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IN MEMÓRIÁM MACSKÁSSY GYULA 

Alig egy hónapja ünnepel
te az egész világ a mozik 
századik születésnapját, 
hivatalosan ez a kiállítás 
is része a tovább folytató
dó ünnepségsorozatnak. 
De tavaly decemberben 
volt hetvenöt éves a Ma
gyar Rádió, napjainkban 
már készülünk a millecen-
tenárium különböző ese
ményeire^ pár hónap múl
va lesz szintén évszázados 
a rendszeres magyar isko
lai oktatás is. Évforduló
kat, számunkra fontos dol
gok, események elindulá
sát ünnepeljük majd egész 
évben. A fényes, csillogó, 
nagyobb csinnadrattával 
járó ünnepségek között, 

mi most, itt együtt - remélem bensőségesebben és egyszerűen, de szintén 
születésnapot ünneplünk. Születésnapot - tisztelgő ajándékként az ünnepelt 
alkotásai egy részének szépen megoldott kiállításával - bár köszöntöttünk 
sajnos már csak hátrahagyott életművével lehet közöttünk. 

Macskássy Gyula - a magyar rajzfilmművészet megteremtője, első és 
mindmáig ható mestere - február 4-én lenne, lehetne nyolcvannégy éves. 
Az életműve és választott műfaja előtti tisztelgéssel - gondolom ez volt a 
rendező szerv szándéka is - fejet hajtunk a hazai filmművészet történetének, 
alkotóinak, müveinek teljessége előtt is. Ennek ellenére vagy tán éppen 
ezért nem szándékozom (és kérem ne is várják ezt el tőlem) ez alkalommal 
a Macskássy életmű - kiállításmegnyitókon szokásos - részletes elemzésé
vel, a művek felsorolásával, filmtörténeti és filmesztétikai értékelésével elő
hozakodni. A jelenlévők remélt egyetértésével arra gondolnék inkább, hogy 
a kiállítás megtekintése előtt néhány történetet, visszaemlékezést feleleve-
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nítve, szójárásait, mondatait felidézve emlékezzünk együtt a mesterre, a 
pálya bizonyos szakaszaira, s ezzel együtt természetesen a magyar animáció 
történetére is. így - megidézve - remélem Macskássy szelleme, embersége 
talán jobban közöttünk lesz és segít nekünk müvei befogadásában, monda
nivalójuk, filozófiájuk értelmezésében. Természetesen egy igen rövid film
történeti összefoglalót nem úszhatunk meg. 

Az animációs film a nagy testvér - a játékfilm - hol mostoha, hol édes 
kisöccse. Honi rajzfilmgyártásunk kezdő lépéseinek megtétele idején a világ 
animációs nagymesterei már kiforrott, felismerhető egyéni stílusjegyeket 
felmutató művekkel szerepeltek a mozikban. Magyarországon a harmincas 
évek volt az igazi kezdet. Macskássy, Halász, Pál György, Szénássy, Kas-
sowitz, Valker István voltak az úttörők - munkásságuk túlnyomórészt a 
rajzreklámfilm területén jelentkezett. Két évtizeddel s némi társadalmi vál
tozással később, már államilag megszervezett formában, megváltozott kö
rülmények között került sor az igazi áttörésre, a nagykorúság felé megtett 
első lépésekre. 1950-ben került a mozikba az első színes magyar rajzfilm 
- A kiskakas gyémánt félkrajcárja. Ezt további rajzfilmek követték, majd a 
tényleges felnőtté válás - nem kis mértékben születésnapot ünnepeltünk 
munkájának eredményeképp - a hatvanas, hetvenes évek táján következett 
be. Az 1959-től önálló Pannónia Rajzfilmstúdióban Macskássyék nyomá
ban és keze alatt felnőtt egy új nemzedék (Nepp József, Dargay Attila, 
Reisenbüchler Sándor, Jankovics Marcell, Richly Zsolt, Gémes József, Var
ga Csaba, a kaposvári születésű Csermák Tibor és mások) és munkásságuk 
révén a magyar rajzfilm nemzetközi ismertségre tett szert. Filmjeikből íze
lítőt láthatnak itt a két terem közti átjáróban is. 1973-ban elkészült az első 
egészestés magyar rajzfilm, Jankovics Marcell János vitéze, s kicsit később 
1980-ban a Rofusz Ferenc rendezte A légy az első Oscar-díjat is meghozta. 
Ez volt talán az a „virágkor", amelyben számos tehetséges, lelkes kísérle
tezőkedvű animációs alkotó művész dolgozott nemcsak a Pannóniában, de 
a pécsi és kecskeméti műhelyekben is. Sikereik mögött bevallottan vagy 
bevallatlanul ott állt Macskássy Gyula az ember és a művész. 

Napjainkban sajnos ezt a művészeti ágat is megérintette az idő szele és 
az egész magyar filmszakmához hasonlóan a magyar animáció is nehéz 
helyzetben, válságban van. 

E rövid, de szükséges kitérő után visszakanyarodva ünnepeltünkhöz: ér
dekes, hogy Macskássy a rendszeres hazai filmgyártás megindulásának évé
ben, 1912-ben született. Ez valószínűleg véletlen, pályájának alakulása vi
szont nem az. A már diákkorában is kitűnően rajzoló, ötletgazdag szellemű 
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ifjú főiskola helyett a sokoldalú avantgárd művész, Bortnyik Sándor sza
badiskolájában tökéletesítette tudását, s mint kollégái közül oly sokan, meg
élhetését a harmincas években egyik virágkorát élő hazai reklámgrafikában 
próbálta meglelni. Ezen az úton jutott el a rajzos reklámfim készítéshez. 
Ifjúságának társa, jó barátja, alkotótársa, az angol animáció szintén világ
hírű megalapítója John Halas, azaz Halász János a saját és a közös indulá
sukra így emlékezett vissza 1978-ban: 

„Amikor 16 éves lettem, szerencsémre odavettek az első magyar rajzfilm
stúdióba, ahol a padló söprése volt az első feladatom. Ez 1928-ban történt 
és a stúdió három igazgatója Majowszky, Márkus és Marczincsák voltak. 
A három „M". Marczincsák most Hollywoodban él és úgy hívják, hogy 
George Pal és több Oscar-díj tulajdonosa. Ő volt a főrajzoló. Minden nap 
meg kellett csinálnunk egy egyperces reklámfilmet. Egy nap egy film. Ebéd 
előtt megrajzoltuk, ebéd után kivágtuk és összeállítottuk a filmfigurákat. 
Kb. hat órakor elvittük a Hunnia Filmgyárba, ahol én lefotografáltam és 
animáltam őket. 

1932-ben a rendkívül rokonszenves Macskássy Gyuszi azt mondta ne
kem: „Te is húsz éves vagy, én is az vagyok, csináljunk együtt egy rajz
filmműtermet. Ezt létre is hoztuk a Bajza utcában és odahívtuk Kassowitz 
Félixet is. 1937-ben a Múzeum körútra költöztünk és egy műteremlakásban 
dolgoztunk tovább. Emlékszem Ránky György volt a filmjeink zeneszerző-
je..." 

