássága. 

Szuggesztív egyénisége és közvetlen, oldott előadói képessége révén a médiában és a művészeti közéletben is 

évtizedek óta töretlenül népszerű. 

10.2. ábra - Jankovics Marcell: Az ember tragédiája (Egy jottányit sem!) 
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Mozgóképrendezőként, televíziós személyiségként a klasszikus hagyományok és az emberiség közös 

kultúrkincsének megóvásán és közzétételén dolgozik, heroikus küldetéstudat és nagy ívű szakmai vállalások 

jelzik alkotói és közéleti tevékenységének állomásait. Alkotóművészi magatartását is a hasznosságra való kitartó 

törekvés jellemzi: problémafelvetései, kutatásai, sőt mozgóképes nyelvhasználata is az önkéntelen és a tudatos 

ismeretterjesztés késztetésének következetes megnyilvánulásai. Rejtve és nyíltan, akarva és akaratlan, Jankovics 

Marcell művészi alkotásaiban is folyamatosan megfejtésre kínálja az intenzív életpályája során szenvedélyesen 

behabzsolt tudományok tanításait. Ez a szövevényes és önmagára következetesen reflektáló ismeretanyag 

szétfeszíti a rajzfilmes formákat és más művekben – könyvekben, előadásokban, illusztrációkban, 

határműfajokban – is megfogalmazódik. 

A kreatív gazdagság leglátványosabb megnyilvánulásai azok a nagyívű, széles spektrumú animációs 

mozgóképek, amelyek a magyar irodalom, a monda- és mesevilág, sőt az emberiség történetének egyedi 

interpretációjára vállalkoznak szinte tékozlóan pazar előadásmódban. (Biblia, Mondák a magyar történelemből) 

10.3. ábra - Jankovics Marcell tervei a Biblia című filmhez 
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E nagy színes pannók mellett szikáran rövid, karcosan fekete-fehér darabokban epigrammatikus tömörséggel 

szól személyes művészi próbatételeiről, emberi gyötrelmeiről. Témáit mitológiai allegóriákba kódolja, 

közvetlen, csupasz grafikai gesztusokon át, egyetemes érvényességgel jeleníti meg. (Mélyvíz, Sisyphus, 

Prometheus) 

10.4. ábra - Jankovics Marcell: Mélyvíz 

 

Jankovics sokoldalú tehetsége a hetvenes évekre érik be, s emelkedik már fiatal alkotóként a kortárs 

klasszikusok sorába az olyan elegánsan megoldott egyedi rövidfilmekkel, mint az Oscar-közeli, alig kétperces 
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epigramma, a Sisyphus, vagy a cannes-i Aranypálmát hozó Küzdők, valamint az első egész estés, színes magyar 

rajz-játékfilmmel, a János vitézzel. 

10.5. ábra - A korabeli Ország Világ-címlapon a János vitéz alkotói: Szoboszlay Péter, 

Jankovics Marcell és Gyulai Gaál János 

 

10.6. ábra - János vitéz figurája 
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Akár a műfajon belüli műformák – néhány perces példázat vagy nagyjátékfilm hosszúságú, dramatikus, zenés 

produkció –, e filmek grafikai arculata is gyökeresen más és más karakterű, ám a jankovicsi kézjegy lényege, a 

mívesen virtuóz vonalvezetés, a választott tárgy és téma iránti szenvedélyes elköteleződés leplezetlen 

megmutatkozása a lendületesen „odatett” ecset- vagy krétanyomban ugyanúgy jelen van, mint a pop-art, a 

szecesszió és a magyar népi díszítőművészet motívumaitól ihletett  János vitéz-beli figurák lüktető kontúrjaiban, 

áramló díszleteiben, színpompás metamorfózisaiban. 
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A szimbólumok és utalások e filmekben még közvetettebben szervezik a látványt, mint a későbbi, direktebben 

fogalmazó művekben, amelyek az emberiség közös örökségéből tudatosan, ezen örökség megőrzésének, 

közvetítésének, és továbbgondolásának szándékával választott stilizált „jelképtárból” merítenek, mint a 

vizualitásában és hanghatásaiban is úttörő Fehérlófia vagy a torzóként maradt Biblia. 

A Magyar Népmesék motívumkincse a János vitézhez hasonlóan éppúgy táplálkozik a magyar szecesszió 

grafikai készletéből, mint az originális népi vizualitás hagyományaiból, mégis a Sárga tengeralattjáró pop-art 

szellemisége, felszabadító hatása sugárzik e filmekből: a megformált zabolátlanság adja azt a nonchalance bájt, 

amely a későbbi művekben fegyelmezett, megfontoltan tervezett konstrukcióvá érik. 

10.7. ábra - János vitéz 

 

Az Ének a Csodaszarvasról és Az ember tragédiája című művek szisztematikus tartalmi és formai 

szervezettsége, kultúraközvetítő küldetése már az animációs film lehetőségeinek határait feszegeti alkotói és 

befogadói szinten egyaránt. E filmek reprezentálják ugyanakkor magának a műfajnak az ezredfordulón 

végbement technológiai és szemléletbeli változásait is, amelyre még a nagyon körültekintően és alaposan 

dolgozó Jankovics Marcell sem lehetett felkészülve, így az utóbbi nagy lélegzetű alkotások e korszakváltás 

nehézségeiről és tanulságairól is mesélnek saját történetükön túl. 

10.8. ábra - Jankovics Marcell: Az ember tragédiája (Démonkrácia) 
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Ez utóbbi vállalkozás, Az ember tragédiája előbb epizódonkénti, majd a „színekből” egész estéssé formált 

értelmezése, amilyen nagy ívűnek, olyan problematikusnak bizonyult, hiszen indulása a nyolcvanas–kilencvenes 

évek fordulóján egybeesett a pénzügyi feltételek és a műfajjal kapcsolatos elképzelések, elvárások erőteljes 

átalakulásával. A mű vizuális arculata látleletét adja a technikai változásoknak, hiszen míg a kilencvenes évek 

eleji darabokban az egyes színek a hagyományosnak számító cellanimációval, addig a későbbi epizódokban 

számítógépes animációval dolgoztak az alkotók, ami a stílusegységet tekintve nem bizonyult a legelőnyösebb 

körülménynek, még akkor sem, ha a filmkép alapjául minden esetben Jankovics Marcell ötletgazdag szabadkézi 

grafikái szolgáltak.1 

10.9. ábra - Jankovics Marcell: Add tovább, szamár a végállomás! 

                                                           
1M Tóth Éva következő elemzése alapján: www.filmkultura.hu/keptar/cikkep/bevezeto.pps 

http://www.filmkultura.hu/keptar/cikkep/bevezeto.pps
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Jankovics, a kísérletező 

Az életmű izgalmas területe Jankovics Marcell animációs rövidfilmjeinek sora, melyek az alkotói pálya 

személyesebb, közvetlenebb megnyilvánulásai, s amelyek műfaji sajátosságaikból eredően – néhány kivételtől 

eltekintve – a közönség számára kevésbé ismertek, mint a moziban illetve televízióban gyakran vetített művei. E 

kisfilmek érzékeny vonásokkal egészítik ki azt a színes, sokrétű és minden ízében egyedi gesztusokból 

összeíródó képet, amely Jankovics Marcell markáns alkotói karakteréről kialakult. 

Jankovics Marcell, aki olyan hagyományt teremtő klasszikusok mellett érik be, mint Dargay Attila és Nepp 

József, egyedi filmjeiben nagyon erős önálló arculatot alakít ki, amely arculat a későbbi évtizedek során sokat 

változik, az expresszivitástól az illusztratív, sőt didaktikusan konzervatív műformákig, a kezdetek 

frissességének értékei azonban vitathatatlanok. Jankovics se nem nonkomform, se nem avantgárd, még túlzottan 

kockázatvállalónak sem tekinthető, hisz kezdetektől sikerült tehetségének megfelelő s annak manifesztálódását 

folyamatosan segítő stúdióhátteret teremtenie magának, s e háttér eredményes működtetéséhez megfelelő 

intelligenciával és rátermettséggel rendelkezett. Kézben tartotta és levezényelte az első, s ilyen értelemben 

kísérleti jellegű, magyar, egész estés rajzfilmet, a János vitézt, amely méltó „utóda” a pop-rajzfilmek 

legjobbikának, a Sárga tengeralattjárónak, amely mértéket szabott valamennyi tervezőnek a hatvanas évek 

végétől. A János vitézben a pop-art jó ízléssel keveredett az akkor reneszánszát élő szecesszióval, s a magyar 

népművészet e stílussal harmonizáló indázó motívumaival. Az állandóan mozgó, organikus kontúrok, a figurák 

erősen stilizált karaktere, mind olyan újítás, amelyekhez hozzájárult Szoboszlay Péter és Richly Zsolt 

hangsúlyos közreműködése, alkotói jelenléte. 

10.10. ábra - A Fehérlófia című film plakátja 
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A János vitéz közönségsikerét a hét évvel később született Fehérlófia már nem érte el, pedig grafikai világa, 

akusztikai újításai még bátrabbnak és határozottabbnak tűnnek az első nagy volumenű vállalkozásénál: ez utóbbi 

mű feltehetően fárasztóbb és sokkolóbb hatást gyakorolt a közönségre, amely ekkortájt valószínűleg 

felkészületlen volt hosszabb terjedelmű alkotói filmek befogadására. Ne felejtsük el, hogy a vasfüggöny mögé 

elvétve jutottak be a világ nyugati felén már különösebb elképedést nem okozó experimentális vagy csupán csak 

szokatlan formavilágú – akár animációs – filmek, az amerikai mozik több év késéssel jelentek meg, ha 

megjelentek, másfél, szűken tematizált tv-csatorna volt fogható, s még néhány szomszédos ország programja, az 

állampolgárok pedig három-, majd kétévente mehettek turistaként nyugati országba, illetve Jugoszláviába. 

Jankovics szóban és írásban is felvállalt népművelési programja tehát egyáltalán nem volt értelmetlen 

vállalkozás, legfeljebb az tűnhetett különösnek, hogy egy általában véve gyerekműfajnak tartott műformán 

keresztül próbálkozik súlyos művelődéstörténeti, filozófiai ismereteket közvetíteni. Mert akár az Oscar-jelölt 

Sisyphust, akár a Küzdőket nézzük egyedi filmes fénykorából, már ezek az egy gesztusra s visszafogott 

kifejezőeszközökre komponált animációs epigrammák is hasonló indíttatásról tanúskodnak.2 

10.11. ábra - Jankovics Marcell: Küzdők 

                                                           
2M Tóth Éva: A magyar animáció képről képre VII. Jankovics Marcell http://www.filmkultura.hu/keptar/tema_reszletek.php?kat_azon=910 

http://www.filmkultura.hu/keptar/tema_reszletek.php?kat_azon=910
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Fontosabb filmjei: 

• Peti és a láthatatlanság, 1963 

• Gusztáv, a szalmaözvegy, 1964 

• Gusztáv, a jó szomszéd, 1964 

• Szilveszteri legenda, 1965 

• Gusztáv sorozat, 1965–75 

• Tendenciák, 1968 

• Mélyvíz, 1970 

• Az élet vize, 1971 

• Mással beszélnek, 1971 

• Air India, 1972 

• Add tovább, 1973 

• János vitéz, 1973 

• Sisyphus, 1974 

• Magyar népmesék sorozat, 1978–85 

• Fehérlófia, 1981 

• Biblia, 1984 

• Tangram I–VI., 1986 

• Mondák a magyar történelemből, 1987-88 
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• A sámán Eurázsiában, 1988 

• Prometheus, 1992 

• Ének a csodaszarvasról, 2001 

• Az ember tragédiája, 1990–2010 

• Arcmás-Imago, 2013-tól (készülő) 

10.1 Film: M Tóth Éva: Animare necesse est... / Jankovics Marcell 

2. 10.2. Richly Zsolt 
(1941– ) 

Ahogy számos magyar animációs mester, így Richly Zsolt életművében is jelentős szerepet játszottak a 

folyamatos televíziós megrendelések. A nyolcvanas évek végéig lényegében elkészültek azok a máig népszerű, 

digitális hordozókon és a játékiparban is sikeresen befuttatott mesehősökre épülő szériák, mint amilyen Richly 

talán legkedveltebb sorozatának főszereplője, a Kockás fülű nyúl (1975-től) volt. A hetvenes, nyolcvanas évek 

animációs esti meséi magas szakmaiságú, nívós alkotói gárdával készültek, igényes előadásmódban, a szó 

legnemesebb értelmében minőségi termékként. 

10.12. ábra - A Kockásfülű nyúl figurája 
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10.13. ábra - Richly Zsolt 
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A sorozatokat kiváló grafikusok és a magyar gyerekirodalom színe-java jegyezte, kvalitásos, népszerű színészek 

adták tehetségüket és gyakran személyiségüket is a közkedvelt produkciókhoz. A biztos anyagi háttéren túl a 

Pannónia helyi sajátosságai is nagyban segítették az összmunkát, hisz ugyanazon épületben működött az 

egyetlen magyar szinkronstúdió, valamint képzett zeneszerzők, dramaturgok, s komplex, a kor külhoni 

elvárásaihoz mérten is kiváló technikai felszereltség és segítő szakembergárda állt rendelkezésre. 

Nem utolsósorban pedig a rendezők maguk is sokoldalúan képzett profik voltak, és a társművészetek iránt 

érdeklődő, azokat gyakran színvonalasan művelő alkotó személyiségek. 

Richly Zsolt a Kisdobos című, korabeli gyermekújság illusztrátoraként kezdte pályáját, ezzel párhuzamosan a 

Magyar Iparművészeti Főiskolán a hatvanas évek elején induló animációs képzés növendéke volt. 

Diplomamunkája, a József Attila versére komponált Indiában (1966) című film máig az életmű reprezentatív 

darabja.. 

Richly több mint negyedszázadon át dolgozott a Pannónia Filmstúdióban, s olyan, elsősorban nem az ő nevéhez 

kapcsolt emblematikus filmek őrzik keze nyomát és alkotói konstruktivitását, mint a János vitéz, a Fehérlófia. 

1981-ben készítette egyetlen egész estés filmjét, a Háry Jánost, amelyben kamatoztathatta a zene iránti 

elkötelezett vonzalmát és virtuóz grafikusi tehetségét. A zenei motívumok egyedi filmjeiben is fontos szerepet 

játszottak, Bartók művészete, mint ihlető forrás, több műben is visszatér. (Medvetánc, 1971, Este a 

székelyeknél,1998). 

10.14. ábra - Richly Zsolt: Magyar képek (Este a székelyeknél) 
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Több generáció számos kedves diafilmjét is Richly Zsolt festette – pl. Betlehemi királyok (1979), Harcsabajusz 

kapitány (1978) –, és évtizedek óta részt vesz a főiskolai és immár egyetemi szintű animációs utánpótlás 

képzésében (MOME). Meghatározó jelentőségű tanárként és konstruktív, kreatív alkotótársként tiszteli a magyar 

animációs közösség, s a tisztelet szó különösen jelentős a szenvedélyesen kritikus, az önérvényesítés erős 

kényszerétől sújtott mozgóképes közegben. Richly bölcs szerénysége és emberséges kollegialitása példaértékű. 

Jelenleg a Kecskemétfilm rendezőjeként Kormos István-meséken és egyedi animációs filmeken dolgozik. 

Utóbbiak közül kiemelkedik szokatlan érdességével, expresszivitásával a 2009-ben készült Kőműves Kelemen, 

és komoly vállalkozásnak ígérkezik készülő, Luther életét feldolgozó sorozata. 

10.15. ábra - Richly Zsolt: Kőműves Kelemen 
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Orosz Annaida írja: 

„Richly Zsolt egyedi filmjei a bizonyítékai annak, hogy az animációs rövidfilm mindenekelőtt költészet, hiszen az 

animációs forma stilizáló, absztraháló vizuális képességénél fogva könnyebben jelenít meg univerzális 

tartalmakat és szubjektív belső világokat, mint az ábrázolt tárgyi valóság viszonylagossága miatt hamar 

idejétmúlttá váló natúrfilm. A Richly-etűdök pedig pontosan illeszkednek a hazai filmgyártás korpuszába, hiszen 
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ezek a munkák a magyar animáció történetének erős hagyományokkal bíró lírai tendenciájának paradigmatikus 

alkotásai, amely irányzat a hazai animációs filmgyártásban a hetvenes évektől kezdve van folyamatosan jelen, 

amikor Richly maga is pályája elején állt. Az örökzöld archaikus témákat földolgozó lírai etűdök közös vonása, 

hogy alapanyagukat a populáris mítoszok, a folklórirodalom és a népművészet (vö. Molnár Anna vagy Kőműves 

Kelemen balladája), illetve az azokból merítő magasművészetek (vö. a Bartók- és a Kodály-

népdalfeldolgozások: a Háry János című daljátékból készült egész estés film vagy a Szvit és a Medvetánc című 

rövidfilmek és a Magyar Képek-sorozat) területén keresik...” 3 

Filmek: 

• Indiában, 1966 

• Szvit, 1968 

• A Páva, 1969 

• Medvetánc, 1971 

• Molnár Anna, 1972 

• A Hétpöttyös autó, 1973 

• A Kecske és a Kos, 1974 

• A kockásfülű nyúl, 1975 

• Háry János, 1983 

• Kíváncsi Fáncsi, 1986 

• Fabulák, Heltai Gáspár mesél, 1987 

• Este a székelyeknél, 1998 

• Hommage á Vajda Lajos, 1999 (Patrovits Tamással) 

• Árgyélus királyfi, 2003 

• A hetvenkedő sün, 2004 

• A kevély kiskakas, 2007 

• Kőműves Kelemen, 2009 

3. 10.3. Macskássy Kati 
(1942–2008) 

„Vallom azt, hogy minden gyerek tehetséges, csak meg kell találni azt a műfajt, hogy miben… …Az a gyerek, aki 

jól tud fogalmazni, annak a szövegeit használom, aki jól tud rajzolni, az rajzol…, aki szépen fest, az csinálja a 

háttereket. Természetesen az a gyerek fog animálni, aki egy nejlonzacskóban behoz nekem kétszázötven 

pörgetőfüzetet. Minden gyereknek próbálok valami olyan lehetőséget találni, amiben ő jó, és amiben ki tud 

bontakozni.” ( Macskássy Kati, 2001) 

10.16. ábra - Macskássy Kati gyerekekkel dolgozik (A gyerekek: Bacsó Balázs, Gelléri 

Myrtill) 

                                                           
3Orosz Anna Ida: Animációs etűdök nép- és magasművészetre http://www.kaff.hu/content/show/62 

http://www.kaff.hu/content/show/62
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Macskássy Kati a kortárs magyar animációs művészet egyik legeredetibb személyisége volt. Egyedi, bárki 

mással összetéveszthetetlen filmes megnyilvánulásainak lényege a gyermekekért, a gyermekkultúráért érzett 

felelősség. Alkotótársai évtizedekig a gyerekek voltak, akik amellett, hogy filmjei főszereplőivé avatta őket, 

beavatást nyertek az animációs filmkészítés rejtelmeibe is. 

Sajátos, a szociológia kutatási módszereit alkalmazó, az adott kor társadalmi-politikai problémáit feszegető 

vegyes technikájú filmjei többet árulnak el az ezredvég évtizedeinek Magyarországáról, mint megannyi felmérés 

vagy tényfeltáró elemzés. A riportrészleteket és a megmozduló gyerekrajzokat a rendezői koncepció szervezte 

dramaturgiai egységbe. A hol mellbevágó, hol megmosolyogtató gyerekszövegeket nem kommentálja, a 

rajzokba nem „nyúl” bele, a felvetett kérdéseket jó érzékkel hagyja nyitva... 

E filmek a kimondhatatlanról szólnak: a családok széthullásáról és a szeretetért való kétségbeesett 

kapaszkodásról (Családrajz, 1983), a puha diktatúra ideológiai zűrzavaráról, a hiteltelen történelemtanítás 

hiábavalóságáról a kötelezően előírt ünnepek árnyékában (Ünnepeink, 1975–81). Egyszemélyes 

toleranciakampányt folytat: nála nemesebb eszközökkel kevesen küzdöttek a cigányság jelenéért és jövőjéért, 

kultúrájának elismeréséért és tehetségeinek kibontakoztatásáért („Nekem az élet teccik nagyon…”, 1976, 

Sosemvolt cigányország, 2004). 

10.17. ábra - Macskássy Kati: Ünnepeink 
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10.18. ábra - Macskássy Kati: „Nekem az élet teccik nagyon...” 
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A hetvenes évek gyermekeinek jövővízióját (Gombnyomásra, 1973), összevetjük a rendszerváltás utáni 

Magyarország hiteles helyzetelemzésével (Van itt jó is, rossz is, 1997), eltöprenghetünk, hová lesznek a szép 

remények… 

10.19. ábra - Macskássy Kati: Gombnyomásra 

 

Macskássy Kati sokoldalúan felkészült filmkészítő volt: forgatókönyvíró, animátor, tervező, vágó, s számtalan 

televíziós műsor kitalálója, szerkesztő-rendezője. Könnyű lenne azt mondani, hogy mindez családi örökség, 

hiszen édesapját, Macskássy Gyulát, a háború utáni rajzfilmgyártás atyjaként tiszteljük. Macskássy Kati 

azonban ízig-vérig önálló filmes egyéniség, ez már első munkáiból is kitűnt a hetvenes évek elején. Első filmjét 

(Mi lenne Budapesten, ha…) a Balázs Béla Stúdióban forgatta. 1966 és 1971 közt járt a Színház- és 

Filmművészeti Főiskola vágó szakára. A Pannóniába kerülve kifestő, rajzoló, vágó és PR-titkár is volt. 

Macskássy Kati rendezőként a „komoly játék“ elvét vallva évtizedekre szóló élménnyel látta el gyerek 

munkatársait. Vibráló személyisége, a szabad szellemű úrilány karakterét öniróniával „hozó”, közvetlen 

egyénisége egyaránt volt szeretetre méltó és zavarba ejtő. Akik abban a szerencsében részesülhettek, hogy 

jobban megismerték, igen hamar megtapasztalhatták elkötelezettséget, nagylelkűségét és kivételen intelligens, 

minden újra fogékony lényét. Talán az előítéletek nélküli nyitottság, a magától értetődő, „otthonról hozott” 

műveltség volt a legfontosabb apai öröksége, s éppen e tulajdonságok segítették abban, hogy bár lehetősége lett 

volna kényelmesen hátradőlni a Macskássy Gyula-életmű örök ragyogásában, nemhogy epigonná nem vált, de 

gyökeresen mást csinált egész pályafutása során, mint egyébként rajongva tisztelt és szeretett apja. 

10.20. ábra - Macskássy Kati édesapjával, Macskássy Gyulával 
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Macskássy Katiból, az egykor modellszépségű, s bizonyára elkényeztetett kislányból „a magyar animáció 

hófehér nagyasszonya” lett – ahogy Báron György filmesztéta nevezte –, aki a magyar animációs művészet 

ügyét rendületlenül képviselte mindazon hazai és nemzetközi fórumokon, ahol csak tehette. Nem leplezett 

indulattal viseltetett az apai szellemi és tárgyi hagyaték lebontóival szemben. Filmszakmai vezetőként azért a 

műfajért harcolt, amelynek képviselői különböző érdekcsoportok tagjaiként sokszor megkérdőjelezték 

tevékenységét. Annak a műfajnak a hagyományaiért és jövőjéért szállt síkra, amelyért „családi okból” 

felelősnek érezte magát, s amelynek minden nyűgét s nyilát megszenvedte a kora kétezres évek méltatlan 

csatározásaiban. 

10.21. ábra - Macskássy Kati: Van itt jó is, rossz is.... 
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„A mai napig szeretem csinálni ezeket a filmeket, sokszor nevetnek is rajtam, hogy még mindig lelkesedem a 

gyerekrajzokért, a gyerekszövegekért… Voltak más kísérleteim is, de ebben lettem sikeres és ezt szeretem. 

Persze megfoghatatlan dolog, hogy kinek mi a siker. Én boldog vagyok, hogy ezt csinálhatom, és szerintem, ha 

ötös lottót nyernék, akkor is ugyanezt csinálnám… A gyerekektől rengeteg újat kapok gondolkodásban. Ez tart 

frissen, fiatalon, és boldoggá is ez tesz.” ( Macskássy Kati, 2001) 

Filmjei: 

• Mi lenne Budapesten, ha… 1970 

• Gombnyomásra, 1973 

• Az már nem igaz, 1974 

• „Nekem az élet teccik nagyon...”, 1976 

• Gyermekek jogai kiáltvány, 1978 

• Lenke néni, 1980 

• Ünnepeink, 1981 

• Pont-pont, vesszőcske-sorozat, 1982 

• Családrajz, 1983 

• Hogyan születik? (Testünk), 1985 

• Mit vinnél magaddal – Egy másik bolygó, 1986 

• Tücsök, hangya, 1988 

• Vízió, 1988 

• Hagyaték, 1989 
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• Van itt jó is, rossz is, 1997 

• Parasztdekameron, 2002 

• Sosemvolt cigányország, 2004 

• Keljfeljancsi, 2007 

10.2 Film: M Tóth Éva: Animare necesse est... / Macskássy Kati 

4. 10.4. Ternovszky Béla 
(1943– ) 

„Vállalt célom, hogy olyan filmeket csináljak, amelyeket amíg csinálom, én is jól érzem magam. Ha még utána, 

a vetítésen is tudok szórakozni, az egy külön haszon.” Ternovszky Béla, 1998 (CirkaFirka, MTV – M Tóth Éva 

interjúja) 

10.22. ábra - Ternovszky Béla (középen) a 2013-as Kecskeméti Animációsfilm 

Fesztiválon Orosz Istvánnal és Mikulás Ferenccel 

 

Valóban, Ternovszky Béla egész pályáján következetesen a szórakoztató animációs művészetet gyakorolta, 

számos nemzetközi produkción és nagyobb ívű hazai vállalkozáson edződve. Filozófiai tanulmányok után a 

hatvanas évek elején került a Pannóniába, s Macskássy Gyula mellett kezdett dolgozni. (Peti és az időgép, 1967) 

Emlékezetes humorú első szerzői filmje, a Modern edzésmódszerek (1970) remek humorérzékről és lendületes 

animátori kvalitásról tanúskodik. Több egyedi film mellett a hetvenes években elsősorban a Pannónia 

Filmstúdió kiemelten fontos sorozatait rendezi, így a Mézga család és a Kérem a következőt! epizódjait, amely 

megbízások rendkívüli szakmai tapasztalatot biztosítanak számára, Ő is készít Gusztávokat, majd a hetvenes 

évek végétől néhány évig Németországban, a népszerű, Magyarországon is vetített Pumukli-sorozatban dolgozik 

a bajor televízió megbízásából. 

A nyolcvanas évek közepén a Nepp József forgatókönyvéből rendezett zenés rajz-játékfilm, a Macskafogó 

(1986) az abszolút szakmai elismerést és máig tartó közönségsikert hozta meg számára. A Macskafogó mai 

kifejezéssel élve kultfilm lett, ezért is különös, hogy ezután Ternovszky Béla nem készíthette zsinórban a 

szórakoztató filmeket. Ebben a Magyarországon szinte már szokásos reflektálatlanságban bizonyára 

közrejátszott a rendszerváltás és a Pannónia helyzetének megrendülése is az adott esetet tekintve... A 

Macskafogó folytatása (Macskafogó II., A sátán macskája, 2007) csak huszonegy évvel az első rész után készült 

el, s az első film sikerét ez a produkció már nem tudta megközelíteni. Ternovszky a kilencvenes években több 
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sorozatot rendezett külföldi produkcióban és Nepp-pel közösen egész estés gyerekfilmet készítettek (Egérút, 

1999) – szintén külföldi háttérrel. 