Ennek a csapatnak volt tagja Szénássy György is, aki később Franciaor
szágban futott be nagyívű pályát. 

Ez a névsor önmagáért beszél, ennek ellenére a másik alapító, Macskássy 
közmondásos szerénységével gondolt vissza a közös műteremre: „A har
mincas években két konyhaasztal volt a trükkasztal. A felsőt kilyukasztot
tuk, oda került a kamera. Csak 1950-ben találkoztam ismét konyhaszékkel, 
amikor az első színes rajzfilmet készítettük az államosítás után: azon üldö
gélve rajzoltuk a figurákat." 

Tréfásan szólva a magyar animáció első és második nekiindulását húsz 
év eltolódással - a konyhaszék köti össze. A hivatalos, állami magyar rajz
filmgyártás első időszakáról hadd idézzem Dargay Attila (a Vuk című si
keres rajzfilmünk rendezőjének) visszaemlékezését, aki pályáját, ahogy 
mondotta „Macskássy Gyula 10 forintos bérű kisinasaként kezdte." 

„A New York palota V. emeletén lévő műterem csodás hely volt. Olyan 
felszereléssel, amilyet nem látott a világ. Székek nem is voltak, konyhaszé
keken, cukrosládákon ültünk. Aztán munkaeszközként szerepelt még egy 
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vasalódeszka két székre téve, mellette hárman ültünk (ezekből egy mindig 
mocorgott vagy felugrált) tehát így rajzoltunk. De az igazi áldatlan állapo
tok csak a Koszorú utcába való költözés után kezdődtek. A Kordélyosok 
Szakszervezetével voltunk társbérletben. Mi a lakás négy szobájában, egy 
család az ötödikben. Ez egy apából, két lányból, kilenc macskából állt és 
ezek közül valakit mindig hajkurásztak... És a festékek! Olyan rosszak vol
tak, hogy naponta Déva várát játszottuk. Amit délben megfestettünk, lepat
togzott estére. Zokogtunk a méregtől, de nem tudtuk megoldani az átkozott 
festékproblémát. Még a vágóhídra is kimentünk ökörlépért, mert valaki 
bölcs azt mondta, hogy megköti a porfestéket. Nem kötötte meg! Ekkor 
1952 nyara volt s mi kollektíven rátértünk az éjszakai munkára, mert rájöt
tünk arra, hogy a viszonylagos hűvösben valamelyest megmarad a festék. 
Reggel azán az operatőrrel taxival rohantunk ki a Filmgyárba felvenni az 
anyagot. Aki fáradt volt, az ledőlt egy összkomfortos ruháskosárba aludni, 
a többiek pedig együtt kimentek a strandra... Mindezek dacára ez egy cso
dálatos időszak volt, mert nagyon szerettük egymást és a munkát!!!" 

Szándékosan választottam a gazdag emlékezésanyagból és olvastam fel 
Önöknek ezt, főként az utolsó félmondatot. 

NAGYON SZERETNI EGYMÁST ÉS A MUNKÁT - ez volt az egyik 
meghatározó elve Macskássy Gyula szellemiségének, emberi, művészi hi-
bitusának - s ezt munkatársaira és tanítványaira is átörökítette. Szállóige
ként fennmaradt munkafilozófiai mondásaiból még kettőt idéznék Önök elé: 

„A reklámfilm kísérleti műhely a játékfilm számára" - és talán ami még 
fontosabb: „mély mondanivaló - populáris előadásmód." Ez utóbbi - érzé
sem szerint Macskássy művészetének kulcsmondata. 

Megnyitóbeszédem összegzésének szántam ezeket a csak látszólag egy
szerű megállapításokat. Azt hiszem érdemes őket a filmek, rajzok szemlé
lése közben is fejben tartani. Sokrétű tapasztalatot, végtelen alázatot, megélt 
szakmai titkokat rejtenek magukban. Ezektől hitelesek, korszerűek - halála 
után évtizedekkel is - Macskássy Gyula alkotásai. 

A mester előtti főhajtással, a kiállítást megnyitom. 
Kaposvár, 1996. február 1. 

LENCSÓ LÁSZLÓ 
a Magyar Filmintézet archívum vezetője 

(Fotó: Gőzsy Gáborné) 
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A MOZI 101. ÉVE 
KINOTECHNIKAI- ÉS MOZITÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 

A SOMOGY MEGYEI MÚZEUMBAN 

Világszerte megemlékeztek 1995-ben a mozi születésének 100-dik évfordu
lójáról. 

Magyarországon az első moziengedélyt 1896. június 13-án adták ki, nem 
sokat késlekedve a Lumière fivérek híres bemutatóját követve. Mi is az, 
amiről a Lumière fivérek 1895. december 28-án tartott filmvetítése neveze
tes? A már unásig felidézett esemény jelentőségét nem az adja, hogy filmet 
vetítettek találmányukkal a kinematográffal,1 hanem az, hogy ez a bemutató 
széles közönség előtt zajlott. A csodát, a megelevenedett képet mintegy 
száz főnyi nézővel osztották meg Párizsban a Boulevard des Capucines-en 
lévő Grand Cafe pincéjében. 

Mi történt tehát itt és ekkor valójában? Létrejött alkotónak és befogadó
nak s az e kettő között közvetítő technikai közegnek a hármas egysége, azaz 
röviden szólva maga a MOZI. S mindez kölcsönhatásaival fejlődött egy 
évszázadon át, - külön-külön is vizsgálatra érdemesen - , hogy azután el
jusson a kiteljesedésig s a tömegkultúra egyik meghatározó tényezője legyen. 

A film hihetetlen karriert futott be, rövid idő alatt meghódította az egész 
világot. 1910-re már alig volt olyan népesebb települése, ahol filmet ne 
vetítettek volna. Kaposváron az 1910-es években három állandó mozi mű
ködött: Apolló, Uránia és Edison Filmszínház. 

A mozgófilmnek mint találmánynak a jelentősége a könyvnyomtatáséhoz 
fogható. Hatókörét a vizuális tömegkommunikációs eszközök fejlődése 
meghatározta, a nyomtatott kultúra vetélytársává tette. A mozi kizárólagos
ságát a filmek bemutatásában az 1950-es évektől megtörte a televízió, majd 
az 1970-es évektől a lakásokban is folyamatosan terjedő képmagnó. 

A film a mindennapok részévé vált. 

Somogyban is kutatható... 

A mozizás történetére vonatkozó anyag gyűjtésében a megyeszékhely 
szakemberei a 70-es évektől a kisváros kereteit messze túlhaladó erőfeszí
téseket tettek, melynek eredményeképpen Mozi Múzeum nyílott 1981-ben 
Kaposváron. Kilenc évi működés után az intézmény megszűnt, és a Somogy 
Megyei Moziüzemi Vállalat által évtizedes gyűjtőmunkával létrehozott ki-
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notechnikai és filmtörténeti anyag a Somogy megyei múzeum újkortörténeti 
gyűjteményébe került. 