10.23. ábra - Ternovszky Béla – Nepp József: Macskafogó 

 

Fontosabb filmjei: 

• Peti és az időgép, 1967 

• Modern edzésmódszerek,1970 

• Tandem, 1971 

• Mézga család (sorozat), 1971-től 

• Tartsunk kutyát, 1974 

• Tartsunk kutyát, 1974 

• Mindennek van határa, 1975 

• Cini és Pufi, 1975 

• Gusztáv-sorozat (társrendező), 1976–tól 

• Pumukli, 1978–79 

• Leó (sorozat), 1980–81 

• Macskafogó, 1986 

• Mecki (sorozat Szórády Csabával), 1990–94 

• Rubbish (sorozat), 1995 
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• Egérút, 1999 

• Macskamesék (1–2. epizód), 2000 

• Macskafogó 2: A sátán macskája, 2007 

5. 10.5. Varga Csaba 
(1945–2012) 

Varga Csaba matematika- és rajztanárként diplomázott, s talán ilyen irányú adottságaiból fakadt sokirányú 

érdeklődése a zene, a nyelvtudomány, s mindenekelőtt az animációs mozgókép iránt. A diploma megszerzése 

után animációs műhelyt, majd Yxilon néven, ahogy akkor nevezték, amatőrfilm-stúdiót alapított, amely 

vezetésével 1979-től a Pannónia Filmstúdió pécsi műtermeként működött. 

10.24. ábra - Varga Csaba 
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10.25. ábra - Varga Csaba: Don Quijote 

 

Első amatőrfilmjét 1970-ben készítette, de első hivatalosan jegyzett filmje, az Időben elmosódva, 1977-ben 

készült. 1989-ben Erkel András zenei producerrel megalapította a Varga Stúdiót, a rendszerváltás korának első 

sikeres magánstúdióját. (Ld. korábban a kísérleti animációval foglalkozó fejezetben.) 1997-től a Minores 

Animációért Alapítvány elnöke, s 1999-ben létrehozta a Fríg Könyvkiadót. Festészettel, költészettel, 

szobrászattal és zeneszerzéssel foglalkozott, nyelvészeti tárgyú könyveket írt. Legfontosabb elméleti munkája a 

Film és story board című szakmai tárgyú könyve. Báron György így ír róla: 

„Nincs szakmunka, mely segítségével szemléletesebben magyarázható lenne a különböző plánok jelentése, 

egymásra vágásuk szabályai, a tengely átlépéséből adódó blikkzűrök, a nézésirányok betartásának fontossága, 

vagy a film idősíkjai, mint e különös műfajú könyvből. Ha oktatásügyi főhivatalnok lennék, minden 

középiskolába, humán egyetemre elküldeném e könyvet, tanulják meg belőle a mozgókép nyelvét, természetét, s 

nem mellékesen azt a reneszánsz szellemiséget, mellyel szerzője a világ dolgait szemléli.” 

10.26. ábra - Varga Csaba Film és story board című könyvének borítója 
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10.3 Film: Varga Csaba: Film és story board-flash 

Varga Csaba legszellemesebb filmjeiben az anyagot anyagszerűen, a tárgyakat szokásos kontextusukból 

kiragadva „használja”, ironikus, viccesen vérfagyasztó vagy éppen formabontó, meghökkentő. 

„Varga Csaba Ebéd című filmje ... elbűvölt, abbahagytam a jegyezgetést, ahogy a gyurmából mintázott hölgy 

sürögni-forogni kezdett a konyhában. Keze ügyében minden, ami egy jó leveshez szükségeltetik, de az edények 

rakoncátlankodnak, mintha nem akarnának szerepet vállalni a főzés szertartásaiban, ahány szem borsó, 

annyifelé gurul, de a háziasszony bírja türelemmel, metél, kavar, kóstol – talán kicsit többet is a kelleténél, mert 

a fazékból egyetlen árva zöld golyócska kerül a tányérba. Itt gondolattá teljesedik az ötlet anélkül, hogy a néző 

szimbólumtárából valamelyikre unos-untalan rámutogatna a rendező, teljes életsorssá a gyurmaleány 

küszködése, amiben a magunkéra ismerünk, amivel azonosulunk, önmagunkkal, önsajnálattal, ki-ki természete 
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szerint. Varga olyan figurát teremtett, amilyenek a mesék hősei, s nem a gyerekségüket feledett felnőtteknek 

szánt mesékéi.” (Sík Csaba: A légy szeme, Filmvilág, 1981/6)4 

10.27. ábra - Auguszta figurája 

 

Más munkái, főleg a kor legeredetibb festőivel, grafikusaival és zenészeivel együtt alkotott experimentális 

vállalkozásai a nemzetközi mezőnyben éppúgy helytálltak, mint közönségbarátabb munkái. A szél (1984) című 

repetitív filmje Zbigniew Rybczynski Tangó-jának logikáját és humorát idézi, a Wahorn Andrással, fe Lugossy 

Lászlóval és ef Zámbó Istvánnal és az animátor Igor Lazinnal készített Bestiák-ja (1993) öntörvényű, 

posztmodern képzőművészeti videoklip, a jó barát, Frank Zappa zenéjére. 

10.28. ábra - Varga Csaba: A szél (Grafika: Banga Ferenc) 

 

Főbb filmjei: 

                                                           
4http://www.filmvilag.hu/xista_frame.php?cikk_id=7416 

http://www.filmvilag.hu/xista_frame.php?cikk_id=7416
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• Időben elmosódva, 1972 

• Ebéd, 1980 

• Auguszta szépítkezik, 1983 

• Auguszta etet, 1984 

• Valcer, 1984 

• Gyurmatek, 1985 

• A szél, 1985 

• Szekrénymesék/Királyi pár, 1987 

• Szekrénymesék/Az apóka, 1987 

• Bestiák, 1993 

• Ablak, 1999 

• Don Quijote, 1999 

• Bogár, 2001 

10.4 Filmrészlet: Jónás Zoltán-Tóth Tibor: Interjú Varga Csabával 

6. 10.6. Rofusz Ferenc 
(1946– ) 

Rofusz Ferenc, ahogy a legnevesebb animációs művészeink közül sokan, nem folytatott főiskolai 

tanulmányokat. Díszletfestőként kezdett a Mafilmnél, majd a Pannónia Filmstúdióban fázisrajzolóként, 

kulcsrajzolóként, később animátorként dolgozott. Közreműködött többek közt a János vitéz elkészítésében, a 

Gusztáv-sorozatokban. 

Első, Kő című saját animációs rövidfilmjét 1974-ben készíthette el. Következő alkotása a háromperces A légy 

volt, amelyért – a szakma és a közönség számára is váratlanul – magyarországi magyar animációs rendezőként 

elsőként kapott Oscar-díjat a legjobb animációs rövidfilm kategóriában. (1981) A neki ítélt díjat helyette - ám 

ezt el nem árulva az átadóknak – a Hungarofilm igazgatója vette át, mivel Rofusz, a várományos nem utazhatott 

Los Angelesbe. A botrány kitört, a szobrot még aznap elkobozták az önjelölt tulajdonostól, s Rofusz később 

személyesen vehette át. 

10.29. ábra - Rofusz Ferenc az Oscarral 
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10.30. ábra - Rofusz Ferenc A légy című filmjének képeiből 
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„A légy ... torokszorító volt az első kockától kezdve. A baljósan egyszínű tájat a légy szemével láttatja a kamera. 

Okos megoldás, lehetővé teszi, hogy kívülálló narrátor elbeszélésének hallgatói helyett tanúi legyünk a tragédia 

jelen idejű lefolyásának, ősz van, a légy menedéket keres egy magányos villában. Kiderül, csak színhelyként 

magányos, mint a görög drámáé, ahol a teremtett lény egyedül van a végzetével, mert ahogy berepül a 

nappaliba, üldözni kezdi a légycsapó. Hiába nem találja el előszörre, másodszorra, a küzdelem kimenetele nem 

kétséges. Végül bekerül a rovargyűjteménybe, olyan előkelő társak közé, mint a szarvasbogár, a lepke – bár ez 

aligha vigasztalja az áldozatot. Rofusz Ferenc filmje nem méretét, hanem művészi arányait tekintve az utóbbi 

évek egyik legjelentősebb magyar alkotása – Oscar-díjat is kapott érte.” (Sík Csaba: A légy szeme, 

Filmvilág,1981)5 

10.31. ábra - Rofusz Ferenc: Holtpont 

 

                                                           
5http://filmvilag.hu/xista_frame.php?cikk_id=7416 

http://filmvilag.hu/xista_frame.php?cikk_id=7416
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Egy évvel később elkészíti, mintegy A légy parafrázisaként a Holtpont (1982), majd 1984-ben Gravitáció című 

filmjét, amelynek forgatókönyve ekkor már tíz éve várt megvalósításra. 

„Rofusz Ferenc animációs alkotásaiban szeret valaki más fejében lenni, valaki más fejével gondolkodni, 

észlelni. A Holtpont című rövid etűdjében a nagysikerű A légy után újra felhasználja a jól bevált szubjektív 

nézőpontot, ezúttal azonban egy halálraítélt ember utolsó perceit kísérjük végig. 

A helyszín és a főszereplő személye a filmidő alatt kevés, de annál jobban adagolt információkból bontakozik ki. 

A szubjektivitás ábrázolása részletesen és életszerűen van megkomponálva, a főszereplővel együtt, mi nézők is 

megfigyeljük az apró, figyelemfelkeltő részleteket, mi is ott állunk vele együtt a sötét bizonytalanságban és 

várjuk az elkövetkezőt. Annak ellenére, hogy benne vagyunk egy ember a fejében, nem tudunk meg róla semmit. 

Nem tudjuk meg mit követett el, vagy hogy hogyan nézhet ki. A film szempontjából ez nem is fontos. Nem próbál 

meg bármilyen nagy narratív truvájt vagy csavart végrehajtani, egyszerűen egy hangulatot, egy érzést próbál 

meg átadni a nézőnek. A nyugodt és lassú tempójú film nyomasztó hangulata úgy száll rá a nézőre, mint a nagy 

kövér légy főszereplőnk cipőjére. Hamar elszáll onnan ugyan, de a zümmögését még sokáig halljuk a 

fejünkben.”6 

10.32. ábra - Rofusz Ferenc: Gravitáció 

 

„A Gravitáció eredeti forgatókönyvében, amelyet még A légy előtt adtam be, de csak utána csinálhattam meg, az 

emberi fejekhez hasonlító piros, de fonnyadt, rohadt almák sorra leesnek a fáról, majd szétcsattannak a földön. 

Van azonban köztük egy egészséges. Ez letépi magát, de amikor leesik, ez is széttoccsan, mert belül ő is 

ugyanolyan rohadt, mint a többi. Nem kellett nagy ész hozzá, rögtön kiszúrták, s faggattak, hogy miért piros az 

alma, mit akarok ezzel üzenni, végül kidobtak. Amikor azt javasoltam, hogy akkor legyen minden zöld, azt 

felelték, hogy nem lehet, mert az nyilas szín. Végül kék színűek lettek az almák, de akkor meg azt akarták tudni, 

hogy mit üzenek a Május 1. mozi harmadik sorában ülő Józsi bácsinak. Kínunkban Sipos Áron barátommal 

kitaláltuk, hogy állítsunk emléket Newtonnak, s legyen Gravitáció a film címe. Ezt már nem lehetett megvétózni. 

Akit inspirált a bosszantás, mint például engem, az mindent ki tudott verekedni." (Rofusz Ferenc, 2007)7 

Rofusz 1988-ban Kanadába költözött és neves stúdióknak, reklámügynökségeknek dolgozott rendezőként, 

grafikai tervezőként, s egy ideig saját stúdiója is volt. Az ezredforduló táján kapcsolódott be a magyarországi 

                                                           
6Ászity Boglárka főiskolai hallgató (BKF) animációs blogjáról. http://www.felsofokon.hu/ászity-boglárka-animáció-

blogja/2011/05/27/holtpont 
7http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/panteon/filmrajzolok-rofusz-ferenc 

http://www.felsofokon.hu/ászity-boglárka-animáció-blogja/2011/05/27/holtpont
http://www.felsofokon.hu/ászity-boglárka-animáció-blogja/2011/05/27/holtpont
http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/panteon/filmrajzolok-rofusz-ferenc
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animációs életbe, s első itthon készült filmje, a Ceasfire! (Tüzet szüntess!, 2002) háborúellenes állásfoglalás volt 

a gyermekek védelmében. 

Következő, Dog’s Life, azaz Kutyaélet (2005) című animációs lázálma egyedi filmnek s majdani televíziós 

sorozat első darabjának egyaránt szánt groteszk alkotás, mely a reklámszakmában és a profi filmkészítésben 

megedződött rendezői személyiségről tanúskodik. A sorozat végül tervszinten maradt, ahogy csaknem egy 

évtizedig Rofusz más hazai próbálkozásai is. 

10.33. ábra - Rofusz Ferenc: Kutyaélet 

 

Rofusz nemzedékében Magyarországon egyedülállóan sokirányú és naprakész szakmai tapasztalatra tett szert a 

korszerű technika alkalmazását és az eredményes munkaszervezést illetően, ám úgy tűnt, itthon a kétezres évek 

elején ezek a kondíciók nem voltak elégségesek egy önálló hazai stúdió felállításához. Rofusz Ferenc időszakos 

filmes munkák mellett a Budai Rajziskola tanáraként adta át ismereteit, mígnem a MOME címzetes egyetemi 

tanárává nevezte ki, s érdemei elismeréséül, 30 évvel az Oscar után Kossuth-díjat is kapott. 

Ticket (2011) című, több fesztiváldíjat nyert új filmje után jelenleg A Toppik című tv-sorozaton dolgozik és 

egyedi filmtervét, Az utolsó vacsorát készíti elő. 

10.34. ábra - Rofusz Ferenc: Ticket 

 

Filmjei: 

• Kő, 1974 
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• Gusztáv az ABC-ben, 1976 

• A légy, 1980 

• Holtpont, 1982 

• Gravitáció, 1984 

• Ceasefire!, 2003 

• „Szerencsi, fel!” , 2004 (tévésorozat) 

• Ticket, 2011 

• A Toppik (készülő), 2012–től 



   

 159  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

11. fejezet - Magyar alkotói portrék III. 

A Pannóniához már inkább mestereik, inspirációik révén kötődő alkotók a következő társítás tagjai. Ők már az a 

generáció, akik pályafutásuk során természetes módon lépték át az országhatárokat, nemzetközi produkciókban 

edződtek itthon vagy külföldi stúdiókban, rendszeresen járták a fesztiválokat, s az önálló művészi program 

igényével, a határterületeket is „belakva” építették mára zenitre jutott életművüket. 

1. 11.1. Cakó Ferenc 
(1950– ) 

„Valahol ez a homokanimáció... a térbeli és síkbeli dolgoknak a keveredése, egy különleges világ. Fantasztikus 

az anyag, mert azzal, hogy csúszik az üvegen a homok, nagyon gyorsan lehet vele dolgozni, gyönyörű faktúrái 

vannak, nagyon szépek a színei, a formái. .... mindig hagyom, hogy a közönség is játsszon vele.“ 

Cakó Ferenc, 1997 (CirkaFirka, MTV, M Tóth Éva riportja) 

Cakó Ferenc grafikusművészként végzett a hetvenes évek elején a képzőművészeti főiskolán, s korán az amatőr 

filmes mozgalom egyik legismertebb alakja lett. Foky Ottó bábanimációs munkáinak gyerekkorától csodálója 

volt, s a Pannónia Filmstúdióba kerülve az ő műtermében vált professzionális filmessé. Bár sikeres bábfilmeket, 

sorozatokat rendezett és rendez (Sebaj Tóbiás, 1983–85; Zénó, 1985), munkássága fővonalát mégis artisztikus 

homokanimációs filmjei jelentik, amelyekkel nemzetközi szinten is jelentős, elismert alkotóvá vált. 

11.1. ábra - Cakó Ferenc homokanimációs filmképe 

 

11.2. ábra - Cakó Ferenc homokot fújva „festi” filmképét 
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Számtalan fesztiváldíja tanúskodik szakmai megbecsültségéről, de a legnagyobb érdeme valószínűleg az, hogy a 

homokanimáció varázslatának közvetítésével a széles közönséggel szerettette meg a filozofikus szerzői 

animációs filmművészetet. Látványos, virtuóz live show-i évtizedek óta lankadatlan érdeklődést váltanak ki, 

kortól, nemtől függetlenül, s minél távolabb kerül az animációs műfaj a szabadkézi munkától, annál nagyobb 

elismeréssel adózik a közönség a szemük előtt születő s egyben a helyszínen megsemmisülő, ha úgy teszik, 

pazarlóan gazdag kézműves improvizációnak. 

11.3. ábra - Cakó Ferenc átvilágítóasztalon dolgozik a kamera alatt 

 

Bár az eljárás, amelyet saját képére formált, a homokkal való animálás, már „fel volt fedezve”, Caroline Leaf és 

mások által, Cakó egyedi, izgalmas világokat formál kedvenc anyagából (Ab Ovo, Ad Astra, Hamu). S 

kétségkívül Cakó Ferenc az, aki talán a legsokoldalúbban aknázta-aknázza ki a mai napig a speciális 
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technikában rejlő lehetőségeket, s fentebb említett, kivetített élő animációi akár Winsor McCay interaktív 

fellépéseire is emlékeztethetnek. Van a cakói attitűdben egyfajta klasszikus mutatványoshagyomány, amely 

hagyomány színvonalas művelésére csak a legfelkészültebb művészek képesek. Cakó ilyen értelemben 

karizmatikus alakja a jelenkori animációsmezőnynek. 

11.4. ábra - Cakó Ferenc: Arc 

 

Filmjei: 

• Petőfi (festményfilm), 1973 

• Okulária (tárgymozgatás), 1974 

• A szék, 1978 

• Csali mese, 1980 

• Hurut király fázik (bábfilm), 1981 

• Kasszagyúrók, 1981 

• Ad astra, 1982 

• Autótortúra (gyurma), 1982 

• Sebaj, Tóbiás sorozat, 1982-83-85 

• Gyermeknapi keretjáték, 1983 

• Ad Astra (gyurma), 1984 

• Sebaj Tóbiás sorozat, 1984 

• Zénó sorozat, 1985-88 

• Mit-mikor-hogyan-kinek, 1986 
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• Ab ovo (homokanimáció), 1987 

• A szék (tárgymozgatás), 1987 

• Ad rem, 1990 

• Hamu (homokanimáció), 1995 

• A homok dala (homokanimáció), 1994, 1996 

• Fészek (homokanimáció), 1998 

• Labirintus (bábfilm), 1999 

• Maze, 1999 

• A négy évszak, 2000 

• Vízió, 2000 

• Kövek, 2001 

• Pszichoparádé, 2001 

• A róka és a holló, 2003 

• Randevú, 2004 

• Hé, S.O.S., 2005 

• Levelek (2006) 

• Arc, 2007 

• Érintés, 2009 

2. 11.2. Orosz István 
(1951– ) 

11.5. ábra - Orosz István (Fotó: Sárospataki Györgyi) 
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Orosz István a legegyszerűbb rajzanimációs technikát használja, klasszikus eszközökkel dolgozik, munkái nem 

„vadak”, nem polgárpukkasztóak, de nem keresik a közönség kegyeit sem, sőt, mintha a közönség egyáltalán 

nem érdekelné, de az aktuális szakmai közeg sem. Orosz túllép „a mai kocsmán” és kifejezőeszközei a régmúlt 

képző- és tervezőművészeti hagyományait idézik. Motívumbázisa stabil, önmagára reflektáló. Elegánsan távol 

tartja magát a kortól, az időtől, rejtjelekbe bújik, filmjeinek az első „olvasaton” túl mindig több rétege is van. 

11.6. ábra - Orosz István: Útvesztők 

 

Az első pillantás felületes természetére apellál illuzionisztikus grafikai megoldásaival is, látszólag megnyugtató, 

„szép” képeket rajzol a nézőnek, aki ha „más szög alól” tekint a műre, vagy egyszerűen odébb mozdul, 
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meglehetős zavarba jöhet, hisz kiderül, a kép jelentése megváltozik. Filmjeiben a „csalásba” bekapcsolódik az 

idő is. Orosz István maximálisan kihasználja a rajzfilm anamorf tulajdonságát, a változásában állandóan 

újraértelmezhető vonal egyszerű, de végtelen variációra alkalmas természetét, s azt, hogy rendezőként ő 

jelölheti ki a nézőpontokat, az időben zajló folyamat minden pillanatában. Ezért, bár a „néző fejezi be a művet”, 

a néző mégis kívül marad Utisz1 világán, bejárása addig és csakis addig van, ameddig e világ teremtője engedi 

bejutni. A titokzatosság álarcában születő manierista rajzfilmek a műfaj, s az egész művészi alkotómunka 

filozófiai határait feszegetik, s azzal válnak utánozhatatlanul egyedivé, hogy szigorú technikai és formai 

önkorlátozás mellett végtelen dimenziókat kísérelnek megnyitni. 

11.7. ábra - Orosz István: Fekete lyuk, fehér lyuk 

 

E kísérlet néhány mű esetében lenyűgözően magától értetődő – Vigyázat, lépcső! (1989), Sírj! (1995), A kert 

(1993) –, más, főleg későbbi filmek esetében az összművészeti megnyilatkozás igénye és az utalásrendszer 

motívumainak folytonos ismétlődése némiképp elnehezíti a korábbi könnyedséget. A hamis és valódi 

szimmetriákba bonyolódó Az idő látképei (2004), az emberi életút állomásait idéző Útvesztők (2008) alkotójukat 

is csapdába csalják, s láthatóan rabul is ejtik. Utisz rezignált archaikus mosolyával magára marad saját, 

középpont nélküli labirintusában. 

11.8. ábra - Orosz István: Fekete lyuk, fehér lyuk 

                                                           
1Az Utisz művésznévről: “Utisz… görög betűkkel: OYTIΣ. Török András barátom ajánlotta ezt az álnevet, hogy megkülönböztessem 

magam a kultúra más területein felbukkant oroszistvánoktól. A nevet, szintén álnévként, a ravasz homéroszi hős, Odüsszeusz használta 

előttem, azt jelenti, Senki, s a Polüfémosz küklopsz elleni affér során életmentőnek bizonyult számára ez a névhasználat.” (http://utisz-
utisz.blogspot.hu/2009/06/husz-eves-plakat.html) 

http://utisz-utisz.blogspot.hu/2009/06/husz-eves-plakat.html
http://utisz-utisz.blogspot.hu/2009/06/husz-eves-plakat.html


 Magyar alkotói portrék III.  

 165  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Orosz István grafikusdiplomával került a Pannóniába, s több nagy produkcióban dolgozott rajzolóként. 

Viszonylag hamar lehetőséget kapott egyedi filmek készítésére, ezek közül a legemlékezetesebb a Dániel 

Ferenccel írt „animációs dokumentumlegenda”, az Ah, Amerika! (1984) volt, amely a múlt század elején az 

Újvilágba kivándorolni kényszerült magyarokkal foglalkozott. Izgalmas fotóanimációs technika és tiszta 

vonalrajzok, az ál-mozgóképdokumentumok, originális és áleredeti hangfelvételek kapcsolódnak szerves 

egységbe, s emelik át új dimenzióba a mások kezén talán egyszerű dokumentumfilmként megvalósuló témát. 

Haris László fotóművésszel e film kísérleti látványvilágának kidolgozása előlegezte meg közösen rendezett 

animációs etűdjük, a Pilinszky János emlékére készített Apokrif (1984) létrejöttét, amely mű a magyar 

animációtörténet egyik legmegrendítőbb darabja. 

Orosznak a rendszerváltás hajnalán forgatott emblematikus filmje a Vigyázat, lépcső! (1989) a következő 

évtized társadalmi változásait „vezette be”, s mintegy összegezte az addigi mozgóképes törekvéseit. 

11.9. ábra - Orosz István: Vigyázat, lépcső! 
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A kilencvenes és kétezres évekbeli munkáiról fentebb szóltunk. Fekete lyuk, fehér lyuk (2001) című munkája 

azokat az illuzionisztikus titkokat feszegette, amelyek vállaltan M. C. Eschert idéző grafikáiban is újra meg újra 

problémaként jelentek meg. Útvesztők (2008) című munkája az egyik utolsó, 35 milliméteres filmszalagra 

forgatott animációs film. Kettős jelentésűvé válik így a mű, mert amellett, hogy egy rendezői pálya fontos 

szakaszát zárja le – talán ezzel a filmmel Orosz szinte az összes, a vizuális illúziókhoz kapcsolódó 
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problémafelvetését illusztrálja és összegzi –, akaratlanul befejezi a magyarországi klasszikus animációsfilm-

készítés fontos fejezetét is. 

Sakk című 2010-es, immár digitálisan összerakott filmjének apropója Lenin és Bogdanov „történelmi” 

partijának rekonstrukciója. 

Orosz István sokoldalúan felkészült, a művészetek több területén jártas „reneszánsz személyiség”, széles 

műveltséggel, átlagon felüli intellektussal. Tervezőgrafikusi munkássága és kultúrtörténeti tanulmányai egyaránt 

a nemzetközi élvonalba emelik, gyakran állít ki és tart előadásokat, workshopokat szerte a világban, mint 

alkotóművész és mint a különös perspektívák nemzetközi hírű kutatója. 

11.10. ábra - Orosz István: Verne-anamorfózis 

 

Filmjei: 

• Csönd 1977 

• Holdasfilm (Keresztes Dórával) 1978 

• A sótartó felé 1978 

• Álomfejtő 1980 

• Ah, Amerika (pilotfilm) 1982 

• Ah, Amerika! 1984 

• Apokrif – Pilinszky János emlékére (Haris Lászlóval) 1984 

• Garabonciák (Keresztes Dórával) 1985 

• Aranymadár (Keresztes Dórával) 1987 

• Vigyázat, lépcső! 1989 
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• A kert 1993 

• Sírj! 1995 

• Óceánék (Dániel Ferenccel és Haris Lászlóval) 1997 

• Fekete lyuk, fehér lyuk, 2001 

• Az idő látképei 2004 

• Útvesztők 2008 

• Sakk! 2010 

• A rajzoló emlékezete 2013-tól (készülő) 

11.1 Filmrészlet: M Tóth Éva beszélgetése Haris Lászlóval és Orosz Istvánnal 

11.2 Film: M Tóth Éva: Animare necesse est... / Orosz István 

3. 11.3. Szilágyi Varga Zoltán 
(1951- ) 

A kivételes rajztudású, egész estés nemzetközi produkciók létrehozásában is sikerrel helytálló Szilágyi Varga 

Zoltán a kolozsvári Képzőművészeti Főiskola grafika szakán szerezte a diplomáját, majd 1976–1985 között a 

bukaresti Animafilm munkatársaként dolgozott. 1984–86 a bukaresti Színház- és Filmművészeti Főiskola 

rajzfilmrendezői szakát is elvégezte, és sorozatfilmek, díszletfestés és figuratervezés, filmgrafikusi munkák után 

három szerzői animációs filmet írt, rajzolt és rendezett Romániában. Animációs megbízásai mellett továbbra is 

magas szinten foglalkozott autonóm és tervezőgrafikával, könyvterveket, borítókat, címlapokat és illusztrációkat 

készített. A romániai grafika egyik megújítója, virtuóz rajztudása nemzetközileg is közismert. 