A múzeum szakembereire ezzel nem kis feladat hárult. Nem elegendő a 
dokumentumok, műtárgyak lajstromozása, azaz annak tisztázása, hogy mi 
mindennel rendelkezünk, hanem ezt követően gondoskodni kell a gyűjte
mény feldolgozásáról is. Ennek menete a következő: a gyűjteményt verifi
kálni (meghatározni), szaknyilvántartásba venni, kutathatóvá tenni, majd 
publikálni kell. 

Mivel rendelkezünk? A gyűjtemény nagyjából százezer darabos filmfotót, 
húszezer moziplakátot, több tízezer filmgyártásra és filmművészetre vonat
kozó dokumentumot, szakkönyvtárat s nem utolsó sorban mozigépeket tar
talmaz. 

Hol tartunk a feldolgozásban? Gyűjteményünk főszereplői kétségkívül a 
mozigépek. Van köztük a mozizás hőskorából származó vetítő és felvevő 
készülék is. íme a sokat mondó márkanevek: Pathé, Gaumont és a Zeiss. 
A technikai eszközök meghatározásában a Magyar Filmintézet munkatársa, 
Szabó Antal nyugalmazott mérnök volt segítségünkre s ezt a szaknyilván
tartás követte. 

A moziplakátanyag zömmel az utóbbi 35 év terméke. Ennél korábbiakhoz 
ritkaságuknál fogva mi magunk is csak lézer-xerox másolatok révén jutot
tunk. Hogy csak a nevezetesebbeket említsük ezek közül: ilyen például a 
„Tarzan, a dzsungel fia" - Johnny Weismüllerrel, „Bizsu" - Marlene Diet-
richhel, „Halálos tavasz" - Karády Katalinnal stb. 

A plakát önmagában komplex jelenség. Vizsgálatára éppen ezért számos 
jól megragadható szempont kínálkozik. Mindenek előtt reklámeszköz és 
információhordozó. Ha igazán hatásos akar lenni, akkor művészi termék
ként lép elénk, következésképp esztétikai szempontból is vizsgálandó. Ki
fejeződik benne egy korszak ízlése, kordokumentumot vélünk benne felfe
dezni. Figyelemre méltó továbbá mint nyomdai termék, amely kapcsán a 
plakátot előállító szakemberek igényességéről, ízléséről s a technika szín
vonaláról lehet ítéleteket alkotni. Nem szabad megfeledkezni arról sem, 
hogy a plakát végső hatását az utcán nyeri el. Hozzá tartozik a hirdetőosz
lop, a tűzfal, a transzparens éppúgy, mint a plakátragasztó ténykedése, az 
utca forgataga, az előtte bámészkodó ember... A jelenség középpontjában 
ott áll a plakáttervező hol névtelenül, hol szignójával, hol aláírásával. A 
plakátok feldolgozásának egyik lehetséges módjára Takács Éva adott pél
dát, amikor közreadta jegyzékét a megyei múzeumban található magyar 
filmplakátokról.2 
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A filmfotóanyag zavarba ejtően bőséges. Kérdés, hogy mit kezdjünk ez
zel a mintegy százezer darab fényképpel. Mitől váljunk meg, mit selejtez
zünk jó lelkiismerettel? Folyamatos szorgalommal is hosszú évek munkája 
lenne egy ilyen irányú feldolgozás. A duplumoktól mindenesetre megvál
tunk s az anyagot filmgyártó országonként ábécébe rendeztük. 

A gyűjtemény a mozicentenárium ideje alatt már kutatható állapotban 
volt. 

Barangolás a technika és a film Világában 
A publikáció sajátos múzeumi fajtája a kiállítás. A mozizás technikatör

téneti fejlődését a Somogy megyei múzeumban „Az árnyjátéktól a filmszín
házig" című kiállítás mutatja be, mely az egykori kaposvári Mozi Múzeum 
állandó kiállítási anyagának felhasználásával készült. 

A mozicentenárium alkalmából a Somogy Megyei Múzeumok Igazgató
sága és a Magyar Filmintézet együttműködése alapján új kiállítás készült, 
mely a nagy népszerűségnek örvendő rajzfilmet állítja a középpontba. 

A mozizás múltja iránt érdeklődők ily módon immár két, egymás szom
szédságában lévő kiállítótér „labirintusaiban" barangolhatnak. 

Az újabb kiállításban - mely 1996. február l-jén nyílott - megemléke
zünk az első színes magyar rajzfilm alkotójáról, a magyar rajzfilmművészet 
nagy alakjáról, Macskássy Gyuláról, valamint az elmúlt 30 év rajz-mesefilm 
plakátjaiból mutatunk be válogatást. 

A magyar rajzfilmkészítés hőskorát - Macskássyra emlékezve - Lencsó 
László, a Magyar Filmintézet archívumvezetője idézte fel megnyitójában. 

Alkotókról, rajzfilmekről 
A magyar rajzfilm az egyetemes filmkultúrában betöltött szerepét, helyét 

nemzetközi sikerekkel is bizonyította. A közölt összeállításunk a kiállítás 
tematikájához kapcsolódva kiegészítésül szolgál. A magyar rajzfilmgyártás 
közelmúltbeli eredményeit, jeles alkotóit, sikeres, népszerű rajzfilmjeit vil
lantjuk fel, természetesen a teljesség igénye nélkül. Az alábbi művek fel
használásával tesszük ezt: Vásárhelyi István: Trükkfilm (Bp., 1962), vala
mint Bemutatjuk a Pannónia Filmstúdiót (Bev.: Maróti Imre Debrecen, 
1984). 

Macskássy Gyula a magyar rajzfilmművészet megteremtője és első szá
mú tanítómestere 1912. február 4-én született Budapesten. A gimnázium 
elvégzése után két esztendeig Bortnyik Sándor Grafikai Stúdiójának növen-
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déke volt. Művészi pályáját - mint a Bortnyik tanítványok legtöbbje -
reklámgrafikusként kezdte. A filmkészítéssel 1931-ben jegyezte el magát. 
Ekkor barátaival (Kassowitz Félix, Szénássy György, Halász János) önálló 
műtermet alapított, melyből a későbbiekben magas színvonalú animációs 
reklámfilmek sokasága került ki. 1946-tól néhány évig a Magyar Rádió és 
Dokumentumfilmgyárban dolgozott. 1950-ben alapítója, majd 1954-től ha
láláig vezető munkatársa volt a magyar állami rajzfilmgyártás bölcsőjének 
és későbbi otthonának, a Pannónia Filmstúdiónak. Életútja, négy évtizedes 
alkotóművészi tevékenysége elválaszthatatlanul összefonódott a magyar 
rajzfilmművészettel, melynek nemzetközi elismertetésében is meghatározó 

szerepe volt. 1951-ben ő készítette az el
ső színes magyar rajzfilmet, A kiskakas 
gyémánt félkrajcárját. Következő alko
tása az Erdei sportverseny már nemzet
közileg is átütő sikert hozott. (Párizs, 
Nemzetközi Gyermekfilmfesztivál I. díj, 
1954.) Macskássy későbbi műveinek 
legjavával is a világ rajzfilmművészeté
nek élvonalába tartozott. Művészetének 
nyitottsága, tisztasága, humanista fogé
konysága a változó filmtörténeti perió
dusokban is biztosította a folyamatos 
megújulás lehetőségét, kiemelkedő szín
vonalú alkotások létrehozását. 1960-tól 
készült legtöbb filmjének egyenrangú 
alkotótársa volt Várnai György grafikus
művész. Együttműködésük további fesz
tiváldíjas filmeket eredményezett, mint 
pl.: a „Ceruza és a radír", a „Párbaj", az 
1, 2, 3, az "Urbanizáció", vagy a Peti 
sorozat. Stúdióvezetőként önzetlenül ad
ta át hatalmas mesterségbeli tudását, tu
catnyi tehetséget indított útjára, vigyázta 
első lépéseiket. Közben a reklámhoz 
sem lett hűtlen (pl. Tungsram filmek) s 
a felsoroltakon túl maradt energiája 
olyan nagysikerű, népszerű sorozatok 
készítésére is mint a Gusztáv, vagy a 



Frakk filmek. Élete végső percéig dolgozott. Utolsó alkotóperiódusának reme
kei lírai-groteszk fiímepigrammák (pl. Az öreg) mára már klasszikusnak tekint
hető egy-két perces filmminiatűrök voltak. A nemzetközi elismerések mellet 
munkásságát Balázs Béla díjjal és Érdemes Művész címmel jutalmazták. Al
kotóereje teljében, 59 évesen 1971. október 28-án ragadta el a halál. 

Számtalan díjat nyert alkotásaival, íme néhány: 
1945 Párizs Gyermekfesztivál I. díj 
1957 Varsó I. díj 
1960 Karlovy Vary Kategóriadíj 
1960 Budapest Rövidfilmszemle I. díj 
1961 Oberhausen Legjobb rajzfilm 

Zsűri különdíja 
Rövidfilmszemle I. díj 
Kategóriadíj 
Ezüst Pelikán 
Kék szalag díj 
Nagydíj 
Város Díja 
Különdíj 
Evangélikus Filmközpont díja 
I- díj 
Nagydíj 
Nagydíj 

1961 Cannes 
1961 Budapest 
1965 Gottwaldow 
1966 Mamaia 
1969 New York 
1970 Cordoba 
1970 Lipcse 
1972 Krakkó 
1972 Mannheim 
1973 Montreal 
1974 New York 
1974 Ostrava 

Erdei Sportverseny 
Két bors ökröcske 
Ceruza és radír 
Ceruza és radír 
Párbaj 
Párbaj 
Párbaj 
Peti és a gépember 
Romantikus történet 
Urbanizáció 
Párbaj 
Uhuka, a kis bagoly 
Siker 
Öreg 
Urbanizáció 
Urbanizáció 
Urbanizáció 

A „nagy idők" képviselője volt Csermák Tibor is. (Kaposvár, 1927 -
Budapest, 1965) 

A Képzőművészeti Főiskolán szerzett grafikus diplomát. 1951-ben került 
a rajzfilmgyártásba. Először háttértervezőként foglalkoztatták, majd 1957-
ben Macskássy Gyula után másodikként jelentkezett önálló rajzfilmjével. 
Fontosabb alkotásai: A török és a tehenek (1957), Kismalac és a farkas 
(1958), Pirospöttyös labda (1961), Mackókaland (1962), A dal öröme 
(1963), Holdhorgász (1964), Futyuri mint mesterdetektív (1966-ban Cseh 
András fejezte be ezt a filmjét). 

Csermák Tibor korszakos újítása volt, - az animációs gyerekfilm második 
lépcsőjeként - hogy a gyerekek lelki világából sajátos érdeklődéséből indult 
ki, voltaképpen azok pszichikus jegyeit filmesítette meg. Balázs Béla-díjas 
volt. „A Pirospöttyös labda" Velencében Arany Oroszlán díjat nyert 1961-
ben, 1962-ben I. díjat kapott a Budapesti Rövidfilmszemlén. 
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Kovásznai György (Budapest, 1934 - Budapest 1983) a Képzőművészeti 
Főiskolán kezdte tanulmányait. 1961-ben dramaturgként került a Pannónia 
Filmstúdióhoz. Több forgatókönyvet írt, 1962-től rendezőként dolgozott. A 
kortárs képzőművészeti törekvések figyelembevételével a festmény-film 
műfajának hazai úttörője. Jelentősebb filmjei a Monológ (1963), a Tükör
képek (1964), Hamlet (1967), Fény és árnyék (1970), Ca ira (1973) és az 
1980-ban forgatott egész estés Habfürdő. 

A Habfürdőben rengeteg - főként képzőművészeti - stiláris ötlet és játé
kosság van felfűzve egy gondolati-mesei cselekményre. Imponáló a művé
szettörténeti jártassága, a legkülönfélébb modern stílusokkal folytatott, néha 
káprázatosan csúfondáros, szellemes bűvészkedése az animációban. 

Néhány díj alkotói pályájáról: 
1965 Mannheim Arany Dukát Átváltozások 

Egyetem Díja Tükörképek 
Evangélikus Egyház díja Gloria Mundi 
Kategóriadíj Átváltozások 
Legjobb színes film díja Ca ira 
Kategóriadíj Ca ira 

1968 Miskolc 
1970 Oberhausen 
1970 Miskolc 
1974 Barcelona 
1975 Miskolc 

Egész estés filmek és alkotóik 

Dargay Attila (Mezőnyék, 1927-) neve már évtizedek óta ismerősen 
cseng a rajzfilmet kedvelők fülében. A népszerű Gusztáv alakjának egyik 
megteremtője, számos rövidfilm önálló alkotója, sok más alkotótársa. Leg
népszerűbb mégis két egész estés filmjével, a Ludas Matyival, és a Vukkal 
lett. 

A mezőnyéki születésű rendező a Képzőművészeti Főiskolán tanult, de 
már a hőskorban, 1951-ben gyakornokként dolgozott Macskássy Gyula 
mellett. 1953-tól animator, 1954-ben tervező, 1957-től pedig önálló rende
ző. Bár a hagyományos rajzfilmiskola híve, egy megújulási folyamat kép
viselője volt Ne hagyd magad emberke! című alkotásával. 