11.11. ábra - Szilágyi Varga Zoltán: Éjszakai kultúrtörténeti hadgyakorlat 

 



 Magyar alkotói portrék III.  

 169  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

1987-ben Magyarországra költözött, s azóta a kecskeméti rajzfilmstúdió egyik vezető tervező-rendezőjeként 

dolgozik. Impozáns, többnyire francia produkcióban teljesített egész estés rendezői mestermunkáin túl 

emlékezetesek egyedi rövidfilmjei. Az Éjszakai kultúrtörténeti hadgyakorlat (1994), illetve a Jegyzőkönyv – 

Mansfeld Péter emlékére (2006) virtuóz grafikájú, kidolgozott dramaturgiájú súlyos, politikus darabok. Utóbbi 

filmje elegánsan leiskolázza a történelmi emlékfilmek banalitásait. Az aktuális drámán túlmutatva a diktatúrák 

általános borzalmával szembe¬sít szikár filmes eszközeivel, bravúros arányérzékével. Szilágyi Varga Zoltán 

egyedi filmes rendezői pályafutásának talán legtisztább és leghiggadtabb munkáját készítette el, miközben 

ijesztően nehéz, politikai, érzelmi oldalról egyaránt kockázatos témát vállalt fel: műve úgy maradt autonóm, 

hogy egyúttal valamennyiünk számára személyessé vált. 

11.12. ábra - Szilágyi Varga Zoltán: Jegyzőkönyv – Mansfeld Péter emlékére 

 

Tevékenységének széles spektrumáról tanúskodik, hogy a filozofikus animációs példázatok mellett (Koan, 

2009) sikeres gyereksorozatokat is készít (A világlátott egérke, Nagy Lajossal). 

11.13. ábra - Szilágyi Varga Zoltán: Koan 

 

Legújabb filmje A jókedvű örmény temetése, amely a legjobb forgatókönyvnek járó elismerést kapta 2005-ben, 

Annecy-ban, nyolc évig készült. 

11.14. ábra - Szilágyi Varga Zoltán: A jókedvű örmény temetése 
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Filmjeiből: 

• Gordiuszi csomó (Nodul Gordian), 1980 

• Aréna (Arena), 1982 

• Monológ (Monolog), 1983 

• Tiszta kép, kísérleti film, 1988 

• Origo egyperces, 1989 

• Ajtó 13., egyperces, 1989 

• Éjszakai kultúrtörténeti hadgyakorlat, 1992 

• Apropó, 1994 

• A majmok kastélya, 1999 

• Utazás a Föld középpontja felé, 2001 

• Koan / Ne beszélj!, 2004 

• Jegyzőkönyv Mansfeld Péter emlékére, 2006 

• A világlátott egérke (sorozat), 2007 

• Koan (sorozat), 2009 

• A jókedvű örmény temetése, 2013 

4. 11.4. Horváth Mária 
(1952– ) 

A Kecskemétfilm Stúdió alapító tagja és talán legszínesebb, legsokoldalúbb egyénisége Horváth „Mari”, a báb-, 

rajz- és komputeranimációban egyaránt járatos, érzékeny rendező és grafikus. 

„Amikor a Kecskeméti Stúdió alakult idejöttem, hogy megpróbálom, itt miket lehet csinálni. Én ötvösnek 

tanultam, szobrászkodtam, rajzolni is imádtam, érdekelt a mozgás. A főiskolán akkor nem volt animáció szak. 

Amikor először láttam Kovásznai-filmet, azt hittem, elájulok, hogy úristen, ilyet is lehet. Ezek a nagyok, akik 

akkor voltak, amikor én kezdtem, Jankovics, Reisenbüchler, mindenki a maga sokszínűségével, a maga 

stílusával, nekem nagyon-nagyon sokat jelentettek. Az, hogy ilyen sokfélét lehet csinálni. Mestereim egészen 
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konkrétan nem voltak, de nagyon szívesen dolgoztam Jankovics Marcellal a népmesék alatt. (Magyar népmesék) 

Nagyon sok időt, éveket töltöttünk el együtt ezzel a munkával. Hogyha mestert kellene mondanom, akkor nekem 

Norsteinnel2 való találkozás volt meghatározó. 

Akkor nagyon jó volt a szakma, hatalmas egyéniségek voltak, meg olyan kísérletek, hogy teljesen beleszerettem 

a műfajba, fél éven belül már elzavarni se lehetett volna innen. Mindenféle dolgot csináltam: forgatókönyvet 

írtam, háttereket festettem, vágtam, úgy éreztem, hogy ez a legnagyobb iskola. És a fesztiválok. Tudni arról 

mindig, hogy a világban mi történik.” (Horváth Mária, 2005) 

11.15. ábra - Horváth Mária 

 

Varga Zoltán írja: 

„…a rendezőnő – aki a kezdet kezdetétől munkatársa a kecskeméti animációs stúdiónak – első egyedi filmje 

(amely egyúttal a stúdió első nagy nemzetközi sikerét, az ottawai filmfesztivál II. díját is meghozta) Weöres 

Sándor versének feldolgozása. A Kaláka együttes zenés előadásával kísért Az éjszaka csodái számos epizódból 

összeálló mozaik a mindennapi esti csodákból és álomszerű variációikból; képkapcsolásai, folytonos 

változásban megragadott figurái és terei, egymásra fényképezései az animáció egyedi kifejezési lehetőségeinek 

és a költészet világteremtő erejének az összefonódását mutatják. Az éjszaka csodái éppúgy figyelmet szentel a 

bensőséges emberi pillanatoknak és érzelmeknek, mint a fellegekbe szökő képzeletnek, s ez a kettősség, illetve az 

asszociációs fogalmazásmód.”3 

11.16. ábra - Horváth Mária: Hogyan telt a gyermekkorom? (Magyar népmesék) 

                                                           
2Jurij Norstein, az orosz animációs művészet jeles képviselője, bővebben az Animációs mozgóképtörténet I. című jegyzetben olvashatsz 

róla. 
3Varga Zoltán: Az Egytől a Mindenig – Horváth Mária filmjeiről, http://www.kaff.hu/content/show/80 

http://www.kaff.hu/content/show/80
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Horváth Mária további számos hazai és külföldi díj után legnagyobb fesztiválsikerét a Hogyan telt a 

gyerekkorom? (2007) című művével aratta, amelyet a chicagói gyermekfilmfesztivál tv-kategóriában a 

legjobbnak szavazott meg. Ha az első díjat más kategóriában nyeri, a filmnek egyenes útja lett volna az Oscar-

jelölésig, de a Magyar népmesék epizódjaként készült hazudós mese sikere így is teljes. 

Horváth Mária egész munkássága során őszinte érdeklődéssel fordult a meséhez, Weöres Sándor, Lázár Ervin 

gyermekeknek – is – adaptálható műveihez. (Az éjszaka csodái, 1982, Mesél a kő, 2005, A négyszögletű kerek 

erdő, 2011) 

„A mesék a gyereknek meg a felnőtteknek egyformán fontosak. Nekem a gyerekvilág a legteljesebb világ. A 

felnőttekben is megvan ez, és úgy érzem, bennem is megvan. A meséket tartom a legcsodálatosabb dolgoknak. 

Ezért nyilván mindegyik filmem egy kicsit ilyen mese-alakú.” (Horváth Mari, 2005) 

11.17. ábra - Horváth Mária: A négyszögletű kerek erdő 
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Animációs önportréjának is tekinthető Állóképek–rajzok egy élet tájairól (2002) című egyedi filmjében a 

klasszikus és digitális technika találkozik harmonikusan. 

„Csináltam már olyan filmet, ahol tizenöten voltunk, például a Zöldfa utca 66., ahol ott volt a fél stúdió, 

mindenki segített és mindenkinek volt valami dolga. Nem műteremben voltunk, hanem kint egy udvaron. A másik 

meg az, amikor az ember teljesen egyedül dolgozik, a kamera alatt eltölt egy-két hónapot, elbütyköl. Az operatőr 

néha bejön, megnézi, hogy minden rendben van-e. Ilyen volt az Állóképek. Ez volt az utolsó filmem, amit 35 mm-

es kamerával, trükkasztalon, nagyjából egyedül, operatőr segítségével csináltam. A trükkasztal meg a kamera 

adja meg nekem azt a felszabadult érzést, hogy én bármit odatehetek, bármilyen anyagot, térbeli dolgot… Ez 

nagyon jó. Utólag gondolkodtam rajta, hogy számítógépen egy csomó dolgot biztos sokkal jobban meg tudtam 

volna oldani. Technikai dolgokat, vágásokat, de egy csomó dolog nem jutott volna eszembe, hogyha ezt 

komputeren csinálom.” (Horváth Mária, 2005) 

11.18. ábra - Horváth Mária filmképe 

 

Horváth Mari az elmúlt évtizedek folyamán – a maga csendes, szelíd módján – a magyar animáció meghatározó 

mesterévé vált. Stabil szakmaisága, nyitott szellemisége, és a csapatmunkában való kivételes megbízhatósága a 

Kecskemétfilm talán legnagyobb kincse. 

„Mindig van átgondolt forgatókönyvem, azoknál a filmeknél is, amelyek nagyon improvizatívnak néznek ki. 

Konkrétan elképzelt építkezésem van, aminek talán szokatlan a dramaturgiája. Nem szeretem, amikor 

vízszintesen építkezik valami, a függőleges, meg az elcsúsztatott kapcsolódá¬sokat szeretem. Minden filmemben 

több szálon értelmezhető események vannak, amelyek néha összekapcsolódnak, néha egyedül szaladnak. Ez adja 

a szövetét az összes filmemnek, ez a furcsa függőleges dramaturgia.” (Horváth Mária, 2005) 

11.19. ábra - Horváth Mária: Ajtó 8 
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Ajtó 8. című, 1983-as filmjét, amely a stúdió első korszakában indult sorozat epizódjaként készült, Varga Zoltán 

filmtörténész az alkotó egész munkásságára jellemző emblematikus darabként emeli ki az életműben: 

„Nyikorogva nyílik egy ajtó, a szobában öreg bácsi üldögél hintaszékében, macskájával az ölében. Egy 

titokzatos robbanást követően szempillantás alatt darabokra hullik minden, s a bácsi egymaga, ajtaja küszöbén 

állva, a világűrben tűnik el. Alig másfél percnyi történés ez, melynek lecsupaszítottságát fokozza a fekete-fehér 

grafikai kidolgozás: az Ajtók-sorozat 8. része, Horváth Mária műve, az alkotó munkásságában is az egyik 

legfontosabb tétel. Noha további filmjei nem ilyen komor hangvételűek, épp ellenkezőleg, a személyesség és a 

kozmikus távlatok ötvözése tekintetében az Ajtó 8. mégis egyfajta foglalata Horváth Mária animációs 

szemléletének.” 4 

11.20. ábra - Horváth Mária: Ajtó 9. 

                                                           
4Varga Zoltán: Az Egytől a Mindenig – Horváth Mária filmjeiről, http://www.kaff.hu/content/show/80 

http://www.kaff.hu/content/show/80
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11.3 Film: M Tóth Éva: Animare necesse est... / Horváth Mari 

Fontosabb filmjei: 

• Magyar népmesék, 1979-2011 

• Az éjszaka csodái, 1982 

• Mesék Mátyás királyról, 1982 

• Ajtó-sorozat 2-9, 1983-1987 

• KAFF szignálfilmek, 1885-től 

• Zöldfa utca 66., 1992 

• A kis emberek dalai, 1997 

• Állóképek, 2000 

• Mesél a kő, 2004 

• A Négyszögletű Kerek Erdő, 2011 

5. 11.5. Tóth Pál 
(1952– ) 

Tóth Pál, vagy ahogy a szakmában közismert: „Paja”, 1971-től a nyolcvanas évek végéig a Pannónia Filmstúdió 

Kecskeméti Műtermének munkatársa volt. Először animátorként és fázisrajzolóként dolgozott Az idő urai a 

Mézga család vagy és a János vitéz című produkciókban. 1980-tól 86-ig már rendezőként jegyezte a Leo és 

Fred című közkedvelt sorozatot. 1987-től 1995-ig nyugat-európai stúdiókban vállalt rendezői, animátori 

megbízásokat. Hazatérvén megalapította Szegeden a Pajafilm stúdiót, s háromdimenziós számítógépes 

animációs technikával készített, készít elsősorban filmeket. 
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11.21. ábra - Tóth Pál: Leo és Fred 

 

A kilencvenes években kísérletezte ki, majd a kétezres években tökéletesítette egyéni, filozofikus 

komputeranimációs stílusát. A Pajafilm legsikeresebb produkciói ekkor az 1996-os Egy újabb nap és az 1999-es 

A szentjánosbogarak nemi élete. 

11.22. ábra - Tóth Pál: A szentjánosbogarak nemi élete 

 

Tóth Pál munkái bár hagyományos, háromdimenziós programokra épülnek, szürrealisztikus-meditatív 

alapvetésükkel, finoman egzisztencialista humorukkal válnak ki a szokásos 3D-filmek világából. Figurái, 

tárgyai egyénítettek, az animáció apró rezdülésekre koncentrál. Ellenáll technika csábításainak: kívül marad a 

bombasztikus effekteket halmozó 3D-animátorok körén, komótos tempójú szemlélődései nem vesznek tudomást 

az elvárt dramaturgiai és vizuális közhelyekről. (Éjszakai horgászat, 2007) 

11.23. ábra - Tóth Pál: Éjszakai horgászat 
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Rajzfilm (2005) című munkájában közvetve maga a rajzfilmtörténet elevenedik meg az alkotói vívódás 

tükrében, csendes iróniával... 

11.24. ábra - Tóth Pál: Rajzfilm 
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Legutóbbi, Zápor című munkájáért a legjobb animációnak járó díjat nyerte el a 2013-as KAFF-on, s az alkotótól 

megszokott, lassú tempójú, melankolikus humorú mű sikerét valószínűleg segítette a 3D-technika mértéktartó, 

funkcionális alkalmazása és a film monokróm grafikai világának konzekvens visszafogottsága is. 

11.25. ábra - Tóth Pál: Zápor 

 

Egyedi filmjei: 

• Szezonvég, 1996 

• Esti dal, 1997 

• Egy újabb nap, 1998 

• A szentjánosbogarak nemi élete, 2000 

• Tél, 2001 
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• Rajzfilm, 2005 

• Éjszakai horgászat, 2007 

• Kicsi rigó, 2009 

• Zápor, 2012 
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12. fejezet - Magyar alkotói portrék a 
kétezres évekből 

Talán önkényesnek tűnik, a „kétezres” évek jelentős alkotóihoz egy csapatba sorolni olyan életkorban és 

művészi koncepcióban nem feltétlenül hasonló alkotókat, mint Waliczky Tamás, Rofusz Kinga vagy Csáki 

László... Ugyanakkor a kétezres évekre éppen az a sokszínűség és – végre – felszabadult, trendekhez nem 

igazodó, személyes motivációkra és az elvárásokra fittyet hányó beállítódás a jellemző, ami a kvázi csoport 

tagjaira is igaz. (Gauder Áron, Péterffy Zsófia, Ulrich Gábor) Sőt, a kor sajátossága az is, hogy előtérbe kerül a 

produceri szemlélet, a John Halas-féle extrovertált, nem pusztán az alkotásra, de annak befogadói körülményeire 

és piaci helyzetére is érzékeny alkotói attitűd (M. Tóth Géza) De a kor ambivalens természetéről, az alkotói 

státusz bizonytalan és kategorizálhatatlan voltával szembesítenek a helyüket és közönségüket nehezen találó 

határterületek művelői, mint Sárosi Anita, aki csupán speciális aspektusból nevezhető animációsnak, neve és 

tevékenységének méltatása mégis ide kívánkozik. 

1. 12.1. Waliczky Tamás 
(1959– ) 

Waliczky Tamás pályafutása tipikusnak tekinthető, ami a „besorolhatatlan” mozgóképművészeket, pláne 

animációsokat illeti. Előbb világhírűvé kellett válnia, hogy végre itthon is elismerjék egyedülállóan innovatív 

vizuális kísérleteit. Hazai animációs vagy vizuálisművész-körökben talán még ma sem igazán ismert vagy 

elismert impozáns kísérleti munkássága, amiért a művészt Japántól az Egyesült Államokig kiállításokra, 

előadásokra hívják, s a legelismertebb médiaművészek közt tartják számon.1 

A kilencvenes években a fotográfus Haris Lászlótól tudtuk, hogy van valahol a világban egy magyar, a 

Képzőművészeti Főiskolára sikertelenül felvételiző hajdani pannóniás fázisrajzoló, aki számítógépes programok 

segítségével fogalmazza újra a térről és az időről alkotott elképzeléseinket. Számítógéppel persze sokan és 

sokféleképpen kezdtek műalkotásokat létrehozni, amikortól ez a technika elérhetővé vált, s Waliczky azok közé 

tartozott, akik szinte azonnal meghaladták a „felhasználói” alkotóművészet lehetőségeit, nevezetesen azzal, 

hogy új nyelvhasználatra tanították magát a Gépet. 

Waliczky Tamás filozofikus mozgóképkísérletei a perspektíva és az idő problémaköréhez kapcsolódnak, s 

gondolkodásmódjának, kifejezőeszközeinek talán legreprezantívabb megnyilvánulása a kilencvenes évek elején 

készült háromdimenziós animációkból összeálló Trilógia (Az erdő, A kert, Az út) című műve, virtuálisan 

bejárható tereivel, fordított perspektíva-paradoxonaival. 

12.1. ábra - Waliczky Tamás: A kert 

                                                           
1http://www.waliczky.net 

http://www.waliczky.net/
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„A körülöttünk létező tárgyak, terek, városok otthonosságának és idegenszerű titokzatosságának egyidejű 

elvesztése a gyermekkori és felnőtt perspektíva közti különbség tudatosodásának egyik alapélménye. A 

különbség ebben az esetben nem csupán a méretek és arányok megváltozását, kitágulást vagy zsugorodást 

jelent, hanem a terek gyökeresen másfajta nézetét” – írja Mélyi József Az átélhető tér című Waliczky-

tanulmányában.2 

Az út című mozgóképben ahelyett, hogy a lineáris perspektíva szabályainak megfelelően a látványelemek 

nyomán kiszerkeszthető képzeletbeli egyenesek a távolban futnának össze, s így a perspektíva szabályainak 

megfelelően a házak, s az úton futók figurái a távolsággal egyenes arányban csökkennének – a nézőtől 

távolodva minden és mindenki növekszik. 

12.2. ábra - Waliczky Tamás: Az út 

 

A kert című munka mintha csak egy ezredvégi Lumière-parafrázisnak készült volna: házi videó a kisbabáról, aki 

ezúttal nem reggelizik, hanem a világot fedezi fel saját „burok-terében” úgy, hogy figurája folyamatosan a kép 

középpontjában marad, bármerre mozdul is. (A megoldás, bár más probléma felől elindulva, de emlékeztet Ivan 

Ladislav Galeta Water Pulu című elképesztő kísérletére, amelyben a vízilabdameccsen folyamatos mozgásban 

                                                           
2http://issuu.com/tamasw/docs/waliczky/5?mode=a_p 

http://issuu.com/tamasw/docs/waliczky/5?mode=a_p
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levő labda a filmben stabilan a képmező középpontjában áll, s e fix ponthoz képest mozdulnak a játékosok, 

zajlanak az események, mutatkozik meg a sportközvetítés.) 

A trilógia harmadik darabjában, Az erdőben a tér visszazáródik önmagába, a látogató elveszik a hagyományos 

koordinátákkal betájolhatatlan rengetegben. A mű interaktív installációja különleges kinetikus élmény. 

12.3. ábra - Waliczky Tamás: Az erdő 

 

Az 1997-ben készült Szobrok annak a lehetőségnek végiggondolása, miszerint minden pillanat megőrződik a 

következőben, vagyis a múlt soha nem vész el, folyamatosan beépül a jelenbe. Waliczky virtuális szobrai 

valóságos mozdulatok fantasztikus alakzatokban egymásba épülő fázisai, amelyek különös, térbeli burokként 

őrzik meg a mozgásfolyamat emlékét. Talán nem túl merész ötlet e vállalkozásában Waliczkyt Muybridge-hez 

vagy Mareyhoz, illetve mindazokhoz az úttörőkhöz hasonlítani, akik a mozgás időbeliségét igyekeztek a maguk 

eszközeivel megragadni, s késztették a világ jelenségeinek újragondolására koruk közönségét. 

12.4. ábra - Waliczky Tamás: Szobrok 

 

A halász és a felesége című, 2000-ben elkészült animációjának filmképe meglepően emlékeztet Lotte Reiniger 

árnyfilmjeinek fekete-fehér, aprólékos virtuozitására, talán egyfajta hommage-nak is felfogható, amelyben bár 

az árnyjáték vizuális jellegzetességei érvényesülnek, belépnek a Waliczky által korábban már feszegetett 

perspektíva- és térproblémák. 

Marionettfigurák című, 2007-ben készült interaktív munkája egyszerre idézi a címben jelzett műfaj 

„színészeinek”, az ember közreműködése nélkül drámaian összecsukló báboknak az esendőségét, valamint a két 

dimenzióba transzponált „színpaddal” a legelemibb papírkivágásos animációs megoldást: a figurák összetett 

mozgását az ízesüléseknél kerek papír „csapok” teszik lehetővé – ezúttal természetesen e csapok is virtuálisak. 

Tom Tomiczky címmel korábbi műveinél hosszabb, első pillantásra a hagyományos animációs képalkotáshoz 

talán eddig legközelebbinek tűnő, 41 perc hosszúságú, 2012-es fimjéről így vall: 

„A film egy fiktív önéletrajz. Úgy néz ki, mintha rólam szólna, csak éppen egy szó sem igaz belőle. Nagyon 

érdekel a valóság és az emlékezet, vagy ha úgy tetszik, a valóság és a virtuális valóság kapcsolata. Tom 

Tomiczky az én virtuális megfelelőm. A kalandjai nagyrészt utazással kapcsolatos kalandok. Utazás egyik 
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városból a másikba, országokon és kontinenseken keresztül, de utazás álmok és emlékek között is. A számítógép 

segítségével felépítem azokat a helyszíneket, ahol valaha jártam és újrajátszom az ott történteket. Csak persze 

minden mássá válik, mint ami a valóságban volt.” 3 

12.5. ábra - Waliczky Tamás: Tom Tomiczky kalandjai 

 
 

 

                                                           
3http://magyar.film.hu/filmhu/hir/waliczky-tamas-a-legtobb-jatekfilm-filmszalagra-vett-szinhaz-waliczky-tamas-mediamuvesz-tom-tomicki-
kalandjai.html 

http://magyar.film.hu/filmhu/hir/waliczky-tamas-a-legtobb-jatekfilm-filmszalagra-vett-szinhaz-waliczky-tamas-mediamuvesz-tom-tomicki-kalandjai.html
http://magyar.film.hu/filmhu/hir/waliczky-tamas-a-legtobb-jatekfilm-filmszalagra-vett-szinhaz-waliczky-tamas-mediamuvesz-tom-tomicki-kalandjai.html
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Tom Tomiczky a nagyvilágban folyamatosan úton levő magyar, kelet-európai művész alteregója, aki 

mindannyiunk számára ismerős kínos szituációkba kerül, barátokkal találkozik, konfliktusokat él át... A mű 

filmképe végletekig letisztult, történetvezetése nem követi a hagyományokat, egyaránt értelmezhető önálló 

történetként vagy epizódfüzérként is. A film valamennyi szereplőjét a Waliczky család tagjai játszották el 

speciális érzékelők közvetítésével, majd a „színészek” figurája és mozgása nyomán a grafikai és animációs 

munkálatok révén váltak felismerhető, más karakterekké. 

Az elmúlt években s jelenleg is, Waliczky nemzetközi projektekben vesz részt, melyek az új technológiák és a 

kísérleti művészetek kapcsolatából származó kreatív lehetőségeket kutatják. Tevékenysége a műfajok közti 

„határvidéken” zajlik.4 

Művészetének kommersszé válásától nem tart, bízik abban, hogy „olyan egyedi vizuális világot tudok 

teremteni”, amit a kereskedelmi és szórakoztatóiparban működő számítógépes animátorok nem tudnak 

létrehozni, s ezért mindig lesz közönsége installációinak, interaktív produkcióinak. 

Legújabb munkái a Homes (2012) interaktív installáció és a Wheels (2013) című interaktív animációs „kép”. 

Nézd meg!  http://www.waliczky.net 

12.6. ábra - Waliczky Tamás: Wheels (részlet) 

                                                           
4http://issuu.com/tamasw/docs/waliczky/5?mode=a_p 

http://www.waliczky.net/
http://issuu.com/tamasw/docs/waliczky/5?mode=a_p
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„Az immár nemzetközi hírű alkotó, Waliczky Tamás, a Pannónia Filmstúdióból indult a nyolc¬vanas évek 

közepén, kollégák voltunk és nagyon jó barátok azóta is. Tamás akkor kezdett el foglalkozni a 

komputeranimációval, mai szemmel nézve egészen egyszerű körülmények között. Egy Commodore 64-essel 

készítette a később világhírűvé lett munkáit. Érdekes, hogy az ani¬mációs szakma alig tartja sajátjának az ő 

műveit. Holott amiket csinált – igaz, hogy nem filmre készültek –, nagyon izgalmas művek, amelyekkel az 

animációs szakma is épülhetne. 

Waliczky Tamásnak úgyszólván minden műve alapkérdéseket feszeget. Van pl. A kert. Ebben a filmben egy 

gyerek mászkál egy kis kertben, ahol van egy csúszda, azon lecsúszik, felmászik a csúszdára. Az az óriási ebben 

az ötletben, hogy eddig nem látott és csak a számítógéppel megva¬lósítható, különleges perspektívát használ. 

Évezredek óta vagy egyenes, vagy fordított perspektí¬vát használnak a művészek, vagyis arról van szó, hogy egy 

jelenetet a művész kívülről szemlél, és ennek a kívülről való látásnak van egy megfelelő perspektívája. Ez a film 

úgy készült, hogy a perspektíva központja mindig az, ahol a gyerek van, tehát változik a képnek, a környezetnek 

a perspektívája, attól függően, hogy a gyerek hova megy. Hogy ebből valamikor nagyfilm lesz-e a világban? 

Szinte biztos, hogy nem, mert csak arról szól, hogy lehet egészen alapvető kérdéseket megoldani néhány, talán 

két vagy három perc alatt. Azt hiszem, tényleg nem túlzás, hogy a komputeranimációs művészet egyik 

világcsúcsa szintén Waliczky Tamásnak a Szobrok című munkája, amely korábban még a film által is 

megfoghatatlan dimenziót vesz elő, vagyis az idő¬nek a szerepét. Ezek a szobrok úgy épülnek föl, hogy egy 

valóságos mozgásnak az egymás utáni fázisait rögzíti egy kamera. Egyszerű művelet, egyszerű mozgás, guggol 

valaki és felugrik, köz¬ben széttárja a kezét, majd visszaérkezik a földre. Ebből készül egy normális filmfelvétel, 

és ezeket a filmkockákat, amelyek egymás után következnek, a komputer által megteremett térben egymás mögé 

rakja, és a különböző fázisok egymás mögött elhelyezkedve egy valóságos térbeli formát adnak ki. Innen kapta a 

mű a címet, hogy Szobrok – mert szobor keletkezik, egy virtuális szobor. Eddig eljutott már a világ, a 

szemléletnek erre a módjára, hogy nézek egy eseményt, ami az időben történik, és az időbeni fázisok egymás 

után következnek. Ezután következik az, ami sehol nincs Waliczky előtt: ha ez a szobor megvan már, létezik, 

akkor ezen a szobron végig tudok menni, egyenesen is, az időnek megfelelő irányban. Ha így megyek végig, 

akkor tulajdonképpen visszakapom a mozgást. De átmehetek a szobron másmilyen irányból is, és létrejön egy 
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olyanfaj¬ta szemlélet, ami tényleg csak az egészen misztikus gondolkodásban jelent meg valahol az em¬beriség 

történetében, az, hogy különböző időben lejátszódó dolgokat egyszerre látok. Filozófiailag elképesztően fontos 

dolog. Megmutatja azt, hogy az idő jelentkezhet vizuális élményként.” (Haris László, 2005, M Tóth Éva 

interjúja) 

Fontosabb animációs karakterű munkái: 

• Trilógia (A kert, Az út, Az erdő ), 1992-96 

• Tájkép, 1997 

• Szobrok, 1997 

• Szobrok, 1997 

• A halász és a felesége, 2000 

• Marinettfigurák, 2007 

• Tom tomiczky kalandjai, 2011 

• Wheels, 2013 

2. 12.2. Ulrich Gábor 
(1967– ) 

12.7. ábra - Ulrich Gábor: Mielőtt 

 

Az eredetileg grafikus, tipográfus végzettségű Ulrich Gábor munkái karakteresen egyedi alkotások a hazai 

animációs mezőnyben. Gyakran fekete-fehérben vagy monokróm tónusban tartott, dinamikusan szerkesztett 

rövidfilmjei a jelenkori kísérleti animációs képalkotás egyedi, csak rá jellemző darabjai. Rövidfilmjei 

narratívájához jó érzékkel választ kortárs, vagy huszadik századi írók műveiből alapanyagot, ugyanakkor e 

szövegeket vizuálisan meghökkentő képzettársítások során át újra értelmezi, idézőjelbe teszi, saját képére 

formálja. 
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12.8. ábra - Ulrich Gábor: Desdemona Break 

 

Az emberi testet legtöbbször különös nézőpontokból láttatja és szedi ízeire, kamerája nagy távolságokat jár be e 

testek körül, testekben, váratlan és kíméletlen szögekből szembesít világunk groteszk vetületeivel. Annak 

ellenére, hogy mozgóképeit számítógépen komponálja, jelenkori értelmezésben Ulrich abszolút kézműves 

alkotónak tekinthető: filmképei alapjául szabadkézi vagy elektronikus grafikái szolgálnak, s minden egyéb 

műveletet, az animálástól a zeneszerzésig maga végez. Munkái ettől stílustiszták és egyneműek maradnak. 

12.9. ábra - Ulrich Gábor: A hentes zsebrádiója 

 

Termékeny alkotó, szinte évente készít filmet a Kecskemétfilm műhelyéhez kötődve. Alkotásai közül 

emlékezetesek korábbi szikárabb, nem narratív munkái (Mielőtt, 2005; Panoptikum, 2009, illetve ironikus, 

fentebb említett irodalmi feldolgozásai, többek közt a Podmaniczky Szilárd írásából készült A hentes 

zsebrádiója (2010), valamint az Örkény-egypercesből készült Tulipán (2011). A legutóbbi KAFF-on a Hajas 

Tibor írásához alkotott Mit kell tudni a kutyaidomításhoz? (2013) című extravagáns tipográfiájú és formavilágú 

munkája éppen rendhagyó vizualitásával és hang-képével aratott sikert. 

12.10. ábra - Ulrich Gábor: Mit kell tudni a kutyaidomításhoz? 
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12.11. ábra - Ulrich Gábor: Tulipán 

 

Filmjei: 

• Idegen test/Foreign Body, 2002 

• Hommage, 2004 

• Mielőtt/Before, 2005 

• Ssshottt!, 2007 

• Desdemona Break, 2007 

• Panopticum, 2008 

• Lebegés, avagy tíz bagatell, 2009 

• A hentes zsebrádiója, 2010 

• Memoir, 2010 

• Tulipán, 2012 
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• Mit kell tudni a kutyaidomításhoz?, 2012 

12.1 Film: Ulrich Gábor: Memoire 

Olvasd el: 

Orosz Anna Ida: Animált danse macabre / Prizma, 2010/1 

http://www.ulrich.hu/index.php?lang=hu&oldal=oldal&o=cikk 

Nézd meg! 

http://www.ulrich.hu/index.html 

http://vimeo.com/user2541035 

3. 12.3. Rofusz Kinga 
(1970– ) 

12.12. ábra - Rofusz Kinga 

 

Rofusz Kinga közvetlenül az Iparművészeti Főiskola elvégzése után Richly Zsolt tanítványaként tűnt fel a 

Pannoniafilm Grácia Alkotócsoportjában erőteljes, a legjobb avantgárd hagyományokat követő Etűd című, 

Bartók Medvetáncára komponált kollázsfilmjével (1998). 

12.13. ábra - Rofusz Kinga: Etűd (Magyar képek, Medvetánc) 

http://www.ulrich.hu/index.php?lang=hu&oldal=oldal&o=cikk
http://www.ulrich.hu/index.html
http://vimeo.com/user2541035


 Magyar alkotói portrék a kétezres 

évekből 
 

 190  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Ezt követően epizódtervezőként vett részt másik fontos mestere, Reisenbüchler Sándor Boldog világvége című 

filmgroteszkjében 1999-ben. A kétezres évektől komoly stílusváltás következett be grafikai világában: 

következő egyedi filmje, a lírai hangulatú Arlequin (2003) porpasztelltechnikával készült, s az azévi KAFF-on 

aratott kategóriagyőzelmet. 

12.14. ábra - Rofusz Kinga: Arlequin 

 
 



 Magyar alkotói portrék a kétezres 

évekből 
 

 191  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Animációs munkássága mellett ez idő tájt indult el sikeres mesekönyv-illusztrátori pályafutása is, s következő 

animációs témaválasztása is a mesék világából kelt életre, s az egyik utolsó magyarországi celluloidra forgatott 

film lett. ( A sellő és a halász, 2009) 

Rofusz Kingát 2010-ben az Év Illusztrátorának választották. 

12.15. ábra - Rofusz Kinga: A sellő és a halász 

 

Fontosabb filmjei: 

• Etűd, 1994 
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• Arlequin, 2003 

• A sellő és a halász, 2009 

4. 12.4. M.Tóth Géza 
(1970– ) 

12.16. ábra - M. Tóth Géza: Ergo 

 

Az utóbbi évtized egyik legfontosabb magyar vonatkozású animációs eseménye M. Tóth Géza számos 

nemzetközi fesztiválon sikerrel szerepelt Maestro (2005) című filmjének Oscar-jelölése volt. A 3D-

technológiával készült szerzői rövidfilm nem csupán az alkotóra és munkatársaira, de az ezredforduló 

környékén meglehetősen elhanyagolt animációs műfajra is felhívta a közönség figyelmét. 

12.17. ábra - M. Tóth Géza: Maestro 
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A film rendezője az Iparművészeti Egyetemen animáció és tanár szakon szerzett diplomát, s 1994-től 2010-ig 

tanított ugyanitt, néhány éves vezetőtanári munka után 2014-től a Színház- és Filmművészeti Egyetem rektora. 

Oscar-jelölt filmjét különböző technikával készült egyedi filmek és kísérleti művek előzték meg. 

Fametszethatású diplomafilmje (Patkányfogó, 1992) utáni első munkája, az Ikarosz című 1996-os lírai 

gipszanimációs film izgalmas anyaghasználatával, érzékeny filmképeivel nemzetközi színtéren is ismertté vált. 

12.18. ábra - M. Tóth Géza: Ikarosz 

 

A kétezres évek elején, Bartók-ihletésre készített kísérleti terveket (A kékszakállú herceg vára) és interaktív 

jellegű műfajközi produkciókat. A csodálatos mandarin című munkájában az élő zene előadása mintegy 

„programozza” az animációs mozgókép vizuális történéseit. Az absztrakt és konkrét motívumokat egyaránt 

felvonultató film a koncertközönség előtt strukturálódik a zenemű organikus részévé, véletlen és tervezett 

momentumok harmóniájában. 

12.19. ábra - M. Tóth Géza: A csodálatos mandarin 
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A fentebb említett nemzetközi siker nyomán M. Tóth Géza lehetőséget kapott a Modern képmesék című, nagy 

volumenű, a hatvanas–hetvenes évek állami finanszírozású produkcióihoz hasonló, többrészes televíziós sorozat 

rendezésére és menedzselésére, amelyben számos kollégáját, tanítványát is alkalma volt megbízni egy-egy rész 

elkészítésével. A sorozat az egykori Magyarázom a mechanizmust című, a 68-as új gazdasági törekvéseket a 

köztudatba humoros ismeretterjesztő formában bevezetni kívánó vállalkozáshoz hasonlóan az EU-

csatlakozáshoz és az EU-hoz tartozásunkhoz kapcsolódó ismereteket kívánta közvetíteni. A Modern képmesék 

stilizált, egyszerű animációs technikával megoldott epizódjai remek ujjgyakorlatnak bizonyultak a 

munkalehetőségekben szűkölködő animációs szakembereknek, fiatal rendezőknek. 

12.20. ábra - M. Tóth Géza: Modern képmesék 

 

Mama (2009) című vegyes technikával készült, egyetlen meglepő vizuális ötletre épített szürreális kisjátékfilmje 

fricska a film és a valóság mindenkori viszonyáról – s az animációs illúzió zavarba ejtő lehetőségeiről a 

játékfilmes látványtervezésben. 

12.21. ábra - M. Tóth Géza: Mama 

 

M. Tóth Géza produceri rátermettsége önálló stúdiója, a KEDD stabilizálásában és sokirányú tevékenységének 

kibontakoztatásában is megmutatkoztak, hisz amellett, hogy újabb sikeres egyedi filmeket készített, sok év után 

először indított útjára Magyarországon készülő magyar animációs gyereksorozatot Bogyó és Babóca címmel, jó 

érzékkel kamatoztatva egy népszerű mesekönyv közönségsikerét. 

12.22. ábra - M. Tóth Géza-Krizsanics Anton: Bogyó és Babóca 
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M. Tóth Géza energiáira jellemző, hogy sokirányú tevékenységei közepette tudományos és iskolaszervezői 

tevékenységét is törés nélkül folytatni tudta, s úgy tűnik, érdeklődése mindinkább az élőszereplős filmek, a 

színpadi látványtervezés és a komplex vizuális kísérletek irányába fordul. 

Filmjei: 

• Patkányfogó, 1992 

• Ikarosz, 1996 

• Ikarosz, 1996 

• A csodálatos mandarin, 2006 

• A kékszakállú herceg vára, 2006 

• Ergo, 2007 

• Mama, 2009 

• Bogyó és Babóca, 2010-től 

Olvasd el, nézd meg! 

http://mno.hu/ikon/az-ikon-vendege-m-toth-geza-1156802 http://www.origo.hu/filmklub/blog/riport/20110225-

mit-er-az-oscar-ha-magyar-m-toth-geza.html 

5. 12.5. Péterffy Zsófia 
(1971– ) 

12.23. ábra - Péterffy Zsófia (Fotó: Sárospataki Györgyi) 

http://mno.hu/ikon/az-ikon-vendege-m-toth-geza-1156802
http://www.origo.hu/filmklub/blog/riport/20110225-mit-er-az-oscar-ha-magyar-m-toth-geza.html
http://www.origo.hu/filmklub/blog/riport/20110225-mit-er-az-oscar-ha-magyar-m-toth-geza.html
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A „Kisképzőben” szobrász szakon végzett, a Magyar Iparművészeti Főiskolán animációt tanult, saját bevallása 

szerint a Magyar Népmesék és Jankovics Marcell művészetének hatására. Ígéretes diplomafilmje nyomán a 

Pannóniafilm Grácia Alkotócsoportjában készíthette egyedi, a Kovásznai-örökségre rímelő festményanimációs 

filmjeit. 

Ahogy expresszív festményei, úgy animációs filmjei is féktelen szenvedélyekről, sötét titkokról és áradó 

érzékiségről vallanak, ugyanakkor művei a szorongó nyugtalanság látleletei is. 

12.24. ábra - Péterffy Zsófia festménye 
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E művek közül már a második, A kalózok szeretője című öntörvényű Villon-adaptációja a velencei 

filmfesztiválon a Legjobb európai rövidfilm díját nyerte el 2002-ben. Ezzel a győzelemmel az Európai 

Filmakadémia tagjainak sorába lépett. 

12.25. ábra - Péterffy Zsófia: A kalózok szeretője 
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Jelenleg ritkábban készít filmet, tevékenységének középpontjába a tanítás került, alkotói energiái pedig a 

képzőművészet irányába összpontosultak. 

12.26. ábra - Sosemvolt cigányország (Macskássy Katival közös filmjének részlete) 
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Filmjei: 

• Démonoknak nemzetsége, 1997 

• Szaggatlak, mint a fergeteg…, 1999 

• Kalózok szeretője, 2002 

• Fogathajtó, 2003 

• Sosemvolt cigányország (Macskássy Kati rendezése), 2004 

• Színmézet csepegnek, 2005 

• Modern képmesék – 3 epizód, 2007 

• Kacatbolygó meséi (Prakter Mariannal),2008 

 

12.2 Filmrészlet: M Tóth Éva interjúja Péterffy Zsófiával 

Ajánlott: , 

,Az animációban egész világot lehet teremteni”   Péterffy Zsófival beszélget Palotai János 

(http://www.balkon.hu/balkon02_10/12palotai.html) 

6. 12.6. Sárosi Anita 
(1972– ) 

12.27. ábra - Sárosi Anita: NézőPont 

http://www.balkon.hu/balkon02_10/12palotai.html
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Magát következetesen vizuális kommunikátornak vallja, kitér a szokásos műfaji kategorizálás – videós, 

animációs, képzőművész vagy tervezőművész – kényszere elől, s egyedi, szisztematikus munkával járja be az őt 

izgató vizuális problémákat. 

Érdeklődése és elköteleződésének minősége az illuzionisztikus művészet olyan kiemelkedő képviselőinek 

sorába emeli tevékenységét, mint a zavarba ejtő kukucskálódobozok készítőjének, Hoogstrattennek munkássága, 

akinek egyik ismert művét gondolta tovább Térkép című emlékezetes videoanimációjában, 1997-ben. 

A tér és a vizuális érzékelés összefüggéseit kutatja tovább Láthatatlan halhatatlan (1999) című filmjében, majd 

a hagyományos mozgóképes műformától mind távolabb kerülve, a Magyar Tudományos Akadémia 

Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetének külső munkatársaként a művészeti megjelenítés és 

kifejezés kitágításán munkálkodik, programfejlesztésekben, különleges alkalmazások felfedezésében vesz részt. 

Szinte nincs két hasonló műve, a fotográfiától a médiainstallációig (Varázstükör, 2006) minden lehetséges 

terepet bejár és újraértelmez a látvány és valóság titokzatos összefüggésrendszerében. 

12.28. ábra - Sárosi Anita: Varázstükör 
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Sárosi Anita művészeti tanulmányai után pszichológiai és művészetterápiás tanulmányokat folytatott, s több éve 

jelen van a művészeti felsőoktatásban. 

Fontosabb animációs karakterű munkái: 

• Térkép, 1997 

• Láthatatlan halhatatlan, 1999 

• Sárkány, 1999 

12.3 Filmrészlet: Tóth Éva interjúja Sárosi Anitával és Orosz Istvánnal 

Nézd meg! 

http://sarosianita.hu/tevekenyseg/muveszet/terkep/ 

http://sarosianita.hu/tevekenyseg/muveszet/sarkany/  

7. 12.7. Gauder Áron 
(1973– ) 

12.29. ábra - Gauder Áron 

http://sarosianita.hu/tevekenyseg/muveszet/terkep/
http://sarosianita.hu/tevekenyseg/muveszet/sarkany/
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„A gyönyörű józsefvárosi tájképek! … Ilyen kulturált, gyengéd szeretettel, nappal, este, vagy éjjel ábrázolt 

városi tájképeket animációs filmen még nem nagyon láttam, talán Utrillo omló-bomló Montmartre-ábrázolásain 

látszik ilyesfajta bensőséges szeretet, vagy Kurosawa Dodeskaden filmjében a lepukkant japán bádogviskóváros 

iránti gyengédség volt hasonló.” (Kemény György, 2005)5 

12.30. ábra - Gauder Áron: Nyócker! 

                                                           
5Kemény György: Józsefvárosi távlatok, Filmvilág folyóirat 2005/03 54. old.  http://filmvilag.hu/xereses_frame.php?cikk_id=4848 

http://filmvilag.hu/xereses_frame.php?cikk_id=4848
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Gauder Áron a Magyar Iparművészeti Egyetemen szerzett diplomát 1999-ben. Már főiskolás évei alatt 

izgalmasan elegyítette a klasszikus animációs technikát a korszerű digitális lehetőségekkel. Segítő szellem című 

diplomafilmjét kockánként karcolta 35 mm-es filmszalagra, majd a celluloidot beszkennelve számítógépen rakta 

össze a végleges művet. 

Különleges karakterérzékenységét és átlagon felüli grafikusi, festői adottságait nem csupán az animációs 

műfajban hasznosította: 2003-ban ő festette másodmagával a Nemzeti Múzeum állandó kiállításának freskóit is. 

Az ősi kultúrák iránti tisztelete és érdeklődése gyermekkorától megmaradt és munkássága szerves részévé vált, 

vagyis Gauder Áronnak sikerült, ami keveseknek, felnőttként is indiánnak maradni, nem csupán lélekben, de 

tevőlegesen is. Nyaranta a „civil” társadalom számára a ma már leginkább Cseh Tamás révén ismert indiánok 

közt tölt néhány hetet. 

12.31. ábra - Gauder Áron 

 

A különböző jelenkori kultúrák, társadalmi csoportok iránti bölcs empátia és a megismerés vágya talán, ami első 

nagy nemzetközi filmsikerét, a Novák Erikkel jegyzett Nyócker!-t is hitelesíti. Érzékeny, humanista humorral 

láttatja a „problémás” kerület fantasztikus világát, s a zűrös helyként számon tartott városrész lakóit és szokásait 

az ország, Európa, sőt valamennyiünk személyes tükörképeként villantja szemünkbe. A nyócker e szeretetteljes 

apoteózisa a legnagyobbak, De Sica, Fellini együtt érzően groteszk viszonyát juttatja eszünkbe városukhoz, 

népükhöz, s magához a mozgóképkészítéshez. Nem véletlen, hogy a Nyócker! óriási sikert aratott a közönség és 

szakma körében világszerte, s e sikerek közül valószínűleg az animációs Oscar, a 2005-ös Annecy fesztivál 

fődíja volt a legnagyobb elismerés. 

12.32. ábra - Gauder Áron: Nyócker! 
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A Nyócker! előtt, alatt és után is Gauder Áron játékfilmekben (Hukkle, 2002,  Taxidermia, 2006), színházi 

produkciókban (Apacsok, 2009) és tervezőművészeti munkákban (reklámfilmek, főcímek, videoklipek) egyaránt 

közreműködött, mintegy felkészülve új, összetett feladatokra. Ezek egyike a nemzetközi koprodukcióban 2005-

ben indult Egill című, a rendező másik kedves témáját, az izlandi történelem híres lírikusának életét feldolgozó 

animációs nagyjátékfilmje, amely jelenleg is készül, e sorok írása idején éppen nyolc(!) éve, az enyhén szólva is 

sajátosnak mondható honi támogatási rendszer „jóvoltából”. 

A másik különleges feladat, amely Gauder Áront megtalálta, a leendő animációs tervezők, rendezők nevelése, 

főiskolai, egyetemi szintű szakmai felkészítése a BKF új animáció szakán, ahol vezető tanárként tanít. 

Gauder Áron tevékenysége nem csupán jelentős nyomot hagyott a kortárs animációs filmművészetben, de a 

régóta várt „animációs paradigmaváltást” is végrehajtotta Magyarországon. 

12.33. ábra - Gauder Áron (középen) diákokkal (Fotó: Kiss Melinda) 

 

Filmjei: 

• Segítő szellem, 1999 

• Nyócker, 2004 
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• Egill (készülő), 2005-től 

• A kőbaltás ember (készülő), 2013-tól 

• Kojot és a szikla (készülő), 2013-tól 

Olvasd el! 

Kemény György: Józsefvárosi távlatok / Nyócker-stíl, Filmvilág, 2005/3 

http://filmvilag.hu/xereses_frame.php?cikk_id=4848 

Olajozott pörgés a nyóckerben / Gauder Áron: Nyócker! http://www.filmtett.ro/cikk/2346/gauder-aron-nyocker 

Nézd meg! 

http://videa.hu/videok/film-animacio/nyocker-8d-badar-sandor-gauder-aron-g5gYFZCgfa8N95De 

MTV/Abszolut/2006 http://www.youtube.com/watch?v=H3YXyd8_r5c 

8. 12.8. Csáki László 
(1977– ) 

12.34. ábra - Szép Éva rajza Csáki Lászlóról 

 

Képző- és mozgóképművész, akinek már az egyetemi évek alatt rajongótábora volt, ezt magam is tanúsíthatom, 

hiszen évfolyamtársai több ízben úgy emlékeztek meg róla, hogy „a Csáki Laci egy zseni”. Mindenesetre mára 

az egyik legérdekesebb karakterű alkotó az ún. „fiatal művészek” közül. Repertoárjában a festészet, a 

képregény, a játékfilm, a video- és a klasszikus animációs művészet kapcsolódik harmonikusan össze, 

folyamatosan reflektálva egymásra. Különböző műfajú és technológiájú opuszai ironikusak, erős irodalmi 

ihletettségről tanús¬kodnak. Elkötelezett, kereső-kutató személyiség, korábbi „fauve”-os kísérletek után egyre 

érettebb és erőteljesebb dramaturgiai és vizuális eszköztárral. 

12.35. ábra - Csáki László (Fotó: Szép Éva) 

http://filmvilag.hu/xereses_frame.php?cikk_id=4848
http://www.filmtett.ro/cikk/2346/gauder-aron-nyocker
http://videa.hu/videok/film-animacio/nyocker-8d-badar-sandor-gauder-aron-g5gYFZCgfa8N95De
http://www.youtube.com/watch?v=H3YXyd8_r5c
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12.36. ábra - Csáki László filmplakátjai 
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Az Iparművészeti, majd Moholy Nagy Művészeti Egyetem videó szakán végzett, s később e szak vezetőjeként is 

kipróbálta magát. Az intenzív mozgóképalkotói késztetés azonban visszaszólította a kamera mellé, s hogy jól 

döntött, azt több műfajban elért hazai és nemzetközi sikerei bizonyítják. A film noir világát egyedi eszközökkel 

idéző, különleges atmoszférájú krétaanimációi alapanyagául előszeretettel választ bizarr vagy groteszk témákat, 

amelyeket aztán idézőjelbe tesz a választott technika aprólékos darabossága, a porlékony anyag maga, s az 

elmúlt fázisok halvány emléke a fekete táblán. Furcsa melankóliája van Csáki gyakran véres jeleneteinek, a 

dráma, a tragédia is valami rezignált humorban oldódik fel – az alkotó fontos dolgokat tud, de legalábbis sejt az 

életről. (Darazsak, ludak, körtefa, 2004) 

12.37. ábra - Készül a Darazsak, ludak, körtefa című krétaanimációs film 
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Eddigi legnagyobb krétaanimációs vállalkozása a húszperces My Name is Boffer Bings (2012), amely ez idáig a 

2013-as KAFF fődíját vitte el, de valószínűleg ez csak kezdete egy szép sikersorozatnak. 

12.38. ábra - Csáki László: My Name is Boffer Bings 

 

12.39. ábra - Csáki László: My Name is Boffer Bings 
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Csáki László dokumentum- és áldokumentum-munkái is rendhagyóak, formabontóak. Bádogváros című lírai 

dokumentumfilmjében a Miskolc feletti Avason kinőtt, a kisemberek lomjaiból eszkábált, különös hegyi 

település lakóinak csupán a hangját hallhatjuk költőien fényképezett bodegaviláguk titkairól. A film során közeli 

ismerőseinkké váló kisemberek arcává saját mesebeli s nyilvánvalóan illegálisan felhúzott vityillójuk nemesül, 

az egyszerű boldogságkeresés és életöröm megannyi torokszorító manifesztuma. A Bádogváros az egyik utolsó 

„rendes” Filmszemle dokumentumfődíját nyerte el 2010-ben. 

12.40. ábra - Csáki László: Bádogváros 

 

Filmjei: 

• Napok melyeknek értelmet adott a félelem, 2003 

• Fluxus-hajfény, 2004 
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• Darazsak, ludak, körtefa, 2004 

• Egerszalók, 2003–2006 (dokumentumfilm) 

• A hangya és a tücsök, 2007 (kisjátékfilm) 

• Idegen szokás, 2007 (kisjátékfilm) 

• Bádogváros, 2010 (dokumentumfilm) 

• My Name is Boffer Bings, 2012 

 

12.4 Film: Csáki László: Darazsak, ludak, körtefa 

Nézd meg! 

Szabó Gábor beszélgetése Csáki Lászlóval és Bánóczki Tiborral a BKF Fényíró Filmklubjában 

http://bkf.hu/muveszet/kepzesek/alapkepzesek/kameraman/fenyiro-filmklub/2013-2014  

http://bkf.hu/muveszet/kepzesek/alapkepzesek/kameraman/fenyiro-filmklub/2013-2014
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13. fejezet - Tendenciák a magyar 
animációs művészetben a XX. század 
végén, és az ezredfordulót követően 

A társadalmi, gazdasági és technikai változások hatása a magyar 
animációs mozgókép-iparra és művészetre 

A rendszerváltás után továbbra is állami tulajdonú Pannóniafilm Kft. a kilencvenes években egyre inkább az 

egyedi filmek készítésére koncentrálta tevékenységét, a reklám- és televíziós megrendelések megosztódtak az 

időközben születő új műhelyek közt. A Pannóniában működő Grácia Alkotócsoportban a mesterek, többek közt 

Gyulai Líviusz, Reisenbüchler Sándor, Richly Zsolt, Orosz István mellett számos fiatal alkotó kapott lehetőséget 

önálló munkára, így Rofusz Kinga, Péterffy Zsófia, Korda Éva, Bánóczki Tibor... A kilencvenes években válnak 

nemzetközileg ismertté azok a Magyarországról indult alkotók, akik részint a szórakoztató és kereskedelmi 

animációba hoznak új színt, mint Csupó Gábor (The Simpsons, 1989-től), illetve a kortárs művészetben alkotnak 

innovatív, technikai és tartalmi szempontból is kiemelkedő műveket, mint Waliczky Tamás. 

13.1. ábra - Korda Éva: Csendélet 

 

A hagyományos struktúra és hierarchia felbomlása 

A kétezres években a magyar animációs művészetben és kereskedelmi típusú animációs mozgóképgyártásban 

egyaránt jelentős változások történtek. A Pannóniafilm felhagyni kényszerült filmkészítői tevékenységével, 

újabb állami tulajdonú formációba szerveződött Mokép-Pannónia néven, s lényegében kiszállt az animációs 

műfajból. Jelenleg a „régi” Pannónia szellemi örökösének vallja magát a Jankovics Marcell érdekeltségébe 

tartozó, klasszikus hagyományokra koncentráló Magyar Rajzfilm Kft., és a Mikulás Ferenc vezette 

Kecskemétfilm Kft. is, valamint mindazon formációk, amelyek vezetői, munkatársai személyes érintettség révén 

a Pannónia Filmstúdió egykori csapatához kötődnek. 
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A megszűnt Varga Stúdió folyományának az Erkel András vezette Studio Beastarts tekinthető, amely műhely 

MOME-diplmamunkákat is menedzselt a kétezres években. (Hegyi Magdi: Auuuu!, Magyarósi Éva: Léna, 

2010). 