A Ludas Matyit, Fazekas Mihály elbeszélő tölteményét választotta kiin
dulópontjául. A történet sokat megőrzött az eredetiből, de a rendező továb
bi, új szereplőkkel gazdagította, bővítette a népszerű mesét. így jelenik meg 
a gyógykovács, Biri néni, a vajákos asszony is, így válik főszereplővé Matyi 
„barátja", az egyik lúd, aki kutyahűséggel igyekszik elégtételt szerezni az 
igazságtalanságért. Mulatságot és izgalmat okoz a nézőknek az ostoba ispán 
is|. A derűs humorral rajzolt figurák és a hangjukat kölcsönző színészek -
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Kern András, Csákányi László, Agárdi Gábor, Gobbi Hilda - népszerűsége, 
a szellemes, nyelvezetében a mai gondolkodáshoz igazodó szöveg jó szó
rakozást ígér gyereknek, felnőttnek egyaránt. 

A „Vuk" Fekete István közismert gyerekkönyvéből készült alkotás. Dar
gay Attila hosszasan tanulmányozta a valódi rókákat is - jobb híján az 
állatkertben - , hogy igazán állatszerű, de a rajzfilmes világban is helytálló 
Vuk-ja legyen. Hogy ez mennyire sikerült neki, bizonyította a film dalbe
tétjének fergeteges népszerűsége, a tény, hogy a gyerekek egyik kedvence 
lett a kis róka. 

A Balázs Béla- és Ifjúsági-díjas, érdemes és kiváló művész Dargay Attila 
néhány főbb díja: 
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1961 Budapest Reklámfilm kat. I. díj Egész életen át 
1968 Mamaia Ezüst Pelikán Variációk egy sárkányra 
1970 Tampere Kategória I. díj Béka és ökör 
1979 Salerno Ezüst Serleg Ludas Matyi 
1982 Pécs XIV. Játékfilmszemle Vuk 

Gémes József Balázs Béla-díjas érdemes művész 1966-ban kapott rajz
film-tervező diplomát az Iparművészeti Főiskolán, 1965-től munkatársa volt 
a Pannónia Filmstúdiónak. A hatvanas évek végén, hetvenes évek elején 
sajátos, csak őt jellemző groteszk stílust teremtett meg a hazai animációban. 
Ezeknek a filmeknek a forgatókönyvét többnyire Bélai István írta. Gémes 
József a festészet eszközeit filmjeiben szívesen alkalmazta. Jelentősebb al
kotásai: Koncertissimo (1968), Díszlépés (1970), Temetés (1970), Infanti-
lizmus (1971), Hugó, a viziló (1973), Daliás idők (1982). Filmjeinek több
sége igen rövid és elgondolkodtató kulcspoénra épül, fanyar humorral. 
Mondanivalója többnyire az antihumánus és bántóan naiv beidegződéseket 
támadta. 

Legfontosabb díjai: 
1968 Krakkó Arany Sárkány Concertissimo 
1968 Chicago Ezüst Hugó Concertissimo 
1969 Miskolc Kategóriadíj Concertissimo 
1970 Lipcse Város díja Esemény 
1970 Lipcse Város díja Díszlépés 
1970 Ny on Sestercius Díszlépés 
1971 Budapest I. díj MAHART kishajó 
1973 Thesszaloniki Zsűri különdíja Contertissimo 
1983 Espinho Zsűri különdíja Daliás idők 
1983 Espinho Kritikusok díja Daliás idők 
1983 Espinho Alves Costa-díj Daliás idők 

A Hugó, a víziló amerikai megrendelésre készült. A rendezőre ebből a 
filmből leginkább a gazdag, mozgalmas színvilág jellemző, mert a Walt 
Disney-s stílus nem az ő sajátja. A film a maga idejében másfél millió nézőt 
vonzott, igen népszerű volt a gyerekek körében, A kis víziló esetlen bája, 
történetének happy end-es vége könnyed, kellemes kikapcsolódást okozott 
több nemzedéknek. 

Gémes József monumentális vállalkozása, a Daliás idők a Toldi-trilógia 
alapján készült. A szűkszavú narrátorszöveg mellett főleg képi, zenei esz
közökkel meséli el a film a hősi kor eszméinek kimerülését és Toldi Mik-
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lós-mondákból Arany János költeményeiből ismert történetét. Gémes és 
munkatársai több tízezer olajfestményt festettek, amelyek bonyolult felvé
teli trükkökkel kerültek filmszalagra. Egyéni hangvételével a film az egye
temes filmtörténet egyedi darabjának számít. 

Hernádi Tibor a Pannónia Filmstúdióban végezte el az Animációs Aka
démiát. 1974-ben nevezték ki mozdulattervezőnek. Aktív munkatársa volt 
a Mézga-és Bubósorozatoknak. 

Jelentős munkája - amelyet az Animália sikerének köszönhetett - a társ
rendezői megbízatás René Laloux és Moebius mellett. Az idő urai Stefan 
Wul Perdide bolygó árvája című műve alapján született három évi munka 
eredményeként. 

Jelentősebb díjak: 
1977 Annecy Zsűri különdíja Animália 
1979 Miskolc Kategóriadíj Animália 
1980 Krakkó Arany Sárkány Animália IV. (Macska) 
1980 Zágráb Sorozatfilm kategória győztese Animália IV. (Macska) 
1981 Miskolc Borsod megye megosztott díja Animália IV. (Macska) 
1981 Melbourne Ezüst Bumeráng Animália IV. 
1982 Espinho Legjobb egész estés film Az idő urai 

Jankovics Marcell (Budapest, 1941-) nevéhez kapcsolódik az első egész 
estés magyar animációs film megszületése, az ő munkásságát jutalmazták 
elsőként a hazai rajzfilmgyártásban Kossuth-díjjal. (A Balázs Béla-díjat már 
korábban megkapta.) 1960 óta tagja volt a Pannónia Filmstúdiónak, 1965 
óta rendez. Filmgyári munkája mellett 1971-72-ben animációs szakot ve
zetett a Képző- és Iparművészeti Szakközépiskolában, 1981-től tanított az 
Iparművészeti Főiskola Typo-grafikai Tanszékén. 

Rajzfilmjeit gyerekeknek, felnőtteknek készíti. 
A rendező egyéni látásmódja számos külföldi díjat hozott, rangos helye

zést ért el az 1974-ben rendezett Sisyphos és az 1977-ben készült Küzdők. 
Híres rajzfilmje a János vitéz majdnem hiánytalanul követi az elbeszélő 

költemény eseménysorát. A mese és a romantika kettős hangulatát ott tudja 
leginkább visszaadni a film, ahol a jó grafikai eszközökön kívül fontos 
szerephez jut a képtelenséget tovább növesztő, kedvesen ironikus humor. A 
Gyulai Gaál János által szerzett kísérőzene népi dallamai a mű folklorisz
tikus ihletésű képi világának remek kiegészítője. 
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Jankovics Marcell másik egész estés filmje, a Fehérlófia a mese és a 
mondai anyag egyedi feldolgozása. A sokféle változatban ismert ősi nép
mese, a fehér táltos nagy erejű fiának története. 

Nem csupán e két egész estés film hirdeti Jankovics Marcell vonzódását 
a népköltészethez, a Magyar népmesék sorozat is а б nevéhez kapcsolódik. 

A rendező díjai közül néhány: 
1970 Miskolc CIDALC díj Hídavatás 
1972 Thesszaloniki Arany Niké Hídavatás 
1972 Beiruth Arany Cédrus Air India 
1974 Zágráb I. díj Sisyphus 
1975 Hollywood Oscar nomination Sisyphus 
1975 Chicago Ezüst Hugó Küzdők 
1977 Cannes Arany Pálma Küzdők 
1978 Oberhausen Fődíj Küzdők 
1978 Espinho Ezüst Delfin Küzdők 
1981 Budapest Magyar Film és Tv 

Kritikusok Díja 
Magyar népmesék 
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Az egyik legsokoldalúbb alkotó Nepp József. 1934-ben született, 1957-
ben szerzett diplomát az Iparművészeti Főiskola díszítő-festő szakán. Az
után a Pannónia Filmstúdió munkatársa lett. Kezdetben háttértervező volt, 
majd 1982-től rendező. 

Első önálló munkája a Szenvedély, amelynek főszereplője már a korai 
Gusztáv figura vonásait viseli. A későbbi sorozat megteremtésében is alap
vető szerepe volt. Nepp József több filmjének maga komponálta, hangsze
relte a muzsikáját. Rendezőtársai számos filmjének ő a forgatókönyvírója, 
állandó alkotótársa volt Foky Ottónak és Ternovszky Bélának. 1972-ben a 
Zágrábi Animációs Filmfesztiválon a Modern edzésmódszerek című film a 
„Legjobb forgatókönyvért" díjat nyerte el. 

A Nepp-rajzfilm jellemzője az elementáris humor, emiatt igen népszerűek 
és kedveltek művei. Legismertebbek a Gusztáv, a Mézga és Bubó soroza
tok, az Öt perc gyilkosság, a Mese a bogárról, a Yeti dala és rövidfilmje, 
a Megalkuvó macskák. Nepp József 1964-ben Balázs Béla-díjat kapott, 
1970-ben a Munka Érdemrend ezüst fokozatával tüntették ki. 1974-ben lett 
érdemes, és 1981-ben kiváló művész. 

A Grimm mese nyomán készítette Hófehér című első egész estés filmjét. 
Nepp József főbb díjai: 

1962 Budapest Rövidfilmszemle kategóriadíj Szenvedély 
1966 Rodez Nagydíj Mese a bogárról 
1967 Oberhausen Fődíj Öt perc gyilkosság 
1968 Addis Abeba II. díj Szenvedély 
1970 Olbia Bronz íjász Öt perc gyilkosság 
1982 Columbia „Életmű" díja Életműért 

Szabó Szabolcs az Iparművészeti Főiskolán grafikusnak tanult. 1952-től 
rajzol, először a Híradó és Dokumentum Filmgyár rajzosztályán, majd a 
Pannónia Filmstúdióban. Sokáig volt Macskássy Gyula munkatársa mint 
tervező és animator. Alkotótársa volt az Erdei Sportverseny és a Két bors 
ökröcske című filmeknek. Az utóbbinál az ő tervei alapján rajzolták az 
icuri-picuri ökröket. 

A Vizipók-csodapók már a sorozat idején is igen népszerű volt a gyere
kek körében, már csak azért is, mert az állatok és a növények olyan élethűre 
sikerültek, hogy a gyerekek a film után a természetben is felismerték a 
„szereplőket". Ez célja is volt a rendező triásznak (Szabó Szabolcs, Szom
bati-Szabó Csaba és Haui József). 
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Gyertyán Ervin filmkritikus így írt a filmről: ,A Vizipók azért jó gyerek
film, mert a pókok, csigák, rákok, tücskök világából egy kedves és rokon
szenves mitológiát teremt, érdekes, de sohasem az álmokat megterhelő me
sével, szellemesen groteszk fordulatokkal, jól adagolt humorral és a maga 
közérthetőségében is esztétikus rajzi felfogásban." A film a Pannónia Film
stúdió kecskeméti műtermében készült. 

VARGA ÉVA 
történész-muzeológus 

(Repr.: G6zsy Gáborné) 

JEGYZETEK 

Nem ők voltak az egyedüli feltalálói a mozgókép-vetítésnek, pl. Emile Reynaud már 1888-
ban vetített rajzos filmeket és Edison kinematoscopja is már előbb bemutatásra került. 

Magyar filmek a hazai plakátművészetben. Bev. és összeáll. Takács Éva. Kaposvár, 1995. 
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A RIPPL-RÓNAI MÚZEUM KINOTECHNIKAI GYŰJTEMÉNYE 

I. rész 

TÖRTÉNETI VISSZAPILLANTÁS 

A XIX. század utolsó évtizedének technikai felfedezése sorában két új gép 
születik csaknem azonos időpontban és helyen. Az egyik a repülő, amely 
megvalósította az ember legősibb vágyát, a másik a kinematográf, amely 
laboratóriumi igényt elégített ki: a mozgás felbontását. Míg a repülőgép 
eltávolodott a tárgyak világától, a kinematográf másra sem törekedett, mint 
azok visszatükrözésére, hogy aztán jobban megvizsgálhassuk őket (E. Mo-
rin 1956). Az 1896-os kommentárok csak tudományos jövőjét illetően fog
lalkoznak Lumière fivérek készülékével. De az első próbálkozásoktól eddig 
sok-sok évezred telt el. Mint ahogy egy árnyjátékon elcsodálkozik a kis
gyermek, úgy évezredekkel előbb mitikus gondolatot, a szellemek megidé-
zését indukálta az árnyék mozgatása. Tulajdonképp mozgatható figurák ve
títése tekinthető a mozgófénykép-színház, azaz a mozi ősének. A vetítőké
szülékek technikai megvalósítására az optikai törvényeknek megfelelő len
csék és tükrök előállítása után kerülhetett sor. A kondenzor lencsével ellá
tott vetítő lámpát - a laternát - Leonardo da Vinci vázolta fel először. 

A kinotechnikában közismert laterna magica-t (bűvös lámpát) Kirchner 
írja le az 1646-ban megjelent művében. 

Ezek a készülékek nagyon hasonlítottak a házi diavetítőhöz. A hagyo
mány szerint hazánkban az első laterna magica bemutató 1709-ben a sáros
pataki híres kollégiumban volt, ahol Simándi István professzor vetített egy 
Hollandiából hozott készülékkel. A filmezés két alapvető technikai segéd
eszköze a felvevő és a vetítő - mint annyi más gép - nemzetközi találmány. 
A sok-sok próbálkozás közül elsőként Robertson „Phantoscope"-ját emeljük 
ki. A készülék egy kerekes kocsira volt szerelve és egy áttetsző ernyőre 
vetített, változtatni tudta a nagyítást anélkül, hogy ez a képbeállítást befo
lyásolta volna. A kocsi elmozdításával áttételeken keresztül mozdult el az 
objektív és módosult a fényrekesz nyílása. Ily módon a nézőben olyan il
lúzió ébredt, hogy a vetített tárgy közeledik hozzá, vagy távolodik tőle. 
Robertson párizsi előadásai nagy visszhangot keltettek. 