13.2. ábra - Békés Rozi: Szeretnék beszélgetni! 

 

A műfaj egyidejű válsága és virágzása, a műfajhatárok feloldódása 

Az ezredfordulót meghaladva a legnagyobb szakmai problémát nem a technikai hozzáférés jelenti, hiszen a 

számítógép és az elektronikus képrögzítés, képmódosítás könnyen elérhetővé tette az animáció eszköztárát a 

kísérletezők számára. A legnagyobb gond az értékek devalválódása, a trendek ijesztő sebességű változása és az 

animációs műfaj újradefiniálása. Az animációs művészet tehát miközben széleskörűen hozzáférhetővé vált, 

paradox módon mégis fennmaradásáért küzd, értékeinek megóvásáért, hatékony képviseletért a vizuális 

művészetek körében. 

A kétezres évektől, ha a filmről mint művészeti ágról beszélünk, már rég nem csupán a celluloidszalagra 

rögzített és vászonra vetített megmozduló állóképek sorozatára gondolunk, hanem min¬den valamirevaló 

megformált mozgóképre – készüljön bár videóval, mobiltelefonnal vagy bármely egyéb digitális eszközzel. A 

létrejött művek megtekinthetősége sem korlátozódik immár a vetítővászonra, vagy tv-képernyőre, hisz a 

komputerek képernyőjétől a mobilkommunikációs felületeken át – mobiltelefon, IPad – a mul¬tiplex-

kombinátokig mindenütt megjelenhetnek. A filmről alkotott elképzeléseinket már számtalanszor felülírta maga a 

filmtörténet, az animációs film is napról napra definiálja önmagát, az alternatív jelenségek mindinkább a 

mainstream részévé válnak, hiszen eltűn¬ni látszanak a technikai akadályok. A mobilon vagy digitális 

fényképezőgépen rögzített mozgókép ugyanúgy szerkeszthető, módosítható, mint a profi körülmények között 

felvett anyag, a mozgóképpel való játék, az animációs technikák kipróbálása izgalmas kalanddá vált „civilek” 

számára is. 

13.3. ábra - Simon Balázs interaktív animációs kísérletének képei (BKF-Animáció) 
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Fülöp József, a MOME animáció szakának előrelátó vezetője mondta 2005-ben: 

„A klasszikus multimédia a 70-es években kezdett teret hódítani, és a számítógépekhez kötő¬dött – klaviatúra, 

egér, monitor szituáció –, ám ez a konfiguráció egyre inkább eltűnik, maguk a számítógépek is „láthatatlanná” 

válnak. A környezetünk, akár az építészet, akár a városaink in¬formációs rendszere, az autónk, a telefonunk, 

mind-mind lehetőséget adnak arra, hogy részeseivé válhatunk az interaktív alkotásnak. Sokan félnek is, hogy mi 

lesz azzal a közösségi élménnyel, amikor az ember ott ül többedmagával egy sötét teremben, hova lesz az a fajta 

elemelkedett¬ség, amikor a vásznon megjelenik a mozgókép és a villódzó fényekkel egy furcsa dimenzióba 

kerülünk, ami csak a mozinak sajátja. Azt is tudjuk, hogy a mozinak a kialakulása óta folya¬matosan 

próbálkoztak azt továbbgondolni. Jött a szélesvásznú mozi, jött a szinemaszkóp, jött a háromdimenziós mozi, 

jöttek a gömbhéjra vetített alkotások, és most ennek egy újabb változata az interaktív helyzet. Azt érzem, hogy az 

interakció nem más, mint az, hogy a néző helyzetbe kerülhet. Maga változtathatja meg a művet, nem úgy, hogy 

megnyom egy gombot és akkor megváltozik a történet, hanem a fizikai megjelenésével, a mozdulatával képes 

változtatni rajta…” (M Tóth Éva interjúja)1 

A közönség mindinkább aktív részvételt kíván a történetalakításban, a digitális televíziózás, az interaktív 

rendszerek általános elterjedése pedig új műfaji kategóriákat hoz létre. A tervezők, felismerve az idők szavát – 

úgy tűnik –, szélesre tárják a kapukat a fel-használók előtt, nyitott végű, végtelen el- és leágazással bíró 

mozgóképes játékokat kínál-nak bejárásra, mely művek a lehetőségek és variációk zavarba ejtő sokaságával 

szembesítenek… Vagyis interaktív animációs filmek részesévé válunk, amelyekben a néző/játékos alkotótárs is 

egyben, ill. főszereplő, tervező. 

Fülöp József: 

„... Azt hallottam egy amerikai játékfejlesztőtől, hogy az interaktivitást és a filmnek a viszonyát úgy lehetne 

megfogalmazni, hogyha felállítanánk egy grafikont, az egyik végén az a fajta televíziós videojáték van, amit 

ismerünk gyerekkorunkból, amikor a tv képernyőjén volt két függőleges vonal, meg volt egy kis pötty, ami ment 

jobbra-balra és vissza kellett ütni… Ez maximálisan interaktív, száz százalék interaktivitás van benne, és semmi 

történet. A másik véglet pedig a klasszikus film, amikor semmi interaktivitás nincsen (amit csak félve jegyzek 

meg, hogy ha valaki könyvet olvas, az asszociációs rendszer is egyfajta interaktivitás), leül, végignézi azt a 

másfél-két órát, és befogadja a történetet. A kettő között van mindaz, amiről beszélünk. Ahhoz képest, hogy 

melyik végletet közelíti, lehet többé-kevésbé játékról vagy filmről beszélni, és sok érdekes kísérlet is folyik ez 

ügyben, nem csak technológiai, hanem művészi, alkotói kísérlet. Vannak olyan elképzelések, hogy ha nem 

vigyázunk magunkra, a néző nemcsak befogadója, vagy interakcióval valamelyest a történetszálnak az 

elindítója, hanem a történetnek a része lesz. Operatőrként, vágóként, rendezőként szerepel egy történetben, ami 

olyan, mintha egy virtuális élet alakulna ki körülötte. Ez rengeteg filozófiai, etikai kérdést vet fel, és eléggé kétes 

az értéke így első hallásra.” (M Tóth Éva interjúja)2 

13.4. ábra - Erdélyi Judit: Pantha rei (interaktív animáció, MOME) 

                                                           
1konyvtar2.mome.hu/doktori/.../DLAertekezes-MTothEva-2008.pdf  
2konyvtar2.mome.hu/doktori/.../DLAertekezes-MTothEva-2008.pdf  

http://konyvtar2.mome.hu/doktori/ertekezesek/
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Erdélyi Judit, egykori MOME-hallgató díjnyertes interaktív animációs játék készítője, jelenleg középiskolai 

művésztanár: 

„Abból a komputerjátékos-szemléletből való kimozdulásra is késztet a Pantha rei, hogy vannak olyan 

megszokott mozdulatok egy játékban, amikor pl. kattintok kettőt az egérrel, akkor lövök kettőt, kattintok a jobb 

egérrel, akkor továbblép, vagy nyíllal erre megyek jobbra, balra meg arra megyek a nyíllal... Én úgy építettem 

fel ennek a filmnek a struktúráját, hogy semmi megszokott mozgás nem működik. Új mozgásra és új attitűdre 

ösztönzöm az embert, hogy gondolkodnia kelljen, hogy ne automatikusan cselekedjen. Rizikót vállaltam ezzel, 

mert sokan elveszítik, a türelmüket, viszont az volt az egyik kitűzött célom, hogy kibillentsem az embereket a 

megszokásokból. Azzal együtt, hogy próbálok harmóniát teremteni.” (M Tóth Éva interjúja)3 

13.5. ábra - Erdélyi Judit: Pantha rei (interaktív animáció, MOME) 

                                                           
3konyvtar2.mome.hu/doktori/.../DLAertekezes-MTothEva-2008.pdf 

http://konyvtar2.mome.hu/doktori/ertekezesek/
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Nézd meg! 

http://tandemedia.hu 

Interaktív művek, kereskedelmi produkciók, autonóm alkotások? 

Az interaktivitás nem új találmány, amióta művészet létezik, mindig számít a be¬fogadói részvételre, ám mintha 

a ráhagyás mértéke megnőne, az alkotói jelenlét mintha egyre hátrébb húzódna, s egyre több szerepe volna az 

esetlegességnek, a döntések megho¬zatalától való ódzkodásnak. 

Az interaktív film/mozgókép felveti a kérdést, mi különbözteti meg a jövőben a tervezett művet a 

véletlenszerűen alakuló mozgóképes elszabadulástól, amelybe mindenki azt lát bele, amit akar, amelyben a 

döntést az alkotó – látszólag legalábbis – a „felhasználóra” hárítja. (Már a befogadó megnevezés sem 

használható az interaktív szituációban…) Hová lesz a mű? Beszélhetünk még műalkotásról, ha a produktumhoz 

bárki hozzá tehet, vagy elvehet belőle? 

A művészet devalválódik vagy új dimenzióban szerveződik újra? 

A helyzet szokatlannak tűnik, bár korántsem új jelenségről van szó. Legfeljebb az animációs filmet érte el kicsit 

később – korábbi technikai kötöttségeinél fogva – a bizonyos határok közt szabad alkotás lehetősége. Hiszen ha 

a huszadik század zenéjét akár csak nagy vonalakban ismerjük, eszünkbe ötlenek Cage újításai, miszerint egyes 

művei meg-szólaltatását egyrészt nem hagyományos kottához köti, másrészt olyan előadói körülmé-nyeket ír 

elő, amelyek következményeképpen lehetetlen kétszer ugyanúgy megszólaltatni bizonyos darabokat. De a hazai 

kortárs zene is számos példát kínál arra, hogyan válnak a határok lehetőséggé az interpretáló számára, a szerző 

sajátos gesztusaként a mindenkori jövő irányába… 

13.6. ábra - Jeney Zoltán: A szem mozgásai – kottarészlet a sorozatból 

http://tandemedia.hu/
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Fülöp József: 

„Régen egy filmes alkotó megcsinálta a szinopszist, a forgatókönyvet, meg is rajzolta, leforgatta, leanimálta, 

megvágta és így tovább, ez került a végén filmdobozba vagy videokazettára, és onnantól kezdve nagyjából kész 

is volt. Most egy kreatív folyamatnak az is része, hogy az, amit kitaláltam, az a tartalom, az a látványvilág, az a 

mondanivaló hol találkozik a nézővel. És, ha a nézővel találkozik, a nézőnek van-e lehetősége valamilyen módon 

párbeszédet folytatni vagy sem. Ez a helyzet újfajta dramaturgiai gondolkodásra készteti az alkotókat, és újfajta 

képi megoldásokra.” (M Tóth Éva interjúja)4 

13.7. ábra - Ászity Bogi-Bottka Eszter-Brauner Máté-Mészáros Bori-Rádóczy Zsuzsi: 

Interaktív animáció fázisai (BKF) 

 

                                                           
4konyvtar2.mome.hu/doktori/.../DLAertekezes-MTothEva-2008.pdf  

http://konyvtar2.mome.hu/doktori/ertekezesek/
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A folyamatos technikai változásoknak köszönhetően lassan nem sok különbség lesz egy filmes produkció és 

annak a videojáték-változata között. Arról nem is beszélve, hogy egyre több „nagyfilmes” produkcióban szinte 

több animáció van már, mint élő szereplő, és a néző ezt észre sem veszi. 

Varga Balázs filmtörténész mondta: 

„Nem véletlen, hogy az egész multimédia, intermédia, a műfaji határokon átívelő gondolkodás, tehát az 

integráló szintézis felerősödött az elmúlt évtizedekben. Viszont ennek már nem a mozgókép és nem a film a 

centruma, azzal együtt, hogy a mozgókép-befogadás is megváltozott, a moziból, tévéből kikopnak az innovatív 

animációs alkotások. Tehát nem feltétlenül a tévékben, mozikban találhatják meg a helyüket, hanem például 

galériákban, kiállítótermekben, egyetemi centrumokban. Az ilyen típusú újfajta gondolkodásnak, tehát már nem 
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a mozipaloták lesznek az inkubációs házai, és nem feltétlenül filmkritikusok és a filmteoretikusok foglalkoznak 

mindezekkel. Az animáció mindig is valamiféle különleges határterületet jelentett a mozgóképen belül, a fikciós 

stratégiák és képzőművészeti stratégiák sajátos találkozási pontján. Populáris filmipari, szórakoztatóipari 

műfajként is működött. A reklám miatt az alkalmazott animációnak és még inkább a popkultúrának egy újabb 

regisztere szólalt meg.” (M Tóth Éva interjúja)5 

A világban kelendő és „trendi” műfaj a rajzfilm, az animációs film általában. A szórakoztató animáció 

piacképes, eladható áru, reprezentatív stúdiók épülnek rá. A már-már unalmas 3D mellett reneszánsza van a 

valódi háromdimenziós gyurma- vagy plasztilinfilmeknek, a kézzel festett kuriózumoknak. A zeneipar és a 

televíziók megbízható megrendelők, és fő¬leg az ifjú tervezők számára inspiratív közeget biztosítanak eredeti, 

jóízű főcímek, klipek kiötléséhez. Az autonóm művek persze külhonban is rétegízlést és rétegigényt elégítenek 

ki, de legalább a háttér megtermelődik, ami a műfaj elemi létét biztosítja. 

13.8. ábra - Fischer Ferenc: MusicTV-maci 

 

Szerencsére az animáció alkalmazkodó természetű és megél tervezőművészetként is, autonóm művészetként is, 

és vannak művek, amelyek „fiatalon” vetítetlenül alszanak „do-bozukban” évekig, mígnem eljön az ő idejük és 

közönségük, aki újra meg újra látni akarja. 

Varga Balázs: 

„A kortárs magyar animációban nincsenek olyan egyértelmű trendek, ami alapján azt lehetne mondani, hogy 

nemzedékek állnak egyértelműen egymással szemben. Én inkább egyfajta ek¬lektikát érzek, ami lehet nagyon jó, 

lehet nagyon termékeny, máshol pedig lehet zavarba ejtő is. Ha zavarba ejtő, az azért van – és ebbe lehet egy 

mások által új konzervativizmusnak vagy akadémizmusnak nevezett jelenséget is belelátni –, hogy a 

rendszerváltás után egész egyszerűen megváltozott egyfelől a közege a kultúrának, kultúrafogyasztásnak, a 

magyarországi filmkészítésnek és ezen belül az animációnak különösen, másfelől pedig egy csomó ágával még a 

hagyományos befogadási szisztémába ágyazódott. Egyszerre van légüres térben, mert mozikban nem nagyon 

látható, tévében szintén nagyon ritkán, s csak fesztiválokon, alkalmi vetítéseken. A kritika visszajelzései, a nézők 

visszajelzései, a szakmai közeg nagyon bizonytalan. Légüres térben van, amelyből nyilvánvalóan mindenki 

megpróbál kitörni, de mivel nincsenek egyértelmű visszacsatolások, mindenki más-más utat keres. A másik oldal 

az, hogy az elmúlt tíz évben – (2005-ös interjú) –, a digitális technika elképesztő áttörése miatt, az animáció 

mintha divatba jött volna. De ez tágan értelmezett animáció; hiszen a technikai lehetőségeknek a túlburjánzása 

és az összeolvadása miatt most már a populáris játékfilmek is alkalmaznak animációs eszköztárat – de ez nem a 

ha¬gyományos értelemben vett animáció, művészi animáció, művészanimáció, grafikus animáció, alkalmazott 

animáció. Az animáció tehát egyfelől magányos, másfelől divatos, és ebből fakad az, hogy van egy forradalmian 

kísérleti új technika, emellett meg a régi vágású filmek technikája – kérdés, ebből ki melyik pólust 

hangsúlyozza.”6 

                                                           
5konyvtar2.mome.hu/doktori/.../DLAertekezes-MTothEva-2008.pdf  
6konyvtar2.mome.hu/doktori/.../DLAertekezes-MTothEva-2008.pdf  

http://konyvtar2.mome.hu/doktori/ertekezesek/
http://konyvtar2.mome.hu/doktori/ertekezesek/
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13.9. ábra - Ottlik Anna: Teadélután (BKF-Animáció) 

 

 

13. 1 Film: Rödönyi Csilla: Grafitti 
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14. fejezet - Műhelyek az ezredforduló 
után 

1. 14.1. A Pannónia örökösei 

Ahogy már korábban szó esett róla, a világhírű Pannónia Filmstúdió elemeire hullott a rendszerváltozást követő 

évek gazdasági, tulajdonjogi és technikai átalakulásainak következtében. Bár a kilencvenes évek elején szinte 

minden új animációs, sőt több video- és utómunka-stúdió is a Pannónia „köpönyegéből bújt ki”, egyik új 

formációnak sem sikerült elérni, meghaladnia pláne nem a korábban államilag erősen támogatott, ugyanakkor 

szellemi és művészeti értékeivel igen jól gazdálkodó Pannónia hírnevét és elismertségét. 

Születtek időszakosan jól prosperáló, majd ilyen-olyan okból megszűnő vagy más néven továbbműködő, 

összeolvadó-szétváló formációk, ám a nemzetközi porondon máig a Pannónia neve a minőség igazi garanciája. 

Talán a Kecskemétfilmnek mint egykori Pannónia-részlegnek, s a legkorábban önállósodó magyar animációs 

stúdiónak sikerült az egykori ismertség közelébe jutni, annak ellenére, hogy az utolsó időkben mind a Grácia 

Alkotócsoport, mind a Magyar Rajzfim Kft. közvetlenebbül kötődött a Stúdióhoz. 

14.1. ábra - A Pannónia Filmstúdió 2013-ban (Fotó: Szabó Gábor HSC) 

 
 



 Műhelyek az ezredforduló után  

 222  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

14.2. ábra - A kifestőműterem a hetvenes években 

 

14.3. ábra - A kifestőműterem 2013-ban. A képen Bacsó Zoltán operatőr (Fotó: Szabó 

Gábor HSC) 
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14.4. ábra - Bacsó Zoltán műtermében Fjodor Hitruk 

 

14.5. ábra - Stúdióbelső 2013-ban (Fotó: Szabó Gábor HSC) 
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14.6. ábra - Varga György operatőr műtermében a nyolcvanas években 

 

14.7. ábra - Filmraktár a Pannóniafilm Kft.-ben a kétezres években (Fotó: Sárospataki 

Györgyi) 
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14.8. ábra - Filmszalag a Pannónia romjai közt 2013-ban (Fotó: Szabó Gábor HSC) 

 

14.1 Filmrészlet: A Pannóniafim 1998-ban Jankovics Marcellal 

2. 14.2. A Grácia Alkotócsoport 

14.9. ábra - Reisenbüchler Sándor: Boldog világvége 
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A kilencvenes évek minden animációs fórumán széles rendezői gárdával képviseltette magát a Mikle Judit 

vezette Grácia Alkotócsoport, a Pannónia egyik utolsó eredményes alkotóközössége. A csoport az évtized elején 

alakult meg „házon belül”, elsősorban egyedi animációs filmek létrejöttének elősegítése, gyártása és 

menedzselése céljából. A kezdőcsapat tagja volt Macskássy Kati, Reisenbüchler Sándor, a rajzfilmhez hosszú 

kihagyás után visszatérő grafikusművész Gyulai Líviusz, a rendező és tervezőtanár Richly Zsolt, a kiváló 

animátor-rendező Kiss Iván, valamint Orosz István és Keresztes Dóra. 

14.10. ábra - Kiss Iván: B.A.C.H. 
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Richly Zsolttal számos tanítványa érkezett, és készített csapatmunkában filmet (Rofusz Kinga, Péterffy Zsófia, 

Patrovits Tamás, Korda Éva, Molnár Jacquline), aztán a fiatalok újonnan diplomázottakkal, vagy éppen 

tanulmányaikat folytató főiskolásokkal gyarapodtak (Bánóczki Tibor, Paál Zsuzsanna, Riedl Katalin, Pálfy 

Zsolt). Jelen sorok írója is e közösségben kezdte animációs rendezői működését, s élete nagy szerencséjeként 

tartja számon, hogy így történt. Egyfajta, mára alig hihető kalandként gondol ezekre az időkre, amikor a 

„hőskor” képviselői még naponta előfordultak, mi több dolgoztak a legendás Hűvösvölgyi úti szentélyben. 

14.11. ábra - Bánóczki Tibor: Holtágban 

 

3. 14.3. A Magyar Rajzfilm Kft. 

A kétezres évek elején a korábban már ellehetetlenült Pannóniafilm hivatalosan is megszűnt filmgyártó cég 

lenni, s magával rántotta a cég részeként működő Grácia Alkotócsoportot is. Mentve a menthetőt, az egykori 

„gráciások” maradéka a Magyar Rajzfilm Kft. néven értékmentés céljából létrejött stúdióban folytatta egyedi 

filmes pályáját, vagy más stúdiókhoz igazolt át, s volt, aki elhagyta az animációs pályát. A klasszikus 

filmforgatásoknak is bealkonyult: a 35-ös nyersanyagra forgatás és a labormunka megfizethetetlenné és 

körülményességénél fogva gazdaságtalanná vált. A vágóasztalt darabokra szedték, elköltöztek a trükk-kamerák 

és asztalok, s bár a berendezések egy része a felsőoktatásban kelt új életre, tényleges szerephez már nem 

jutottak. A Pannónia hűlt helyén gyakorlatilag megszűnt a hagyományos rajzfilmkészítés. 

Jankovics Marcell is számítógépen folytatta élete egyik főműve, a már ekkor tizenegynéhány éve készülő Az 

ember tragédiája hátralévő színeit. 

A filmoperatőrök számítógépes kompozítorokként dolgoztak tovább, mind kevesebb lett a szabadkézi munka, a 

feladatok átstrukturálódtak, a hangsúlyok áthelyeződtek. A korábbi támogatási lehetőségek beszűkülésével 

egyre kevesebb alkotói film készült, de a kevés közt még volt, van néhány emlékezetes darab, amelyek jelenleg 

is sikerrel járják a hazai és nemzetközi fesztiválokat. 

14.12. ábra - Paál Zsuzsanna: Hold 
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14.13. ábra - Kiss Iván: Töredék 

 

A Magyar Rajzfilm Kft. jelenlegi alkotói közösségében Kiss Iván, az illusztrátorként is kiváló Békés Rozi, a 

korábban már bemutatott mester, Gyulai Líviusz, a határművészeti produkcióiról is ismert Paál Zsuzsanna, 

valamint időszakosan Prakter Mariann, Péterffy Zsófia, a képzőművész Kalmár István, illetve jelen sorok írója 

készít filmet. 

A 2011-ben elhunyt Vajda Béla utolsó műve is a Magyar Rajzfilmnél „forgott”. 
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14.14. ábra - M Tóth Éva: Zenit 

 

14.15. ábra - Mezei Bori producer, Magyar Rajzfilm Kft. (Fotó: M Tóth Éva) 

 

14.2 Film: M Tóth Éva: Vox Animae 

4. 14.4. A Kecskemétfilm 
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A 2011-ben fennállásának negyvenedik (!) évfordulóját ünnepelő Kecskemétfilm nem csupán a sűrűn említett 

nemzetközi hírű szakmai fesztiváljairól híres, hanem igényes alkotógárdájáról is. 1971-es alakulása óta az 

állandó magas minőség megtartásával –önállóan és nemzetközi koprodukciókban egyaránt – számszerűen is 

bőséges filmtermést produkál. 

A hazai közönség kedvelt sorozatait – Vízipók, csodapók, Magyar népmesék, Mondák a magyar történelemből – 

nemzetközi színtéren is ismerik, forgalmazzák. 

14.16. ábra - Pócs Eszter – Tóth-Pócs Roland: Bíborcsiga 

 

Oszlopos tagjai közül a korábban említetteken kívül a komputer- és fotóanimációval egyaránt kísérletező 

Neuberger Gizella (Arcra arc, 1994, Mandala 2005, Zöldségleves, 2011) évtizedek óta következetesen készíti 

személyes hangulatú és problémafelvetésű érdekes mozgóképeit. 

14.17. ábra - Neuberger Gizella: Arcra arc 
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„Aki animációval foglalkozik, annak kialakult egy sajátos szemléletmódja. A kockánkénti animáció minden 

egyes kockája fontossá lesz. Minden egyes kép. És mi megszoktuk azt, hogy minden képnek minden részletét 

megdolgozzuk, odafigyelünk rá, nincs lényegtelen. Mindig az egész képben gondolkodunk, ez egyrészt lehet 

hátrány, másrészt meg úgy gondolom, hogy előny. Sokkal több információt építünk be minden egyes képbe, mint 

ami a játékfilmnél elvárás. A videó azt teszi lehetővé a filmmel szemben, hogy otthon megnézhesd: leülsz, látsz 

valami érdekeset, megállítod és visszapörgeted. Megnézheted képenként. 

Nem is akarok kilépni ebből a metódusból – azt szeretném, igen, hogy minden kocka ezentúl is fontos legyen.” 

(Neuberger Gizella, 2005, M Tóth Éva interjú)1 

14.18. ábra - Neuberger Gizella: Zöldségleves 

 

                                                           
1konyvtar2.mome.hu/doktori/.../DLAertekezes-MTothEva-2008.pdf  

http://konyvtar2.mome.hu/doktori/ertekezesek/


 Műhelyek az ezredforduló után  

 232  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Kiváló szakmai tudású a Magyar népmesék és más ismert sorozatok (A világlátott egérke, 2011-től) 

professzionális rendezője, Nagy Lajos, és jelenleg kecskeméti égisz alatt alkot Orosz István, Richly Zsolt és 

utolsó filmjét Gémes József is itt készítette. 

14.19. ábra - Magyar népmesék – A vízitündér (Rendező: Nagy Lajos) 

 

Az ezredfordulón a Kecskemétfilm tevékenysége az olyan egész estés külföldi koprodukciókban teljesedett ki, 

mint a Majmok kastélya (Jean-Francois Laguionie, 1999), majd a Verne-mű nyomán készült Utazás a Föld 

középpontja felé (Szilágyi Varga Zoltán, 2002). 

A Magyar népmesék évtizedek óta készülő és folyamatosan „olvasható” animációs képeskönyvének nem szűnő 

magyar és nemzetközi sikere valószínűleg abból adódik, hogy a sorozatindító darabok struktúrájához hűen, 

ámde a változások szelét befogva készültek az újabb és újabb epizódok, teret engedve az új technológiának, 

mégis mértéktartóan megőrizve azt a vizuális nyelvet, amely egyedivé teszi a vállalkozást a világ animációs 

mezőnyében. 