Plateau 1833-ban szerkesztette meg azt a készüléket, amely megvalósí
totta a mozgás szintézisét, az elemi képek sorozatából kiindulva, e készü-
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léket "Phenakistiscope"-nak nevezte el. Egy köralakú karton tárcsán bizo
nyos számú kis nyílással van ellátva, a hátlapján pedig festett figurák van
nak. Amikor a tárcsát a középpontja körül forgatjuk egy tükörrel szemben, 
szemünkkel a nyíláson át nézve, a figurák a tükörről visszaverődve ahelyett, 
hogy egybeolvadnának, megelevenednek, mozgásba jönnek. Ez az illúzió a 
retinaérzetek maradandóságán alapul. Tehát ha több tárgy fokozatosan kü
lönbözik egymástól alakban és helyzetben és ezek egymás után mutatkoz
nak a szem előtt igen rövid és egymáshoz kielégítően közel eső időtartamok 
mellett, akkor az egymást követő érzetek, amelyeket a retinán létrehoznak, 
összekapcsolódnak anélkül, hogy egybeolvadnának és az alakját, helyzetét 
fokozatosan változtató egyetlen tárgyat vélünk látni (У. Vivie, 1944.). így 
valósul meg a mozgás szintézisének elve, a mozgóképvetítés alapja. Gya
korlatilag 1-10 másodperces képváltozás (ez filmszalag esetében kb. 24 
képet jelent egymás után) az, amely mozgásérzékelést okoz. Plateau készü
léke különböző változatokban nagyon elterjedt. Horner angol műszerész 
„Zootrope"-ja pl. még a 20. század első évtizedében is a legdivatosabb 
játékok közé tartozott. E szerkezetek azonban csak néhány másodperces 
cselekményt mutatnak be l-l kíváncsi nézőnek. Ezért mái" 1853-ban pró
bálkoztak e mozgás kivetítésével - azonban a gyenge fényforrás, s a rövid 
átvilágítási idő miatt a vetítőernyőn csak halvány kép jelent meg. Ezt Mol-
teni a szakaszos kiegyenlítés elvével (ún. takarással), Reymond pedig az 
optikai kiegyenlítés elvével oldotta meg. Reymond „Praxinoscope"-ját 
1877-ben állította össze, s 1880-ban mutatta be a Francia Fotószövetségben. 
A képek ekkor még kis üveglemezre voltak festve, amelyeket szövetanyag 
kapcsolt össze. Mozgását szellemes optikai kombinációval vetítették ki. Az 
illúzió fokozására egy közönséges állóképvetítő objektívévei valamilyen 
díszletet is vetített az ernyőre. A közönséges praxinoszkóp képkoszorúját 
hosszú, krisztalloid-szalagokkal helyettesítve fokozták a valóságszerű hatást 
és a bemutatott jelenet időtartamát is növelhették. Ez volt az "Optikai szín
ház" - a Theatre optique. Reymond 1888-ban szabadalmaztatta hajlékony, 
vékony és végtelen szalag alkalmazását, amelynek mozgatását csapok és 
lyukak szellemes rendszerével oldotta meg. A feltalálló maga rajzolta a 
színes képeket az átlátszó szalagokra. "Egy jó ugrás" című vígjátéka 700 
képből állt, 50 méter hosszú volt és a vetítés időtartama 12-15 perc, a 
„bohóc és kutyái" közjáték 300 képet tartalmazott, hossza 22 méter, időtar
tama 6-8 perc. Reymond optikai színházában 8 év alatt 12800 előadást 
tartottak, minttegy félmillió néző előtt. „Egy kabin körül" című bohózatát 
6 év alatt 10 000-szer mutatták be. 
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A kézzel festett krisztolloid szalag elkészítése időigényes és drága volt. 
Gyorsabb és olcsóbb megoldást kellett keresni. A vetítés korszerűsítése ösz-
szefüggött a fényképezés, a hordozóanyag és a felvevőkészülékek fejlődé
sével. Az üveg (1839) és fényérzékeny papír hordozóréteg után az első 
fényképészeti filmet Ferrier állította elő 1879-ben. 

A mozgókép készítés összefüggött a mozgás tanulmányozásával, a pilla
natfényképezéssel, amelyet krono-fotográfiának neveztek. A mozgófilm so
kat köszönhet a tudományos kísérleteknek, különösképp a fiziológiai kísér
leteknek. Közülük E. J. Marey munkásságát kell kiemelnünk, aki 1882-ben 
az első mozófénykép felvevőgépet alkotta meg. A fényképező puska (vö. 
1. számú ábra) csövében elől volt az objektív, a "tár" egy óraművet s két 
tárcsát foglalt magában. A puska billentyűjének meghúzása után az óraszer
kezet működésbe jött és másodpercenként 12 fordulattal forgatott egy ten
gelyt, amely egy keskeny ablakkal ellátott tárcsát vezérelt. E mögött a le
mez mögött ugyanazon a tengelyen szabadon foroghatott egy másik tárcsa 
12 ablakkal, magával forgatva a hozzárögzített fényérzékeny lemezt. Ez a 
másik tárcsa kerülete fogazott és egy kilincsműves excenter segítségével 
szakaszos mozgást végez. A beállítás egy matt üvegen a „tár" nyílásán át 

MAREY íényképsző puskája. 1 - a teljes puska nézetben, 2 г a szakaszos forgást létesí
tő mechanizmus részletei, 3 - a lemeztartó szekrény, amelybe egymás után 25 lemezt 

lehetett betölteni. /Bulletin de la Société de Photographie-í>oV 



egy lencsével történt. A lemezkazetta cserélhető volt. Marey továbbfejlesz
tett gépén már fényérzékeny celluloid szalagot használt, amely 9 cm széles 
és 2 m hosszú volt. A filmtovábbító mechanizmus lehetővé tette az expo
zíció alatt a film pillanatszerű megállítását. 