14.20. ábra - Magyar népmesék – Az elégedetlen fazék (Rendező: Nagy Lajos) 
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Mikulás Ferenc: 

„A Magyar népmesék-sorozatot én találtam ki. Az életem úgy alakult, hogy sokáig geodétaként, figuránsként 

csavarogtam az országban. Tehát afféle szociológiai, szociográfiai tanulmányúton voltam. Láttam a paraszti 

kultúrának és általában az értékeknek pusztulását, ezért arra gondoltam, hogy ha valamikor a média közelébe 

kerülök, akkor nekem kutya kötelességem azoknak az értékeknek a megőrzése, amikbe beleszülettünk. Így 

született meg a Mondák a magyar történelemből, Regölés, Mesék Mátyás királyról, valamint a Magyar 

népmesék sorozat gondolata… 

Hozzákezdtünk, és én úgy gondoltam, hogy népi mesemondókat foglalkoztatok, mindegyik epizódot más és más 

mondta volna. De akkor a televízió részéről nem volt nyitottság. Azt mondták, nem adnak pénzt, csak akkor, ha a 

munkához megfelelő szakember kapcsolódik. Így lett kijelölve, hál’ Istennek, Jankovics Marcell, aki partner volt 

az elképzeléseinkben. Én egy kicsit másképp gondoltam a sorozat karakterét, mint említettem. Elsősorban a 

képzőművészet irányába vittem volna el és nem annyira a díszítőművészet felé, de így is azonosulni tudtam vele, 

és a kollégáim is.” (M Tóth Éva-interjú)2 

14.21. ábra - Magyar népmesék – Kacor király (rendező: Jankovics Marcell) 

                                                           
2konyvtar2.mome.hu/doktori/.../DLAertekezes-MTothEva-2008.pdf  

http://konyvtar2.mome.hu/doktori/ertekezesek/
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A Kecsemétfilm talán legnagyobb vállalása az immár kétévente megrendezett KAFF, azaz Kecskeméti 

Animációs Filmfesztivál, amely 1985 óta fogadja a magyar és külföldi alkotásokat, a színes szakmai „közeget”. 

A stúdióvezető és fesztiváligazgató, Mikulás Ferenc valószínűleg legnagyobb érdeme a színvonalas műsoron, 

szakmai kínálaton túl, hogy politikai és társadalmi változásoktól függetlenül, az egyre nehezebben előteremthető 

fedezet dacára, időről időre egy fedél alá gyűjti a szétszóródott animációs közösséget, a sokféle elkötelezettségű, 

nézetű és korú alkotói csapatot, akik Kecskeméten kétévente érdemi szakmai diskurzusba bocsátkozhatnak, 

megismerhetik egymás aktuális helyzetét, alkotói állapotát, s prognosztizálhatják a műfaj rövid és hosszú távú 

perspektíváit. 

14.22. ábra - Fesztivállogó (Farkas Antal Jama műve) 

 

5. 14.5. Studio Exist 

A pannóniás előéletű tapasztalt gyártásvezető és producer, Morvay Gábor 1995-től vezetett stúdiójában is több 

fiatal alkotó kezdte pályafutását (Heim István, Riedl Katalin), mégis leginkább a kétezres évek elején a 

stúdióhoz csatlakozott – korábban „gráciás” Keresztes Dóra emelkedik ki következetes képalkotói programjával 

(De Profundis, 2002; Egyedem-begyedem, 2004, Álommalom, 2009). 
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14.23. ábra - Keresztes Dóra: Álommalom 

 

Az Exist vállalt munkát hazai és nemzetközi produkciókban is, s az utóbbi években Nagy Lajos Képtelen 

természetrajza nyomán készítettek el több epizódot, legutóbb A kígyó címűt. 

6. 14.6. Új utakon 

A Pannónia utáni generáció értékes, mára megerősödött és sokirányú feladatokat ellátó új műhelyeket hozott 

létre a kétezres években. E műhelyekben tervezőművészeti és autonóm produkciók egyaránt születnek, 

tehetséges alkotók, képzett szakemberek garantálják a nívós alkotásokat. Az új technológiával felnőtt nemzedék 

természetes módon kapcsolódik be a kreatív folyamatokba, s egyre gyorsabb tempóban veszik át az irányítást a 

műfaj minden területén. Megnyugtató tendencia, hogy a fiatal tervezők, rendezők, szakemberek szívesen 

dolgoznak együtt mestereikkel vagy az előttük járó nemzedékkel, de már ők szabják meg a vizualitás és a 

szellemiség irányát. Szerencsére a magyar animációra jellemző „intellektuális erőnlét” mutatkozik meg az új 

műhelyek új közösségeiben is, s a műfaj nemzeti karakterét és színvonalát féltőknek nincs mitől tartaniuk. 

14.24. ábra - Ottlik Anna vázlatkönyve (BKF-Animáció) 
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6.1. 14.6.1. KGB 

A KGB Vizuális Műhelyt 1999-ben Klingl Béla, Gauder Áron animációs rendezők, valamint Bóka Igor 

számítógépes tervező alapították, animációs rövidfilmek mellett reklámfilmek készítése céljából. Később 

Gauder Áron és Bóka Igor kivált az időközben KGB Stúdió névre keresztelt cégből és Novák Erik producerrel 

megalapították a Lichthof Produkciót, elsősorban a Nyócker! elkészítésére, majd az Egill című produkciót is itt 

indították útjára. 

14.25. ábra - Gauder Áron: Egill 

 

A KGB az ezt követő években leginkább televíziós műsorfőcímek és arculatok, valamint reklámfilmek 

készítésére szakosodott, de számos sikeres animációs rövidfilm számítógépes munkálatai is náluk folytak. 

(Macskássy Kati: Sosemvolt Cigányország, M. Tóth Géza: Maestro, Ergo, Gauder Áron: Nyócker!, Richly Zsolt 

Kőműves Kelemen, Rofusz Ferenc: Ticket) 

A stúdió játékfilmek vizuális trükkjeit és effektjeit is gyakran készíti. Más igényes művek mellett Pálfi György 

Taxidermia című, különleges vegyes technikájú egész estés játékfilmjében több mint 70 jelenet számítógépes 

effektjét alkották meg. 

„A díszletek mellett Hollywood becsületére váló CGI-effektusok is készültek, amelyek nem magamutogatásként, 

otrombán önmagukban, önmagukért vannak jelen, hanem a lehetetlent, a nem láthatót, a képzeletet hivatottak 

megidézni. A Hukklével bizonyított KGB cég animátorainak munkája a film pár lélegzetelállító jelenete.” 

(mozinet.hu, 2006) 

14.26. ábra - Pálfy György: Taxidermia 
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Ha van lehetőségük, a KGB munkatársai önálló animációs filmeket is készítenek, elsősorban a szakterületükhöz 

közeli 3D-technika kreatív alkalmazásával. (Klingl Béla: Déja Vu, 2004, Bogdán Zoltán: Edward, 2009, Koós 

Árpád: Babel, 2011) 

14.27. ábra - Bogdán Zoltán Greco: Edward 

 

14.28. ábra - Koós Árpád: Babel című filmjének hirdetése 

 

Nézd meg: 

http://www.koosarpad.hu 

http://www.kgbstudio.hu 

Jelenleg Klingl Béla televíziós gyereksorozattervén dolgoznak Boxi címmel, kartonpapír főszereplőkkel, s 

persze 3D-ben! 

http://www.koosarpad.hu/
http://www.kgbstudio.hu/
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„A filmhez írtam egyébként egy játékprogram-koncepciót is, amit online felületen lehet majd jól használni, és 

kitaláltam egy játékot tabletre, ahol a szereplőket össze lehet hajtogatni. Készül a rajzfilm weboldala, ahová 

minden szereplő kihajtogatott verzióját is kitesszük majd. Azért is szerettem volna ezt a filmet megvalósítani, 

mert itt, nálunk – ellentétben a japánokkal, franciákkal – nincs divatja a hajtogatásnak. Egyébként nekem is egy 

órába tellett egy-egy figura összerakása.” Klingl Béla 3 

14.29. ábra - Klingl Béla: Boxi 

 

6.2. 14.6.2. Studio Beastarts 

A stúdiót 2004-ben alapították Erkel András, a korábbi sikeres Varga Stúdió-s producer vezetésével, animációs 

filmek, játékfilmek, reklámok, videoklipek készítése, forgalmazása céljából. Nagy nemzetközi koprodukciókban 

és egész estés filmekben egyaránt dolgoznak, de fő tevékenységük mellett diplomafilmek és egyedi filmek 

megvalósításában is részt vesznek (Hegyi Magdolna: Au 2006, Gaál Fruzsina: Vízen 2007, Ritter Ottó: Rejtekes 

2007, Magyarósi Éva: Lena 2009), s több évig segítették a MOME évközi animációs gyakorlatainak 

kivitelezését és menedzselését. (Mondókák, 2006, Gyerekdalok, 2008) 

Legkedveltebb sorozatuk valószínűleg Alexei Alexeev üdítő humorú Log Jam-je. 

14.30. ábra - Gaál Fruzsina: Vízen 

                                                           
3http://mediatanacs.blog.hu/2013/06/18/hajtogatott_kartonpapirbol_elevenednek_meg_klingl_bela_mesefigurai 

http://mediatanacs.blog.hu/2013/06/18/hajtogatott_kartonpapirbol_elevenednek_meg_klingl_bela_mesefigurai
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14.31. ábra - Alexei Aleeev: Log Jam 

 

Olvasd el! 

http://index.hu/kultur/media/2009/06/15/alex/ 

6.3. 14.6.3. Kedd Animációs Stúdió 

A KEDD Animációs Stúdiót M. Tóth Géza alapította 2002-ben. Egyedi animációs filmek készítésétől jutottak el 

az önálló, kereskedelmi hasznot is hozó sorozatokig, s jelenleg az egyik legstabilabb animációs stúdióvá nőttek. 

A sikerhez természetesen hozzájárult a stúdióvezető szakmai elismertsége és számos jó produceri adottsága, 

többek közt az előrelátó tervezés képessége. A filmes „termékek” mellett korszerű alkalmazásokra is dolgoznak, 

s a műhely 2010-ben a Bogyó és Babóca termékek forgalmazására online áruházat hozott létre, melyet később 

más mesékhez kapcsolódó játékokkal és termékekkel bővítettek. A KEDD kreatív stúdióként is működik, 

animációs rendezvényeket, fesztiválokat szervez, animációs ismeretterjesztéssel is foglalkozik. Tevékenységük 

immár produkcióik forgalmazására is kiterjed. 

Nézd meg! 

http://www.kedd.net/showreel_page/ 

6.4. 14.6.4. Umbrella Stúdió 

http://index.hu/kultur/media/2009/06/15/alex/
http://www.kedd.net/showreel_page/
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Rakétasebességgel jön fel a multifunkciós, átlagéletkorát tekintve legfeljebb harmincas Umbrella stúdió. Az 

alapító Hídvégi Zoltán és Kázmér Miklós kortársaikat gyűjtötték maguk köré néhány évvel ezelőtt, s 

videoklipek, reklámfilmek teljes kivitelezését vállalják a sztoribordtól az utómunkáig. A komplex animációs 

technológiai felkészültségük talán a legerősebb területük, és a fiatal, máris komoly szakmai renoméval bíró 

rendezőgárda is ezt a vonalat reprezentálja, így Csáki László, Emil Goodman, Vácz Péter – csak páran a 

legismertebbek közül... A rendelésre készülő munkák mellett szenvedélyesen támogatják a fenti rendezők 

egyedi filmjeit, így máris számos friss fesztiváldíjjal dicsekedhetnek, amelyek elnyerésében nagy szerepet 

játszottak, hisz 2013-ban a KAFF-on mindhárom fenti rendező kiemelkedően szerepelt, mondhatni: tarolt. 

14.32. ábra - Csáki László: My Name is Boffer Bings 

 

14.33. ábra - Emil Goodman: Heaven’s Vanguard 

 

A dinamikus alkotóközösség tendenciózusan gyűjti a még ifjabb tehetségeket, ennek érdekében folyamatosan 

együttműködik a művészeti egyetemekkel. 

Nézd meg! 

http://umbrella.tv/intro 

6.5. 14.6.5. Anilogue Animációs Fesztivál 

A legfrissebb hazai animációs szakmai kezdeményezések egyike a Liszka Tamás producer által kitalált és 2003-

tól budapesti, majd 2008-tól Budapest–Bécs székhelyű Anilogue Animációs Fesztivál, amely a hazai alkotások 

http://umbrella.tv/intro
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mellett gazdag nemzetközi programmal várja a műfaj rajongóit, s a kortárs animációs művek fontos 

bemutatkozási lehetősége. 

14.34. ábra - Liszka Tamás az Anilogue vetítővászna előtt 

 

Olvasd el! 

http://prizmafolyoirat.com/tag/anilogue/ 

6.6. 14.6.6. MOME Animáció 

Az élő és megújuló magyar animáció egyik legfontosabb műhelye a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem. Az 

aktív tanárok közül mára Richly Zsolt képviseli az egykori pannóniás rendezőket, bár a címzetes egyetemi 

tanárok illusztris sorában Rofusz Ferencet és Jankovics Marcellt egyaránt megtaláljuk. A Varga Stúdió egykori 

professzionális csapatából Lehotay Zoltán a legrégebbi mester. A szakot az alapító Bleier Edit a kilencvenes 

évek végén M. Tóth Gézának adta át, aki a kétezres évek közepéig vezette azt. A kilencvenes években 

kibontakozott fiatalabb generációból Gacs Réka vált az animációs képzés egyik kulcsemberévé. 

2005-től Fülöp József vette át az animációs képzés irányítását. A hosszabb külföldi tartózkodás után 2001-ben 

hazatérő és a tanításba bekapcsolódó egykori „iparos”, a többfokozatú egyetemi képzés lehetőségeit figyelembe 

véve dolgozta ki az animáció alap- illetve mesterképzési metodikáját és alapította meg az önálló animációs 

tanszéket a MOME-n 2010-ben. Fülöp József 2011-től a médiaművészeteknek otthont adó Média Intézet 

irányítását is ellátja. 

14.35. ábra - A „MOME” főbejárat 

http://prizmafolyoirat.com/tag/anilogue/
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Fülöp József (1964– ) vizuális tervezőművészként diplomázott, és nem kizárólag animációs filmmel foglalkozik 

tervezőművészi pályafutása során: elsősorban televíziós arculatokat – pl. Minimax –, vizuális kommunikációs 

rendszereket, főcímeket tervez, reklámfilmeket rendez, s kifejezetten érdeklik az animációs műfaj új műformái, 

alkalmazási lehetőségei, a nem hagyományos szerkezetű alkotások. Összetett, problémaérzékeny szemlélete és 

kiváló produceri képességei néhány év alatt komoly, pozitív irányú koncepcionális változást eredményeztek 

előbb a szakon, majd a teljes MOME-n. Az újra való törekvés, valamint tanítványai aktív és rendkívül 

eredményes menedzselése mellett a múlt értékei iránti elkötelezettsége is közismert: korábban a Budapest 

Animációs Filmklubban animációtörténeti előadásokat vállalt, majd a MOME Kiskakas fesztiváljain a nemzeti 

animációs örökség megismertetése mellett a nemzetközi animációs művészet egykori és kortárs reprezentánsait, 

jeles műveit is közvetíti az ifjabb korosztálynak. 

Nézd meg! 

Gyermekdalok és Mondókák 

https://www.youtube.com/channel/UCy8b8R1csgXcpVs44QIXQvg 

Herr Hirny kalandjai 

www.hirny.hu  

Az utóbbi évek kiemelkedő MOME-hallgatói teljesítményeiből 

Duczky Tomek 

Az új, MOME-s nemzedék munkái közül az alkotó fiatal korát meghazudtolóan érett és kivételes arányérzékről 

tanúskodó Életvonal (2006) című diplomafilm a 2007-es KAFF-on emelkedett ki a mezőnyből, ez volt a nagy 

kiugrást hozó első alkotás az új szemlélet jegyében. 

14.36. ábra - Duczky Tomek: Életvonal 

https://www.youtube.com/channel/UCy8b8R1csgXcpVs44QIXQvg
http://www.hirny.hu/index.php?language=hungarian
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Szabó András (Emil Goodman) is erőteljes, originális alkotói személyiséget ígérő produkciókkal mutatkozott 

meg. Már főiskolásként szellemes évközi gyakorlatokat Kirúgós (2006), profi zenés klipeket (Mad 72 World, 

2006) készített. Henry Waltz (2011– ) című, nagy ívű, több éve készülő míves produkciójának epizódja az idei 

KAFF-on nyert díjat. Heaven’s Vanguard (2013) 

14.37. ábra - Szabó András alias Emil Goodman: Henry Waltz 

 

Glaser Kati Fin! (2008) című, egyetlen hosszú körsvenkből álló, meglepő lépték- és nézőpontváltásokra épülő 

szürrealista etűdjében a megfigyelői helyzetben „rögzített” néző Glaser szokatlan képzettársításainak 

következtében szemlélődőből egy idő után aktív rejtvényfejtővé válik. A mű 2009-ben a KAFF fődíját nyerte el, 

majd Glaser Kati 2013-ban ismét elbűvölte a közönséget Három nagymamám volt című napló-meséjével. 

Szellemes, finoman groteszk munkája azokat is meggyőzte, akik korábban a klasszikus értelemben vett 

animátori erényeket hiányolták művészetéből. 

14.38. ábra - Glaser Kati: Három nagymamám volt 
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Olvasd el! 

http://filmtekercs.hu/interju/nagymamasorsok-interju-glaser-katalin-animacios-rendezovel 

Nézd meg! 

http://www.youtube.com/watch?v=gGVVqDtDLgo 

Vácz Péter Annecy ifjúsági fesztiváldíja után és rangos nemzetközi elismerések mellett 2013-ban a KAFF 

rövidfilmes díját is „vitte” Nyuszi és Őz című, a szó szoros értelmében dimenziókon átívelő alkotásával, melyet 

Bertóti Attilával szoros együttműködésben készített. Az animációs műfaj technikai változásaira és a 

különbözőség, másság problematikájára egyaránt reflektál az ifjú alkotó műve. Napjaink égetően aktuális 

kérdése, a különböző adottságokkal és kondíciókkal bíró emberi lények közti párbeszéd, együttműködés, sőt 

barátság lehetősége. Ez utóbbi, a barátság esélyének alternatíváját járja körül állatmese-példázatában a rendező, 

Edwin A. Abbot Síkföld4 című, tizenkilencedik századi klasszikusának alapkonfliktusára emlékeztető helyzetet 

kreálván szereplői kartonéletében. 

14.39. ábra - Vácz Péter: Nyuszi és Őz 

 

Olvasd el! 

                                                           
4http://mek.oszk.hu/01900/01984/html/ 

http://filmtekercs.hu/interju/nagymamasorsok-interju-glaser-katalin-animacios-rendezovel
http://www.youtube.com/watch?v=gGVVqDtDLgo
http://mek.oszk.hu/01900/01984/html/
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http://stilblog.hu/2013/03/31/nyuszi-es-oz-vacz-peter-animacios-filmrendezovel-beszelgetunk/ 

Nézd meg! 

http://www.anim.mome.hu 

http://www.youtube.com/results?search_query=mome%20anim&sm=3 

6.7. 14.6.7. BKF Animáció 

A Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Művészeti Karának Médiaművészeti Intézetében 2011-ben 

indult el a főiskolai, 2012-ben pedig a mozgóképművész mester-szak részeként az egyetemi szintű 

animációsművész-képzés. Tehát nagyon fiatal, előtörténet nélküli műhely épül azóta is napról napra, amelyben a 

gyakorlati és elméleti ismereteket a klasszikus alapoktól a legkorszerűbb eljárásokig az animációs műfaj 

elismert személyiségei közvetítik: Bacsó Zoltán, Bóka Igor, Bogdán Zoltán Grékó, Csáki László, Fischer 

Ferenc, Gauder Áron, Kiss Melinda, Sikur Mihály, Ulrich Gábor. A BKF speciális előnye a hazai 

felsőoktatásban, hogy olyan műfajok érhetőek el egy intézményen belül, amelyek többnyire különböző 

egyetemeken találhatók csak meg. 

14.40. ábra - Animációs enteriőr a BKF Rózsa utcai campus-án (Fotó: Bárczy Örs) 

 

A BKF animációs hallgatói számára közvetlenül nyitottak a játékfilmes és televíziós, a grafikai vagy kézműves, 

sőt az alkalmazott zenei vagy számítógépes ismeretek, de szert tehetnek gazdasági és kommunikációs 

tájékozottságra is, tervezői kapacitásaik bővítése érdekében, ami a jelen összetett kihívásai közepette nem 

elhanyagolható adottság. A neves szakembergárda a társművészetek területéről is aktívan jelen van a szakon, 

kortárs zeneszerzők, operatőrök, rendezők és kommunikációs szakemberek vesznek részt az oktatásban. 

14.41. ábra - Hertelendi Amanda filmképe 

http://stilblog.hu/2013/03/31/nyuszi-es-oz-vacz-peter-animacios-filmrendezovel-beszelgetunk/
http://www.anim.mome.hu/
http://www.youtube.com/results?search_query=mome%20anim&sm=3
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14.42. ábra - M Tóth Éva, Bacsó Zoltán, Simon Balázs trükkasztalon dolgoznak 

 

Jelen sorok írója, mint szakvezető csak visszafogottan nyilatkozhat saját háza tájáról, mindazonáltal nehezen 

tudná nem megosztani örömét a rövid idő alatt kialakult remek műhelyszellem, az egyre nívósabb hallgatói 

gyakorlatok láttán, s erősen reméli, hogy a következő években a jó hangulatú koncentrált munka meghozza 

gyümölcsét nívós diplomafilmek formájában, és a szakmába való beilleszkedésre is elegendő muníciót kapnak a 

végzett hallgatók. 

14.43. ábra - Kovács Dóra főiskolai hallgató „szekkót” fest 
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14.44. ábra - A hallgatók közös műve a könyvtárban 

 

14.45. ábra - Év végi kiértékelés a MÜSZI-ben 2013-ban (Fotó: Geberle Márton) 
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A jelenlegi hallgatói gárdából néhány név, akik évközi munkáikkal máris felhívták magukra a külvilág és egyes 

profi stúdiók figyelmét is: Dell’Edera Dávid, Ottlik Anna, Rádóczy Zsuzsi, Rödönyi Csilla, Simon Balázs... a 

teljesség igénye nélkül. 

14.46. ábra - Kivés Enikő filmképe 

 

14.47. ábra - Az animáció szak filmképeiből (Kiss Melinda montázsa) 
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14.48. ábra - Animációs életképek (Fotók: M Tóth Éva, Kiss Melinda, Fischer Ferenc) 
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14.3 Film: Rádóczy Zsuzsi: Szieszta 

Nézd meg! 

http://bkf.hu/muveszet/kepzesek/alapkepzesek/animacio 

 http://www.youtube.com/user/BKFanimation 

7. 14.7. Határon túl 

Az Argo Audiovizuális Egyesület azzal a célkitűzéssel jött létre 2005-ben Kolozsváron, hogy filmkészítési 

lehetőséget biztosítson tehetséges fiatal alkotók számára. Az Argo nagyjából párhuzamosan indult a Sapientia – 

EMTE fotó-, film- és médiaszakával, az általuk felkarolt fiatalok nagy része is az egyetem padsoraiból került, 

kerül ki. 

Az animációs műfajban Bertóti Attila Ariadné fonala című többszörös díjnyertes alkotását segítették és Felméri 

Cecília ugyancsak népszerű Mátyás, Mátyás című dokumentum-animációs filmjét. 

14.49. ábra - Bertóti Attila: Ariadné fonala 

http://bkf.hu/muveszet/kepzesek/alapkepzesek/animacio
http://www.youtube.com/user/BKFanimation
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A szintén kolozsvári székhelyű Filmtett Egyesületet szakmai képzések céljából szervezték meg először 2002 

nyarán filmes műhelyként. Partnerük, a már nem létező Duna Műhely segítségével alkotótáborokat szerveztek 

fiatal tehetségek számára, hogy csoportokba szerveződve kipróbálják a filmkészítés különböző területeit, így az 

animációsmozgókép-készítést is. A tábornak jelenleg egyszerre van tehetségkutató és továbbképző jellege: a cél 

szakmai ismeretek átadása és kibővítése, fesztiválokon bemutatható filmek elkészülte, ugyanakkor a fiatal 

táborlakók közti szakmai kapcsolatok kialakítása későbbi együttműködésük reményében. Az animációs szakmai 

ismeretek átadását M. Tóth Géza, Pálfi Szabolcs, Patrovits Tamás, Radu Vasile Igazság és Völler Ágnes is 

segítették az évek folyamán. 
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15. fejezet - A jelenkori magyar 
animációsművészet a nemzetközi 
mozgóképművészetben 

Napjainkban az animáció a korábbi időknél jóval szervesebben épülhet be kortárs nemzetközi 

mozgóképművészetbe, hisz napi szinten van jelen a hazai és nemzetközi produkciókban készülő játékfilmek 

CGI-trükkjeinek, effektjeinek kidolgozásában, s a magyar szakemberek, ahogy egyes utómunka-stúdiók is, 

egyre többen szakosodnak erre a keresett iparágra. Jelen pillanatban Magyarországon közel negyven, 

animációval is foglalkozó kisebb vagy tekintélyesebb utómunka-stúdió (Colorfront, Focus-Fox) működik, de a 

nagy, korábban más főprofilú cégek, mint a Magyar Filmlabor is versenybe szálltak. 

15.1. ábra - A Focus Fox Stúdió egyik digitális műterme 

 

A másik iparszerűen űzhető, nemzetközi szinten nagyon keresett, s a magyar tervezők, fejlesztők által jól 

belakott terület a számítógépes játékok és alkalmazások készítése. Ezek a műfaji leágazások immár szorosan 

kötődnek a játékfilm-, és egész estés animációsfilm-gyártáshoz, hisz egy-egy produkció „csomagban” kerül 

piacra, s némely film játék-megfelelője hosszú távon népszerűbb és több kereskedelmi hasznot hajt, mint maga 

az alapprodukció. Magyarországon az „álomcég” a Digic Pictures, ahol talán a legkomolyabb látványtervezési 

kísérletek zajlanak. 

15.2. ábra - Gauder Áron motion capture-felvételt készít 
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A magyar tervezőművészek, szakemberek stúdiók, cégek márkaneve alatt szép számban tevékenykednek a 

mozgóképiparban, amely aligha választható el a művészeti vonatkozásoktól. Igazságtalan és indokolatlan lenne 

bármiféle „magasművészeti” vagy „ipari” tevékenység megkülönböztetése, hisz gyakorta a vizuális igények és 

az alkotók is azonosak. Lehet, hogy valaki nagyszerű szerzői filmeket készít, ugyanakkor kiveszi a részét a 

hirdetőipari vagy éppen a játékfilmes trükkmegbízásokból, s életműve éppen e sokszínűségtől gazdagodik. Az 

iparban megszerzett tudást visszaforgatja autonóm műveibe, vagy fordítva: az egyedi filmekben kikísérletezett 

technológiát építi be megbízásos munkájába. 

A fiatalabb generáció már egész biztosan így „működik”, számukra természetes az átjárás, s talán fel sem merül, 

hogy méltóságon aluli lenne részt venniük kereskedelmi termékek előállításában. Ahogy tapasztalható, 

élvezettel vállalnak minden olyan megbízást, ami tudásukat gyarapítja. Ritka a „csak” szerzői műveket 

produkáló alkotó, nem is hihető, hogy életképes stratégia lenne manapság az az attitűd, hogy a reklám vagy a 

részfeladatok profi megvalósítása érdektelen elfoglaltság. 

A nemzetközi színtéren is sikeres rendezőink, tervezőink valamennyien arról ismertek, hogy multifunkciós 

képességekkel bírnak, és változatos kihívásokra magas szinten és szívesen reagálnak. 

Az idősebb generációból jó példa a korszerű és praktikus hozzáállásra Rofusz Ferenc egész munkássága (ld. 

korábban), vagy Csupó Gábor nemzetközi karrierje a szórakoztató televíziózásban. 

15.3. ábra - Rofusz Ferenc: A toppik (látványterv) 
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Csupó Gábor (1952– ) huszonöt éves korában távozott külföldre a hetvenes évek közepén. Svédországban élt, 

majd az Egyesült Államokba költözött, ahol megismerkedett és összeházasodott Arlene Klaskyval, s 

megalapították a Klasky Csupo Inc.-et, amely sikeres televíziós sorozataik következtében a világ egyik 

legnagyobb és legnyereségesebb stúdiója lett. Filmjeik számos magas elismerést, díjat nyertek szakmai 

berkekben is, így pl. a tévés Oscar-nak számító Emmy-díjat is. Legismertebb munkáik a Simpson család és a 

Fecsegő tipegők. 

Egész estés produkciókat is menedzsel, így legutóbb az Immigrants – Jóska menni Amerika (2008) című 

animációs és A holdhercegnő (2008) című vegyes technikával készült mesefilmet. 

A nemzetközi csapatmunkában való naprakész részvételt megkönnyíti a digitális technológia és az online 

kommunikáció, hisz nem szükséges feltétlenül egy térben, sőt egy országban sem együtt lenniük azoknak, akik 

együtt dolgoznak valamely munkán. A könnyű adatátvitel és az azonnali elérhetőség nem követeli meg a 

személyes találkozást sem, egy kreatív csapat, egy „stúdió” nagyszerűen működtethető határok nélkül. Ezen új, 

az ezredfordulót követően kialakult metódust modellezi a régi módszerekkel szembeállítva Marinov Gábor 

2009-ben írt tanulmányában. Amiről mint jövőbeli általános lehetőségről ír, az már a jelen. 

Olvasd el: 

Dagobert bácsitól a kollaboratív tartalomszerkesztésig 

Az animáció új útjai 

http://www.infonia.hu/digitalis_folyoirat/2009_1/2009_1_marinov_gabor.pdf 

Hazai terepen nem mindig könnyű az előrejutás a korszerű technológiával kísérletező alkotóknak. Mégis 

létrejönnek heroikus vállalkozások, amelyek aztán küzdenek a honi labilis támogatási és produkciómenedzselési 

körülményekkel.1 A szerencsésebbek nívós stúdiókörülmények közt próbálhatják ki tudásukat, s valóban 

nemzetközi színvonalú szaktudásra tehetnek szert.2 

15.4. ábra - Bajkov Valentin videoklipje 

                                                           
1Havasmezői Gergely: A mágus – Interjú Sóstai Zoltánnnal /Filmtekercs, 2013.03.11. http://filmtekercs.hu/interju/a-magus-interju-sostai-

zoltannal  
2Götz Eszter: Dizájn határok nélkül / Ki tervezte az „50 tehetséges magyar fiatal” program szimbólumát? Beszélgetés Dorner Anitával és 
Bajkov Valentinnel. (La Femme, 2013/3) http://www.lafemme.hu/tehetseg/2013_03_27/egy_szimolum_szuletese 

http://www.infonia.hu/digitalis_folyoirat/2009_1/2009_1_marinov_gabor.pdf
http://filmtekercs.hu/interju/a-magus-interju-sostai-zoltannal
http://filmtekercs.hu/interju/a-magus-interju-sostai-zoltannal
http://www.lafemme.hu/tehetseg/2013_03_27/egy_szimolum_szuletese
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Az Egon & Dönci című egész estés 3D-animációs filmet állami támogatás nélkül, másfél év alatt készítette egy 

magyar „amatőr” alkotócsoport Magyar Ádám rendezői irányításával 2007-ben. A film elsősorban gyerekeknek 

szóló mese, de környezetvédelmi és más globális problémákkal is foglalkozik. 

A film alkotói jelenleg az egyre sikeresebb és karakteresebb profilú Green Zero nevű egerszalóki formációban 

technológiai fejlesztéssel és filmkészítéssel foglalkoznak. 

Valószínűleg a legtöbb lehetőség azon fiatalok számára nyílik meg, akik tanulmányaikat, vagy tanulmányaik 

egy részét külhoni művészeti képzésben töltik, s viszonylag hamar bekapcsolódhatnak a nemzetközi szakmai 

vérkeringésbe. 

Bánóczki Tibor főiskolásként csatlakozott a pannóniabeli Grácia Alkotócsoporthoz az ezredfordulón, s 

emlékezetes, még filmszalagra forgatott festményfilmje, a Holtágban szakmai sikere után szerezte csak meg 

diplomáját. Ezután Erasmus-program keretében a londoni Royal College of Art and Design hallgatója lett, s 

elmélyült a számítógépes animáció lehetőségeinek tanulmányozásában is. 

Tejfogak (2007) című szürrealisztikus meséjébe szervesen beépülnek korábbi festményanimációs tapasztalatai, 

de a látványtervezésben már maximálisan kihasználja a digitális lehetőségeket. Fátyolosan puha filmképeinek 

sötét tónusai, horrorba hajló dramaturgiai ötletei megidézik korábbi művét, de már kifejezetten a kortárs 

vizualitás nyelvén szólal meg. Következtő, Tripper fiúk (2008) című groteszkje még inkább távolodik egykori 

világától. 

15.5. ábra - Bánóczki Tibor: Tejfogak 
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Bánóczki Tibor alkotótársával, Szabó Saroltával 2010-ben a francia Folimage-ban dolgozhatott ösztöndíjjal, s itt 

született a 2012-es Sundance fesztivált is megjárt munkájuk, A hódítók. E műben a játékfilmes eljárások 

látványosan keverednek, ötvöződnek az animációs technológiával, s érdekes módon utalnak vissza Bánóczki 

legkorábbi mozgóképes kísérleteire, amikor barátjával, Csáki Lászlóval szürrealisztikus játékfilmet forgattak Az 

ifjúság megnyugtat címmel, 2001-ben. 

15.6. ábra - Bánóczki Tibor – Szabó Sarolta: A hódítók 

 

Olvasd el! 

http://www.c3.hu/scripta/filmvilag/0301/palotai.htm 

http://www.c3.hu/scripta/filmvilag/0301/palotai.htm
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16. fejezet - Ellenőrző kérdések 

I. fejezet 

1. Ki volt nemzetközi hírű magyar animációs művész az alábbi alkotók közül? 

a. Gémes József 

b. Szabó István 

c. Trauner Sándor 

2. Melyik magyar alkotó és műve nyert Oscar-díjat az alább felsoroltak közül? 

a. Csermák Tibor: A piros pöttyös labda 

b. Jankovics Marcell: János vitéz 

c. Rofusz Ferenc: A légy 

d. Macskássy Gyula: Párbaj 

e. Varga Csaba: A szél 

3. Melyik díjhoz, jelöléshez mely alkotó neve köthető? 
 

1. Péterffy Zsófia 

2. M. Tóth Géza 

3. Gauder Áron 

a. Oscar-jelölés 

b. Az Annecy Fesztivál fődíja 

c. A Legjobb Európai Rövidfilm díja 

II. fejezet 

1. Mely művészeti területhez fűződő felfedezések segítették legközvetlenebbül az animációs 

mozgóképművészet megszületését? 

a. Irodalom 

b. Fotográfia 

c. Számítógépes grafika 

2. Melyik alábbi eszköz tekinthető egyszerű, kamerát nem igénylő animációs/mozgóképes játéknak? 

a. Fonendoszkóp 

b. Periszkóp 

c. Praxinoszkóp 

3. Melyik kísérlet/eljárás köthető az alábbi mesterekhez? 
 

1. Székely Bertalan 

2. Jaschik Álmos 

3. Simándi István 

4. Georges Demeny 

a. „ködfátyolképek” vetítése 

b. fonoszkóp 

c. mozgástanulmányok 

d. animációs filmterv Gyémántkrajcár címmel 



 Ellenőrző kérdések  

 259  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

III. fejezet 

1. Mely tényezők késleltették a magyarországi rajzfilmgyártás kezdeti fejlődését? 

a. A japán kommersz rajzfilmek Európába áramlása 

b. A pénzhiány 

c. Az amerikai szórakoztató rajzfilmek Európába áramlása 

d. A közönség nem szerette a rajzfilmeket 

e. Semmi sem késleltette, piacvezetők voltunk. 

2. Kösd össze a következő filmeket alkotóikkal! 
 

1. Bogárorfeum 

2. A kis cserkész álma 

3. A föld halála 

4. Aqua vitae 

5. A molnár, a fia, meg a szamár 

a. Zsellér Lipót 

b. Vásárhelyi István 

c. Mátis Kálmán 

d. Valker István 

e. Kató-Kiszly István 

3. Kinek a műhelyében tanult Macskássy Gyula? 

a. Vértes Marcell 

b. Bortnyik Sándor 

c. Kassák Lajos 

IV. fejezet 

1. Mikor készült? 
 

1. A kiskakas gyémánt félkrajcárja 

2. A ceruza és a radír 

3. Két bors ökröcske 

4. Az öreg 

5. Tíz deka halhatatlanság 

a. 1971 

b. 1955 

c. 1960 

d. 1951 

e. 1966 

2. Melyik nem Macskássy Gyula-film? 

a. Megy a juhász a szamáron 

b. Az egér és az oroszlán 

c. Párbaj 

3. Mely alábbi stúdióban stabilizálta és építette ki Macskássy Gyula a magyar állami animácósfilm-

gyártást? 

a. Macskássy és Társai 



 Ellenőrző kérdések  

 260  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

b. Híradó- és Dokumentumfilmstúdió 

c. Pannónia Filmstúdió 

V. fejezet 

1. Mely időszakot nevezik a Pannónia „aranykorának”? 

a. a kilencvenes–kétezres éveket 

b. a negyvenes–ötvenes éveke 

c. a hatvanas–hetvenes éveket 

2. Ki a kakukktojás? 

a. Jankovics Marcell 

b. Nepp József 

c. Matolcsy György 

d. Matolcsy György 

e. Szoboszlay Péter 

3. Kösd össze az alkotókat műveikkel! 
 

1. Szabó-Sipos Tamás 

2. Nepp József 

3. Foky Ottó 

4. Szoboszlay Péter 

5. Richly Zsolt 

a. Indiában 

b. Szenvedély 

c. Aki bújt, aki nem… 

d. Magyarázom a mechanizmust 

e. Ellopták a vitaminomat 

VI. fejezet 

1. Melyik nem Kovásznai-film? 

a. Habfürdő 

b. A fény öröme 

c. Az 1812-es év 

d. A ’74-es nyár emléke 

e. Hamlet 

2. Kösd össze a jellemző technikákat az alkotókkal! 
 

1. kollázsanimáció 

2. pixilláció 

3. festményanimáció 

a. Háy Ágnes 

b. Kovásznai György 

c. Reisenbüchler Sándor 

3. Mely művet ki készítette? 
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1. Keressük Dózsát! 

2. Hamlet 

3. A Nap és a Hold elrablása 

4. Egy különc úr naplójából 

5. Round 

a. Reisenbüchler Sándor 

b. Jeney Zoltán 

c. Maurer Dóra 

d. Kovásznai György 

e. Háy Ágnes 

VII. fejezet 

1. Mely alkotó melyik művet készítette? 
 

1. Hegedűs 2 László 

2. Neuberger Gizella 

3. Molnár Péter 

4. Varsányi Ferenc 

5. Szórády Csaba 

a. Majd a tisztáson 

b. Vázlatok 

c. Arcra arc 

d. Három magyar kép 

e. Suli-buli 

2. A Varga Stúdióban kik készítettek önállóan animációs filmet az alábbi képzőművészek közül? 

a. Bada Dada (Bada Tibor) 

b. Banga Ferenc 

c. Rácmolnár Sándor 

d. Milorad Kristic 

e. Wahorn András 

3. Kapcsold a művekhez az évszámokat! 
 

1. Nyócker! 

2. Bestiák 

3. Experanima 

a. 1984 

b. 2004 

c. 1993 

VIII. fejezet 

1. Mely tulajdonság jellemző az egyedi filmre? 

a. profitorientált 

b. célcsoportra fókuszál 

c. szabad, kötetlen 

2. Melyek szerzői filmek az alábbiak közül? 

a. Keresztes Dóra: Dé Profundis 

b. Nepp József: Kérem a következőt! 
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c. Kotnyek István: Észak 

d. Csáki László: Darazsak, ludak, körtefa 

e. Dargay Attila: Vuk 

3. Kösd össze az alábbi egyedi rövidfilmeket alkotóikkal! 
 

1. FIN 

2. Apokrif 

3. Sisyphus 

4. A fény pillanata 

5. Kalah 

a. Maurer Dóra – Jeney Zoltán 

b. Jankovics Marcell 

c. Haris László – Orosz István 

d. Glaser Kati 

e. Reisenbüchler Sándor 

IX. fejezet 

1. Melyik Dargay-filmek nem egész estések az alábbiak közül? 

a. Vuk 

b. Az erdő kapitánya 

c. Variációk egy sárkányra 

d. Ludas Matyi 

e. Hajrá, mozdony! 

f. A három nyúl 

2. Melyik Dargay-filmek nem egész estések az alábbiak közül? 

a. Emile Cohl 

b. Walt Disney 

c. Oskar Fischinger 

3. Mely technika jellemző Foky Ottóra? 

a. Báb- és tárgyanimáció 

b. Fotóanimáció 

c. Rajzanimáció 

X. fejezet 

1. Kösd össze a filmeket rendezőikkel! 
 

1. Daliás idők 

2. Kérem a következőt! 

3. Hé, te! 

4. Mekk Elek, az ezermester 

a. Imre István 

b. Jankovics Marcell 

c. Gémes József 

d. Szoboszlay Péter 
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5. Küzdők e. Nepp József 

2. Ki készítette az alábbi filmeket? 
 

Mi lenne Budapesten, ha…? 

Gombnyomásra 

Ünnepeink 

a. Ternovszky Béla 

b. Richly Zsolt 

c. Macskássy Kati 

3. Melyik film nem Rofusz Ferenc alkotása? 

a. A szél 

b. Gravitáció 

c. Ceasfire! 

d. A légy 

e. Ticket 

XI. fejezet 

1. Cakó Ferenc jellegzetes animációs technikája a ... 

a. Rajzanimácó 

b. Festményanimáció 

c. Homokanimáció 

d. Kollázsanimáció 

e. Pixilláció 

2. Melyik Orosz István és Haris László közösen jegyzett műve az alábbi filmek közül? 

a. Ah, Amerika! 

b. Vigyázat, lépcső! 

c. Apokrif 

d. Sírj! 

e. Útvesztők 

3. Két-két film tartozik egy-egy alkotóhoz. Kösd össze az alkotókat műveikkel! 
 

1. Szilágyi Varga Zoltán 

2. Horváth Mária 

3. Tóth Pál 

a. Négyszögletű kerek erdő 

b. Zápor 

c. Éjszakai kultúrtörténeti hadgyakorlat 

d. Hogyan telt a gyermekkorom? 

e. Hogyan telt a gyermekkorom? 
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f. Koan 

XII. fejezet 

1. Kösd össze a műveket alkotóikkal! 
 

1. Az út 

2. A hentes zsebrádiója 

3. Arlequin 

4. Ikarosz 

5. Kalózok szeretője 

6. Térkép 

7. Nyócker! 

8. My Name is Boffer Bings 

a. Rofusz Kinga 

b. Sárosi Anita 

c. Csáki László 

d. Gauder Áron 

e. Waliczky Tamás 

f. Péterffy Zsófia 

g. M. Tóth Géza 

h. Ulrich Gábor 

2. Melyik nem Waliczky Tamás műve? 

a. Marionettfigurák 

b. Tom Tomicki 

c. Trilógia 

d. Maestro 

e. A halász és a felesége 

3. Mely művész mely technikát kedveli? 
 

1. krétaanimáció 

2. festményanimáció 

3. grafikák animációja 

a. Ulrich Gábor 

b. Csáki László 

c. Péterffy Zsófia 

XIII. fejezet 

1. Milyen alapvető változások történtek az ezredforduló táján? Húzd alá, amely állításokat igaznak 

gondolod az alábbi állítások közül! 

a. Az animációs technológia széleskörűen hozzáférhetővé vált. 

b. Az interaktív animációra nincs közönségigén 

c. Új animációs műfajok születtek. 

d. Az animáció és a játékfilm kapcsolata látványosan szorosabbá vált. 

e. A filmek ma is kizárólag celluloidra készülnek. 

2. Milyen műfajú a következő alkotás? 

Erdélyi Judit: Pantha rei 
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a. Egész estés film 

b. Interaktív animáció 

c. Egyedi film 

d. Videoklip 

e. TV-spot 

3. Fülöp József szerint … 

a. … a befogadói interakció lehetősége hozzá tartozik a mozgókép fejlődéstörténetéhez. 

b. … az interakció tönkreteszi a befogadói élményt. 

c. … az interaktív művek nem tekinthetők műalkotásoknak. 

XIV. fejezet 

1. Melyik animációs műhelyhez köthető? 
 

1. Gyulai Líviusz: Jónás 

2. KeresztesDóra: Egyedem begyedem 

3. Klingl Béla: Boxi 

4. Duczky Tomek: Életvonal 

a. Pannóniafilm-Grácia 

b. MOME 

c. MOME 

d. KGB 

2. Állítsd időrendbe megalakulásuk szerint a következő stúdiókat: 

a. Magyar Rajzfilm Kft. 

b. Varga Stúdió 

c. Umbrella 

d. Kecskemétfilm 

e. Pannónia Filmstúdió 

3. Melyik a kakukktojás? 

a. Studio Beastarts 

b. KEDD 

c. Anilogue 

d. KGB 

e. Studio Exist 

XV. fejezet 

1. Melyik egész estés filmet készítették „amatőrök”? 

a. Hugó, a víziló 

b. Vuk 

c. Egon és Dönci 
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d. Nyócker! 

e. János vitéz 

2. Ki a Fecsegő tipegők című Nickelodeon-gyereksorozat alkotója? 

a. M. Tóth Géza 

b. Rofusz Ferenc 

c. Ternovszky Béla 

d. Csupó Gábor 

e. Bánóczki Tibor 

3. Melyik állítás valószínűsíthető leginkább a jövőre vonatkozóan? 

a. A nagy, ipari méretekben működő animációs stúdiók kora közeleg. 

b. A produkciók létrehozása mindinkább online történik. 

c. A produkciókhoz nincs szükség emberi közreműködésre. 

Megoldások az ellenőrző kérdésekhez 

I. fejezet 

1. a 

2. c 

3. 1-c, 2-a, 3-b 

II. fejezet 

1. b 

2. c 

3. 1-c, 2-d, 3-a, 4-b 

III. fejezet 

1. b, c 

2. 1-e, 2-c, 3-a, 4-b, 5-d 

3. b 

IV. fejezet 

1. 1-d, 2-c, 3-b, 4-a, 5-e 

2. a 

3. c 

V. fejezet 

1. c 

2. c 
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3. 1-d, 2-b, 3-e, 4-c, 5-a 

VI. fejezet 

1. c 

2. 1-c, 2-a, 3-b 

3. 1-c, 2-d, 3-a, 4-e, 5-b 

VII. fejezet 

1. 1-b, 2-c, 3-a, 4-e, 5-d 

2. a, c, d 

3. 1-b, 2-c, 3-a 

VIII. fejezet 

1. c 

2. a, c, d 

3. 1-d, 2-c, 3-b, 4-e, 5-a 

IX. fejezet 

1. c, e, f 

2. b 

3. a 

X. fejezet 

1. 1-c, 2-e, 3-d, 4-a, 5-b 

2. c 

3. a 

XI. fejezet 

1. c 

2. c 

3. 1-c-f, 2-a-d, 3-b-e 

XII. fejezet 

1. 1-e, 2-h, 3-a, 4-g, 5-f, 6-b, 7-d, 8-c 

2. d 

3. 1-b, 2-c, 3-a 

XIII. fejezet 

1. a, c, d 

2. b 



 Ellenőrző kérdések  

 268  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

3. a 

XIV. fejezet 

1. 1-a, 2-c, 3-d, 4-b 

2. e, d, b, a, c 

3. c 

XV. fejezet 

1. c 

2. d 

3. b 
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17. fejezet - Források és felhasznált 
irodalom 

Könyvek: 

• Erdély Miklós: Elszabadult vonal. Jegyzetek a magyar rajzfilm stílustörekvéseiről. Filmkultúra, 1972. 1. sz. 

47–51. o. Újraközölve in: Erdély Miklós: A filmről 

• F.I.L.M. A magyar avant-garde film története és dokumentumai, Budapest, 1991, 

http://catalog.c3.hu/mediatortenet/PDF/FILM.pdf 

• M Tóth Éva: Animare necesse est... Pannónia-KE, 2004 

• M Tóth Éva: Aniráma / Animációs mozgóképtörténet, Kortárs, 2010 

• Varga Csaba: Film és story board (Báron György ajánlása), Minores Alapítvány, 1998 

Tanulmányok, elemzések, kritikák: 

2013.08.28. 

• A Föld halála (1933), a Galaktika 1988/6 (93.) száma nyomán 

http://www.hitchcock.hu/Filmes/Hunhorror/Foldhalala33.htm 

• Angyalosi László: A nagy technikus, Vásárhelyi István, Pergő Képek, 1975/2. (Mozgófényképezők a 

múltból) http://archivum.pergokepek.hu/hu/issuearticle.aspx?GUID=d5ce3d4b-2f7d-4c2c-b4f4-

128bde575048 

• Ászity Boglárka fh (BKF): Holtpont  http://www.felsofokon.hu/ászity-boglárka-animáció-

blogja/2011/05/27/holtpont 

• Beke László: Székely Bertalan igazsága http://www.c3.hu/szekely_bertalan/index.html 

• Dr. Békési Sándor: Rajzfilmtől – teológiáig.Evangélikus Élet. 2009/11. 

http://www.evelet.hu/archivum/2009/11/18 

• Bigus Imre: 300 éves a kísérleti fizika oktatása Sárospatakon (Fizikai Szemle, 2011/7–8.) 

http://epa.oszk.hu/00300/00342/00252/pdf/FizSzem-20110708_272-277.pdf 

• Borbás György: Kotnyek István műhelyében, 1997, Pannon Tükör 

http://www.pannontukor.hu/PDF/1997/1997_06.pdf  

• Dizseri Eszter: A Ceruza és a Radír, Filmkultúra, 2007 

http://www.filmkultura.hu/regi/2007/articles/essays/macskassy.hu.html 

• Filmrajzolók. Rofusz Ferenc http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/panteon/filmrajzolok-rofusz-ferenc  

• Gerő György: Film, 1927  http://filmvilag.hu/xista_frame.php?cikk_id=5196 

http://filmvilag.hu/xista_frame.php?cikk_id=8214 Téma: Film és képzőművészet 

• Ilyés István: Olajozott pörgés a nyóckerben / Gauder Áron: Nyócker! 

(http://www.filmtett.ro/cikk/2346/gauder-aron-nyocker) 

• Kemény György: Józsefvárosi távlatok, Filmvilág folyóirat 2005/03 54. old.  

http://filmvilag.hu/xereses_frame.php?cikk_id=4848 

• Király Judit: Maurer Dóra munkásságának matematikai vonatkozásai 

http://members.iif.hu/visontay/ponticulus/rovatok/hidverok/kiraly_maurer.html  

http://catalog.c3.hu/mediatortenet/PDF/FILM.pdf
http://www.hitchcock.hu/Filmes/Hunhorror/Foldhalala33.htm
http://archivum.pergokepek.hu/hu/issuearticle.aspx?GUID=d5ce3d4b-2f7d-4c2c-b4f4-128bde575048
http://archivum.pergokepek.hu/hu/issuearticle.aspx?GUID=d5ce3d4b-2f7d-4c2c-b4f4-128bde575048
http://www.felsofokon.hu/ászity-boglárka-animáció-blogja/2011/05/27/holtpont
http://www.felsofokon.hu/ászity-boglárka-animáció-blogja/2011/05/27/holtpont
http://www.c3.hu/szekely_bertalan/index.html
http://www.evelet.hu/archivum/2009/11/18
http://epa.oszk.hu/00300/00342/00252/pdf/FizSzem-20110708_272-277.pdf
http://www.pannontukor.hu/PDF/1997/1997_06.pdf
http://www.filmkultura.hu/regi/2007/articles/essays/macskassy.hu.html
http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/panteon/filmrajzolok-rofusz-ferenc
http://filmvilag.hu/xista_frame.php?cikk_id=5196
http://filmvilag.hu/xista_frame.php?cikk_id=8214
http://www.filmtett.ro/cikk/2346/gauder-aron-nyocker
http://filmvilag.hu/xereses_frame.php?cikk_id=4848
http://filmvilag.hu/xereses_frame.php?cikk_id=4848
http://members.iif.hu/visontay/ponticulus/rovatok/hidverok/kiraly_maurer.html
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• Kiss Gábor Zoltán: A régi az újban Hagyományos játékfilmes látványszervezés és számítógépes animáció 

Filmtett, 2004. szeptember 15. http://www.filmtett.ro/cikk/2249/hagyomanyos-jatekfilmes-latvanyszervezes-

es-szamitogepes-animacio 

• Kurutz Márton: Pergő képek, http://emc.elte.hu/~metropolis/9902/kur2.html 

• Lendvai Erzsi: Polly Ági, a sztár, Valker István, a sztárcsináló 

http://www.filmkultura.hu/regi/2003/articles/essays/pollya.hu.html 

• Lendvai Erzsi: A magyar animációs film, Filmkultúra, 1998 

http://www.filmkultura.hu/regi/articles/essays/anim.hu.html 

• Lendvai Erzsi: Mi lesz veled, Pannónia? Filmkultúra, 2002 

http://www.filmkultura.hu/regi/2002/articles/essays/pannonia.hu.html 

• Lendvai Erzsi – Fazekas Eszter: A magyar animáció képről képre III. – Az újhullám Filmkultúra) 

http://www.filmkultura.hu/keptar/tema_reszletek.php?kat_azon=679 

• Lendvai Erzsi: A magyar animáció képről képre II. – Dargay Attila 

http://www.filmkultura.hu/keptar/tema_reszletek.php?kat_azon=583 

• Lendvai Erzsi: Hihetővé tenni a hihetetlent, Filmkultúra 

http://www.filmkultura.hu/regi/2007/articles/profiles/fokyotto.hu.html  

• Lendvai Erzsi – Fazekas Eszter: A magyar animáció képről képre VI. – Nepp, a mindenes 

http://www.filmkultura.hu/keptar/tema_reszletek.php?kat_azon=781  

• Lendvai Erzsi: Gyulai Líviusz: Időutazás álló- és mozgóképeken 

http://www.filmkultura.hu/regi/2008/articles/profiles/liviusz.hu.html 

• M Tóth Éva: Aniráma / Értekezés az animációs mozgóképművészetről, DLA-értekezés, MOME, 2008 

http://konyvtar2.mome.hu/doktori/ertekezesek/DLAertekezes-MTothEva-2008.pdf  

• M Tóth Éva: Sisyphus kézjegye, Filmkultúra, képtár, 2011. Március 

www.filmkultura.hu/keptar/cikkep/bevezeto.pps 

• M Tóth Éva: A magyar animáció képről képre VII. – Jankovics Marcell 

http://www.filmkultura.hu/keptar/tema_reszletek.php?kat_azon=910 

• M Tóth Éva: Groteszk apokalipszis, Filmvilág, 1999/8 

http://www.filmvilag.hu/xista_frame.php?cikk_id=4540 

• Macskássy Kati: A rajzos trükkfilm szabadsága. Utóhang Az animáció története című tévésorozathoz, 1983, 

MTV http://www.filmvilag.hu/xista_frame.php?cikk_id=6580  

• Major László: A Föld halála http://manda.blog.hu/2012/11/20/a_fold_halala_folytatas  

• Marinov Gábor: Dagobert bácsitól a kollaboratív tartalomszerkesztésig. Az animáció új útjai 

http://www.infonia.hu/digitalis_folyoirat/2009_1/2009_1_marinov_gabor.pdf  

• Mezei Ottó: Kovásznai György, művész a festészet és film szolgálatában 

http://mek.oszk.hu/01600/01626/html/ 

• Mélyi József: Az átélhető tér http://issuu.com/tamasw/docs/waliczky/5?mode=a_p 

• Mozgófényképezők a múltból http://archivum.pergokepek.hu/hu/issuearticle.aspx?GUID=d5ce3d4b-2f7d-

4c2c-b4f4-128bde575048 

• Orosz Anna Ida: A magyar animáció képről képre V. – Foky Ottó  

http://www.filmkultura.hu/keptar/tema_reszletek.php?kat_azon=732 

• Orosz Anna Ida: Bortnyik Sándor, a filmkészíő 

http://mandarchiv.hu/cikk/1940/Bortnyik_Sandor_a_filmkeszito 

http://www.filmtett.ro/cikk/2249/hagyomanyos-jatekfilmes-latvanyszervezes-es-szamitogepes-animacio
http://www.filmtett.ro/cikk/2249/hagyomanyos-jatekfilmes-latvanyszervezes-es-szamitogepes-animacio
http://emc.elte.hu/~metropolis/9902/kur2.html
http://www.filmkultura.hu/regi/2003/articles/essays/pollya.hu.html
http://www.filmkultura.hu/regi/articles/essays/anim.hu.html
http://www.filmkultura.hu/regi/2002/articles/essays/pannonia.hu.html
http://www.filmkultura.hu/keptar/tema_reszletek.php?kat_azon=679
http://www.filmkultura.hu/keptar/tema_reszletek.php?kat_azon=583
http://www.filmkultura.hu/regi/2007/articles/profiles/fokyotto.hu.html
http://www.filmkultura.hu/keptar/tema_reszletek.php?kat_azon=781
http://www.filmkultura.hu/regi/2008/articles/profiles/liviusz.hu.html
http://konyvtar2.mome.hu/doktori/ertekezesek/DLAertekezes-MTothEva-2008.pdf
http://www.filmkultura.hu/keptar/cikkep/bevezeto.pps
http://www.filmkultura.hu/keptar/tema_reszletek.php?kat_azon=910
http://www.filmvilag.hu/xista_frame.php?cikk_id=4540
http://www.filmvilag.hu/xista_frame.php?cikk_id=6580
http://manda.blog.hu/2012/11/20/a_fold_halala_folytatas
http://www.infonia.hu/digitalis_folyoirat/2009_1/2009_1_marinov_gabor.pdf
http://mek.oszk.hu/01600/01626/html/
http://issuu.com/tamasw/docs/waliczky/5?mode=a_p
http://archivum.pergokepek.hu/hu/issuearticle.aspx?GUID=d5ce3d4b-2f7d-4c2c-b4f4-128bde575048
http://archivum.pergokepek.hu/hu/issuearticle.aspx?GUID=d5ce3d4b-2f7d-4c2c-b4f4-128bde575048
http://www.filmkultura.hu/keptar/tema_reszletek.php?kat_azon=732
http://www.filmkultura.hu/keptar/tema_reszletek.php?kat_azon=732
http://mandarchiv.hu/cikk/1940/Bortnyik_Sandor_a_filmkeszito
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• Orosz Annaida: Kategorikus heterogenitás és mitikus tisztaság Reisenbüchler Sándor filmjeiben 

http://www.filmkultura.hu/keptar/tema_reszletek.php?kat_azon=689 

• Orosz Anna Ida: Animációs etűdök nép- és magasművészetre http://www.kaff.hu/content/show/62 

• Orosz Anna Ida: Animált danse macabre / Prizma, 2010/1. 

http://www.ulrich.hu/index.php?lang=hu&oldal=oldal&o=cikk 

• Orosz Márton: Futurista filmutópiák, itadokt.hu/userfiles/Orosz%20Marton_futurista%20filmutopiak.doc 

• Orosz Márton: Vissza a szülőföldre – világhíres és felfedezésre váró magyarok az animáció korai 

történetében http://www.filmkultura.hu/keptar/tema_reszletek.php?kat_azon=1068 

• Orosz Márton: Vissza a szülőföldre  

http://www.kaff.hu/files/documents/Back_to_the_homeland_KAFF_2011.pdf  

• Palotai János: A „háttérember.” Szoboszlay Péter életműdíjas animációs rendező 

http://www.filmkultura.hu/keptar/tema_reszletek.php?kat_azon=718 

• Palotai János: Az ifjúság megnyugtat. A bűnös vadász http://www.c3.hu/scripta/filmvilag/0301/palotai.htm  

• Sík Csaba: A légy szeme, Filmvilág,1981/6. http://www.filmvilag.hu/xista_frame.php?cikk_id=7416 

• Szilágyi Ákos: Az animált Arany http://filmvilag.hu/xista_frame.php?&ev=1982&szam=12&cikk_id=6343 

• Szemadám György: Mozgó táblaképek 

http://filmvilag.hu/xista_frame.php?&ev=1982&szam=12&cikk_id=6344  

• Szép napok előtt (Underground). Varga Miklósról http://magyar.film.hu/filmhu/hir/szep-napok-elott-

underground-hir.html 

• Taft, Robert: Eadweard Muybridge és munkássága, Fotóelméleti szöveggyűjtemény. Magyar Fotóművészek 

Szövetsége 1983, Budapest, 59–69., 70–74. lap.  

http://www.sze.hu/muvtori/belso/stilusok/muybridge/muybridge01.htm 

• Varga Balázs: Határsértések 

http://www.filmintezet.hu/uj/kiadvanyok/muszter/archivum/2006/marcius/hatarert.htm 

• Varga Zoltán: Az Egytől a Mindenig – Horváth Mária filmjeiről http://www.kaff.hu/content/show/80 

• Zudor Imola: Cakó Ferenc homokanimációi http://www.filmtett.ro/cikk/1783/cako-ferenc-homokanimacioi  

Interjúk: 

2013.08.26. 

• Götz Eszter: Dizájn határok nélkül / Ki tervezte az „50 tehetséges magyar fiatal” program szimbólumát? 

Beszélgetés Dorner Anitával és Bajkov Valentinnel. /La Femme, 2013/3. 

http://www.lafemme.hu/tehetseg/2013_03_27/egy_szimolum_szuletese 

• Gyárfás Dóra: Ne kamuzzunk végre! http://www.origo.hu/filmklub/blog/interju/exkluziv/20071129-ne-

kamuzzunk-vegre-interju-az-egon-es-donci-alkotoival.html 

• Havasmezői Gergely: A mágus – Interjú Sóstai Zoltánnnal /Filmtekercs, 2013.03.11. 

http://filmtekercs.hu/interju/a-magus-interju-sostai-zoltannal 

• Havasmezői Gergely: Magyarok készítik a Toy Story alkotóinak új filmjét, Filmtekercs, 2012.09.05. 

http://filmtekercs.hu/fokuszban/magyarok-keszitik-a-toy-story-alkotoinak-uj-filmjet 

• Havasmezői Gergely: „G-0” – Interjú Magyar Ádámmal, Filmtekercs, 2012.09.05. 

http://filmtekercs.hu/interju/g-0-interju-magyar-adammal#more-23592 

http://www.filmkultura.hu/keptar/tema_reszletek.php?kat_azon=689
http://www.kaff.hu/content/show/62
http://www.ulrich.hu/index.php?lang=hu&oldal=oldal&o=cikk
http://itadokt.hu/futurizmus
http://www.filmkultura.hu/keptar/tema_reszletek.php?kat_azon=1068
http://www.kaff.hu/files/documents/Back_to_the_homeland_KAFF_2011.pdf
http://www.kaff.hu/files/documents/Back_to_the_homeland_KAFF_2011.pdf
http://www.filmkultura.hu/keptar/tema_reszletek.php?kat_azon=718
http://www.c3.hu/scripta/filmvilag/0301/palotai.htm
http://www.filmvilag.hu/xista_frame.php?cikk_id=7416
http://filmvilag.hu/xista_frame.php?&ev=1982&szam=12&cikk_id=6343
http://filmvilag.hu/xista_frame.php?&ev=1982&szam=12&cikk_id=6344
http://magyar.film.hu/filmhu/hir/szep-napok-elott-underground-hir.html
http://magyar.film.hu/filmhu/hir/szep-napok-elott-underground-hir.html
http://www.sze.hu/muvtori/belso/stilusok/muybridge/muybridge01.htm
http://www.sze.hu/muvtori/belso/stilusok/muybridge/muybridge01.htm
http://www.filmintezet.hu/uj/kiadvanyok/muszter/archivum/2006/marcius/hatarert.htm
http://www.kaff.hu/content/show/80
http://www.filmtett.ro/cikk/1783/cako-ferenc-homokanimacioi
http://www.lafemme.hu/tehetseg/2013_03_27/egy_szimolum_szuletese
http://www.origo.hu/filmklub/blog/interju/exkluziv/20071129-ne-kamuzzunk-vegre-interju-az-egon-es-donci-alkotoival.html
http://www.origo.hu/filmklub/blog/interju/exkluziv/20071129-ne-kamuzzunk-vegre-interju-az-egon-es-donci-alkotoival.html
http://filmtekercs.hu/interju/a-magus-interju-sostai-zoltannal
http://filmtekercs.hu/fokuszban/magyarok-keszitik-a-toy-story-alkotoinak-uj-filmjet
http://filmtekercs.hu/interju/g-0-interju-magyar-adammal#more-23592
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• Komisz kölyök voltam én is – Interjú Gyulai Líviusszal http://filmtekercs.hu/interju/komisz-kolyok-voltam-

en-is-interju-gyulai-liviusszal  

• László Marcell – Patrovits Tamás: A bábanimáció mestere 

http://manifeszt.hu/old_manifeszt/printer.php?lang=Magyar&main=1095926997&hdt=1101643374 

• M Tóth Éva: Animare necesse est... (Alkotói portrék: Dargay Attila, Jankovics Marcell, Kovásznai György, 

Macskásy Kati, Orosz István, Reisenbüchler Sándor) Pannóniafilm, 2001 

• M Tóth Éva: Animare necesse est... (Alkotói portrék: Szoboszlay Péter, Horváth Mária) KA-BAB, 2005 

• M Tóth Éva: Fekete lyuk, fehér lyuk (Orosz István-portré) Duna TV, Tálentum sorozat, 2001 

• M Tóth Éva: Rofusz-portfólió (Rofusz Ferenc-portré) Duna TV, Tálentum sorozat, 2002 

• M Tóth Éva: Cirka Firka / Animációs folyókép (MTV, 1997–1999) 

• M Tóth Éva: Interjú Antal István Juszuffal, MTV, CirkaFirka, 1998. december (vágatlan verzió) 

• MTV/Abszolut/2006 http://www.youtube.com/watch?v=H3YXyd8_r5c 

• Palotai János: „Az animációban egész világot lehet teremteni” Beszélgetés Péterffy Zsófival 

http://www.balkon.hu/balkon02_10/12palotai.html 

• Vodál Vera: Waliczky Tamás: A legtöbb játékfilm filmszalagra vett színház 

http://magyar.film.hu/filmhu/hir/waliczky-tamas-a-legtobb-jatekfilm-filmszalagra-vett-szinhaz-waliczky-

tamas-mediamuvesz-tom-tomicki-kalandjai.html 

• http://mediatanacs.blog.hu/2013/06/18/hajtogatott_kartonpapirbol_elevenednek_meg_klingl_bela_mesefigura

i 

• http://filmtekercs.hu/interju/nagymamasorsok-interju-glaser-katalin-animacios-rendezovel 

• http://stilblog.hu/2013/03/31/nyuszi-es-oz-vacz-peter-animacios-filmrendezovel-beszelgetunk/ 

Weboldalak: 

2013.08.28. 

• http://www.stephenherbert.co.uk/wheelZOETROPEpart2.htm 

• http://www.magyarvagyok.com/galeria/hiressegek/4962-Vajda-Lajos/4.html 

• http://www.filmkultura.hu/regi/2001/articles/reviews/animacifilmsz.hu.html 

• http://artmagazin.hu/artmagazin_hirek/mozdulatmuveszet.1604.html?pageid=86 

• http://www.filmkultura.hu/keptar/kepek_reszletek.php?cikk_azon=49 

• http://www.kovasznaigyorgy.hu 

• www.youtube.com/user/hayagi 

• http://www.kungligaleria.hu/?page=alkotok&itemid=145&from= 

• http://filmszovetseg.lapunk.hu/?modul=galeria&a=44582 

• http://utisz-utisz.blogspot.hu/2009/06/husz-eves-plakat.html 

• http://www.waliczky.net 

• http://www.ulrich.hu/index 

• http://vimeo.com/user2541035 

http://filmtekercs.hu/interju/komisz-kolyok-voltam-en-is-interju-gyulai-liviusszal
http://filmtekercs.hu/interju/komisz-kolyok-voltam-en-is-interju-gyulai-liviusszal
http://manifeszt.hu/old_manifeszt/printer.php?lang=Magyar&main=1095926997&hdt=1101643374
http://www.youtube.com/watch?v=H3YXyd8_r5c
http://www.balkon.hu/balkon02_10/12palotai.html
http://magyar.film.hu/filmhu/hir/waliczky-tamas-a-legtobb-jatekfilm-filmszalagra-vett-szinhaz-waliczky-tamas-mediamuvesz-tom-tomicki-kalandjai.html
http://magyar.film.hu/filmhu/hir/waliczky-tamas-a-legtobb-jatekfilm-filmszalagra-vett-szinhaz-waliczky-tamas-mediamuvesz-tom-tomicki-kalandjai.html
http://mediatanacs.blog.hu/2013/06/18/hajtogatott_kartonpapirbol_elevenednek_meg_klingl_bela_mesefigurai
http://mediatanacs.blog.hu/2013/06/18/hajtogatott_kartonpapirbol_elevenednek_meg_klingl_bela_mesefigurai
http://filmtekercs.hu/interju/nagymamasorsok-interju-glaser-katalin-animacios-rendezovel
http://stilblog.hu/2013/03/31/nyuszi-es-oz-vacz-peter-animacios-filmrendezovel-beszelgetunk/
http://www.stephenherbert.co.uk/wheelZOETROPEpart2.htm
http://www.magyarvagyok.com/galeria/hiressegek/4962-Vajda-Lajos/4.html
http://www.filmkultura.hu/regi/2001/articles/reviews/animacifilmsz.hu.html
http://artmagazin.hu/artmagazin_hirek/mozdulatmuveszet.1604.html?pageid=86
http://www.filmkultura.hu/keptar/kepek_reszletek.php?cikk_azon=49
http://www.kovasznaigyorgy.hu/
http://www.youtube.com/user/hayagi
http://www.kungligaleria.hu/?page=alkotok&itemid=145&from=
http://filmszovetseg.lapunk.hu/?modul=galeria&a=44582
http://utisz-utisz.blogspot.hu/2009/06/husz-eves-plakat.html
http://www.waliczky.net/
http://www.ulrich.hu/index
http://vimeo.com/user2541035
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• http://mno.hu/ikon/az-ikon-vendege-m-toth-geza-1156802 

• http://www.origo.hu/filmklub/blog/riport/20110225-mit-er-az-oscar-ha-magyar-m-toth-geza.html 

• http://sarosianita.hu/tevekenyseg/muveszet/ 

• http://videa.hu/videok/film-animacio/nyocker-8d-badar-sandor-gauder-aron-g5gYFZCgfa8N95De 

• http://www.kgbstudio.hu 

• http://www.koosarpad.hu 

• http://www.madisz.ro/archive/2011/films/submitted/460 

• http://index.hu/kultur/media/2009/06/15/alex/ 

• http://www.kedd.net/showreel_page/ 

• http://umbrella.tv/intro 

• http://prizmafolyoirat.com/tag/anilogue/ 

• http://bkf.hu/muveszet/kepzesek/alapkepzesek/animacio 

• http://www.anim.mome.hu 

http://mno.hu/ikon/az-ikon-vendege-m-toth-geza-1156802
http://www.origo.hu/filmklub/blog/riport/20110225-mit-er-az-oscar-ha-magyar-m-toth-geza.html
http://sarosianita.hu/tevekenyseg/muveszet/
http://videa.hu/videok/film-animacio/nyocker-8d-badar-sandor-gauder-aron-g5gYFZCgfa8N95De
http://www.kgbstudio.hu/
http://www.koosarpad.hu/
http://www.madisz.ro/archive/2011/films/submitted/460
http://index.hu/kultur/media/2009/06/15/alex/
http://www.kedd.net/showreel_page/
http://umbrella.tv/intro
http://prizmafolyoirat.com/tag/anilogue/
http://bkf.hu/muveszet/kepzesek/alapkepzesek/animacio
http://www.anim.mome.hu/
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18. fejezet - Megtekintésre javasolt 
filmek 

2013.08.29. 

• Bartosch, Berthold 

http://www.youtube.com/watch?v=p6Ya4cAS8Js 

• Bánóczki Tibor 

http://www.youtube.com/watch?v=imYy8CBqSqM 

http://www.youtube.com/watch?v=RrnSsFsK7AI 

http://vimeo.com/17030852 

http://vimeo.com/23354271 

http://bkf.hu/muveszet/kepzesek/alapkepzesek/kameraman/fenyiro-filmklub/2013-2014 

• BKF animáció 

http://www.youtube.com/user/BKFanimation 

• Csáki László 

http://vimeo.com/31186787 

http://bkf.hu/muveszet/kepzesek/alapkepzesek/kameraman/fenyiro-filmklub/2013-2014 

• Csermák Tibor 

http://www.youtube.com/watch?v=9bqEQALkmgU 

• Demeny, Georges 

http://zeiteye.wordpress.com/category/uncategorized/ 

http://vimeo.com/53508103 

• Duczky Tomek 

http://www.youtube.com/watch?v=RbwhEjLUGtY 

• Eggeling, Viking 

http://www.youtube.com/watch?v=jzQfzBUWHTc 

• Engel, Jules 

http://www.youtube.com/watch?v=guuOutuIF1Q 

• Felméri Cecília 

http://www.youtube.com/watch?v=TuHarMCVQ4w 

• Filmtett 

http://www.youtube.com/user/Filmtett 

http://www.youtube.com/watch?v=p6Ya4cAS8Js
http://www.youtube.com/watch?v=imYy8CBqSqM
http://www.youtube.com/watch?v=RrnSsFsK7AI
http://vimeo.com/17030852
http://vimeo.com/23354271
http://bkf.hu/muveszet/kepzesek/alapkepzesek/kameraman/fenyiro-filmklub/2013-2014
http://www.youtube.com/user/BKFanimation
http://vimeo.com/31186787
http://bkf.hu/muveszet/kepzesek/alapkepzesek/kameraman/fenyiro-filmklub/2013-2014
http://www.youtube.com/watch?v=9bqEQALkmgU
http://zeiteye.wordpress.com/category/uncategorized/
http://vimeo.com/53508103
http://www.youtube.com/watch?v=RbwhEjLUGtY
http://www.youtube.com/watch?v=jzQfzBUWHTc
http://www.youtube.com/watch?v=guuOutuIF1Q
http://www.youtube.com/watch?v=TuHarMCVQ4w
http://www.youtube.com/user/Filmtett
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• Foldes, Peter 

http://www.youtube.com/watch?v=vwU3UARE6yc 

• Galeta, Ivan Vlagyiszlav 

http://vdownload.eu/watch/13599799-ivan-ladislav-galeta-water-pulu.html 

• Gauder Áron 

http://www.youtube.com/watch?v=P7s3jXnQ_NU 

• Gerő György 

http://www.youtube.com/watch?v=5TVkPKQpdLw 

• Glaser Kati 

http://www.youtube.com/watch?v=wrTD8r6LL0o 

• Grácia Alkotócsoport 

http://daazo.com/film/5d090d0a-8962-11e0-ba3e-0050fc84de33 

http://www.youtube.com/watch?v=n9WkZXlp3tI  

• Gyulai Liviusz 

http://www.youtube.com/watch?v=rrT_KI19Fao 

http://www.youtube.com/watch?v=bhanoD2r2Mw 

http://www.youtube.com/watch?v=Rjn4bz8CJ5c 

http://www.youtube.com/watch?v=JYfeFcku2rE 

• Halas, John 

http://www.youtube.com/user/Vivien0Halas 

http://www.youtube.com/watch?v=BVxA7xvDHms 

http://www.youtube.com/watch?v=IXrnxdTTSH8 

• Hoppin, Hector – Gross, Anthony 

http://www.youtube.com/watch?v=Y2gxu7mD-5c 

• Horváth Mária 

http://www.youtube.com/watch?v=LoQZ_WeojSA 

http://film.indavideo.hu/video/f_ajto8 

• Horváth-Molnár Panna 

http://dipendenzafilm.blogspot.hu 

• Image, Jean 

http://www.youtube.com/watch?v=pInxQb2Uv3E 

• Imre István 

http://www.youtube.com/watch?v=vwU3UARE6yc
http://vdownload.eu/watch/13599799-ivan-ladislav-galeta-water-pulu.html
http://www.youtube.com/watch?v=P7s3jXnQ_NU
http://www.youtube.com/watch?v=5TVkPKQpdLw
http://www.youtube.com/watch?v=wrTD8r6LL0o
http://daazo.com/film/5d090d0a-8962-11e0-ba3e-0050fc84de33
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http://www.youtube.com/watch?v=Y4OTwbC7y0E 

http://www.youtube.com/watch?v=19k33U7BtlE 

• Kecskemétfilm, Magyar népmesék 

http://www.youtube.com/watch?v=Al4DpKBL8o4 

• Keresztes Dóra 

http://www.youtube.com/watch?v=cYjBs0rqgPQ 

• Kotnyek István 

http://www.youtube.com/watch?v=DdP0CtgXyLk 

• Kovásznai György 

http://www.youtube.com/watch?v=8b2dmywijGo 

http://www.youtube.com/watch?v=djqPnbedTG4 

• László, Alexander 

http://handmadecinema.com/mobileview.php?id=30 

• M. Tóth Géza 

http://www.youtube.com/watch?v=GbeeoodOeSA 

http://www.youtube.com/watch?v=TPHlkeLa2zs 

http://www.youtube.com/watch?v=MgKDhooMqco 

http://www.youtube.com/watch?v=XiBnsKSttCs 

http://www.youtube.com/watch?v=1TqUnkmXyaI 

http://www.youtube.com/watch?v=Ey7IUBCnYyg 

http://www.dailymotion.com/video/xdlymg_ergo-dir-geza-m-toth_shortfilms#.Ud_5Khasnlw 

• Macskássy Gyula 

http://www.youtube.com/watch?v=1Bxyd_auvdI 

http://www.youtube.com/watch?v=gj2n-1e-ybQ 

http://www.youtube.com/watch?v=26jMLWI9NuI 

http://www.youtube.com/watch?v=G8syjpByTEM 

http://www.youtube.com/watch?v=5XBTnmI966E&feature=endscreen&NR=1 

http://www.youtube.com/watch?v=eFCEQg5nz8k 

http://www.youtube.com/watch?v=4D7hF5BbPs0 

• Magyar Ádám 

http://www.youtube.com/watch?v=4p8FUVlJ-Ak 

• Magyar Rajzfilm Kft., Jankovics Marcell 
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http://www.youtube.com/watch?v=_8C6x5k52h4 

• M Tóth Éva 

http://indavideo.hu/video/Zenit 

• Pál Zsuzsanna 

http://www.paalart.hu/animaciok.html 

• Magyarósi Éva 

http://film.indavideo.hu/video/f_lena  

• Moholy Nagy László 

http://www.youtube.com/watch?v=ymrJLhSeIlk 

• Molnár Tünde 

http://vimeo.com/48076463 

• MOME 

http://www.youtube.com/watch?v=SYNCKXLu-2w 

http://www.youtube.com/watch?v=fubfCIknuqE 

http://www.youtube.com/watch?v=kQ_o8Edk_ic 

http://www.youtube.com/watch?v=PvGE9tZ8F6g 

https://www.facebook.com/video/video.php?v=10150412295274275 

• Moulin Rouge (1952) 

http://www.youtube.com/watch?v=oxEdMhU-dIc 

• Orosz István 

http://www.youtube.com/watch?v=vD3qgSY5MPI 

http://www.youtube.com/watch?v=Cl_RK4YJOag 

http://www.youtube.com/watch?v=0Op-_HAz2E4 

http://www.youtube.com/watch?v=WAfYa8-fRac 

http://www.youtube.com/watch?v=rsOitN7K7og 

• Pal, George 

http://www.youtube.com/watch?v=jQmiqymo7Og 

http://www.youtube.com/watch?v=BvrYPXFnWA4 

• Péterffy Zsófia 

http://videa.hu/videok/kreativ/demonok-Deh8n0mQo4hAxfs9 

• Rajk, Etienne 

http://www.culturepub.fr/videos/chocoreve-choco-twist 
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• Richly, Patrovits: Hommage a Vajda Lajos 

http://kereso.nava.hu/document/preview/id/34759 

• Rofusz Ferenc 

http://www.daazo.com/film/e9c025ba-f2da-102a-b73e-000e2e531ae0/ 

http://www.youtube.com/watch?v=Gw2se5eOCDw 

http://www.youtube.com/watch?v=eSWakvv6Im4 

http://daazo.com/film/c9103fd6-f993-11e0-a45c-0050fc84de33 

• Rofusz Kinga 

http://www.youtube.com/watch?v=q5lD7VUH2IA 

http://www.youtube.com/watch?v=cFS9qVMz3To 

• Studio Exist – Keresztes Dóra 

http://www.youtube.com/watch?v=0fabmPdA0xg&feature=c4-

overview&list=UUjn2GQP2Wib6DIIPpjBYVsA 

• Studio Beastarts 

http://www.youtube.com/watch?v=mIOtpiPaCU8 

http://www.youtube.com/watch?v=4JruOOWscFA 

• Szabó András (Emil Goodman) 

http://www.youtube.com/watch?v=fewGlAa35T8 

http://henrywaltz.com 

http://vimeo.com/62697405 

http://www.youtube.com/watch?v=YltVgj3ZgKs 

• Szilágyi Varga Zoltán 

http://videa.hu/videok/film-animacio/jegyzokonyv-1956-animacio-kaff-pI4TXWzA9sD8XQUn 

http://film.indavideo.hu/video/f_koan_tulso_part 

http://www.youtube.com/watch?v=M1PRn0-YOps  

• Tóth Pál 

http://w3.hdsnet.hu/pajafilm/filmek5.htm 

• Varga Csaba 

http://www.youtube.com/watch?v=DGdf9auY3rw 

http://www.youtube.com/user/VargaCsabaFrig/videos 

• Vácz Péter 

http://vimeo.com/51153134 

http://petervacz.com/# 
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• Waliczky Tamás 

http://www.youtube.com/watch?v=HLhkg_WIqg0 

http://www.youtube.com/watch?v=J9I56Rgg0HQ 

http://www.youtube.com/watch?v=KiKP9JJqPag 

http://vimeo.com/20827191 

http://www.youtube.com/watch?v=HLhkg_WIqg0
http://www.youtube.com/watch?v=J9I56Rgg0HQ
http://www.youtube.com/watch?v=KiKP9JJqPag
http://vimeo.com/20827191