A krono-fotográfiával felvett képek vetítését Demény és Anschütz forgó
tárcsás vetítővel oldották meg (vö.: 2. számú ábra). Ezek a készülékek csak 

**'. . ábra 
DEMÉNY "Phonoscope" -ja a 
vetítő "Phenakistiscope" nagy
méretű másolata volt. Az /M/ 
hajtókar nem azonos sebesség
gel forgatta az / A / köralaku 
tárcsát, melynek kerülete men
tén krono-fotográffal felvett 
képek voltak elhelyezve, továb
bá a / B / takarótáresát. A for
dulatszámok aránya olyan volt, 
hogy a tárcsa ablaka minden 
egyes képváltásnál egy teljes 
fordulatot végzett. Az / L / lám
pa és / 0 / objektív Végzik a ve
títést. / A dokumentáció a 
"Comptoir Général de Photo
graphie" katalógusából szár

mazik./ 

korlátozott számú képek vetítésére voltak alkalmasak. A rövid átvilágítási 
idő miatt fényszegény vetítést eredményeztek. Demény elgondolása alapján 
készített „Biographe" fépfelvevőgép egy nagymértékben tökéletesített kro-
nofotográf volt, amelynek orsóira 8 m hosszú fényérzékeny szalagot lehetett 
tekercselni. A szalag a vezetődobokra kerül, amelyek közt az objektív előtt 
kifeszül, majd a dob után egy, a tengelyhez képest excentrikusan elhelyezett 
polírozott acélcsap hatására hurkot képez. Az excentrikus csap (ez az ún. 
Demény-féle csap) forgása a szalag hosszát periodikusan változtatja, ennek 
és a feltekercselő dob húzásának hatására a szalag mozgása szakaszossá 
válik, (vö.: 3. számú kép) 
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О . ábra 
DEMÉNY "blographe"-ja egy krono-fotográf volt perfo-
ráiatlan hajlékony szalaggal. A szalag szakaszos továb
bítását egy excentrikusan elhelyezett csap végezte, ftz/I/ 
orsóról a /K/ orsó húzóhatására lekerülő szalag a /H/ 
képkapun áthaladva, az/L/excentercsap Aalapács/ érin
tése után tekeredik a /K/ orsóra. Az / L / excentct'csap 
kifelé való mozgás közbeni hatása hozzáadódik a/K/orsó 
húzásához, a csap visszatérítésekor pedig a szalagra 
gyakorolt húzóhatás megszűnik és ekkor a film álló hely
zetben marad a képkapuban. Azután/K/ és / L / közös ha
tására ismét megindul. Ez a szakaszos mozgás egy taka
ró pillával van szinkronizmusban. A készülékkel 65x45 
mm-es felvételek sorozatát lehet készíteni. /A kép ere
detije a "Comptoir Général de Photographie"-ban talál

ható/ 

Mint annyi más területen Edison a kinotechnikában is maradandót alko
tott. Dicksonnal együtt a celluloid filmanyaggal 1888-ban az új Orange-i 
laboratóriumokban végezték első kísérletüket. A filmszalag egyik szélén 
fogazva volt és ankeres továbbítószerkezet mozgatta. Eközben az objektívet 
egy forgó pilla takarta el, amely 6x6 cm-es képeket készített. A következő 
évben miután az Eastman fotóüzem már jelentős hosszúságú (mintegy 15 
m-es) hajlékony celluloidszalagot tudott szállítani, kísérleteikben áttértek a 
máltai kereszttel történő szakaszos továbbításra. 

1890-ben Edison áttért az 1 3/8-os, vagyis 35 mm-es film alkalmazására, 
amelyet két szélén fogazott hengerrel továbbított. A kép mérete 25x19 mm 
- még ma is ez a normálfilmek mérete. A felvevőkészüléket „Kinematog-
raph"-nak, a vetítőt „Kinetoscop"-nak nevezték el. Ez utóbbiban (vö.: 4. 
számú kép) a filmtovábbítás nem szakaszos, hanem folyamatos mozgású 
volt. Egy 25 cm átmérőjű 5 mm széles réssel ellátott pilla minden fordulat 
alkalmával szabaddá tett egy képet, amelyet csak l-l érdeklődő nézhetett 
egyszerre. A végtelenített filmszalagot villamosmotor továbbította áttétele
ken keresztül úgy, hogy az másodpercenként 23-30 képsebességgel haladt. 
A kinetoszkópot 1893-ban sorozatban gyártották, s közülük néhány Fran
ciaországba is eljutott és nagy sikert aratott. 

Edison mellett 1893-tól más kutatók is dolgoztak a vetítőgép előállításán: 
Le Roy, Latham, Lauste, Jenkins és Armât. Utóbbiak gépén a Demény-féle 
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EDISON "Kinetoscop"-Ja elég egyszerű elgondolás alapján 
készített közvetlen szemlélésre szolgáló rendszer. Az /R/ Jg£E? 
for ált film a / P / íogasdob hatására egyenletes mozgást végez.. Л 
megvilágítás az/L/lámpával történik és a kép csak addig látható, 
amig a fogasdobbal szinkronizmusban forgó/V/takaró tárcsa / F / 
ablaka a lámpa előtt elhalad. Az egész szerkezetet a / C / villany
motor tartja mozgásban, amelynek automatikus beindítását a / B / 

kapcsolószerkezet biztosítja /ábra a "La Nature"-ból/ 

fogasdob és kalapácsos rendszer továbbította a filmet, a megvilágítást szén
rudas ívlámpa biztosította. Számos próbálkozás ellenére egyetlen vetítő sem 
készült, amely az üzemszerű vetítés körülményeinek megfelelt volna. Erre 
azonban már nem kellett sokat várni. Auguste és Louis Lumière Franciaor
szágban 1894 végén gyakorlati követelményeknek is megfelelő gépet ké
szítettek el, amelyet Cinematograf-nak neveztek el és 1895. február 13-án 
kértek rá szabadalmat, „Készülék chrono-fotografikus részképek felvételére 
és szemléltetésére" címmel. 

A Lumiere-fivérek apja fényképész volt, s maguk is a család fényképé
szeti cikkeket gyártó üzemében dolgoztak a Lyon városa melletti Mountp-
laisirben. Érdeklődésük tehát természetes volt a kronofotográfia és a moz
góképvetítés iránt, ismerték elődeik - Janssen, Marey, Anschütz stb. mun
kásságát is, de valószínű, hogy Edison kinetoszkópja volt az, amelynek 
tökéletlensége ösztönözte őket arra, hogy egy olyan berendezést szerkesz-
szenek, amellyel a fototechnikai eljárással készült felvételeket nagyszámú 
közönség előtt levetíthessék. Lumiere-fivérek tehát kezdetől fogva tudato
san készültek a mozi megvalósítására. 
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A cinematográffal Lumiere-k megtalálták azt a mechanizmust, amely le
hetővé teszi a film szakaszos és egyenletes továbbítását felvevő és vetítő 
üzemben is. Az egész gép szerkezetét az egyszerűség és célszerűség jellem
zi, amely kis mérettel és könnyű súllyal párosul. A gép felépítését és mű
ködését az 5. számú ábrán kísérhetjük figyelemmel (J. Vivie nyomán). 

R*»i>«Ua)»oh LUMiriU: CKrfmatosrtfjAuk шшмАлтче- В 

A készülék mechanikai szerkezete egy fadoboz belsejében fémlapra van 
építve. А В kisebb dobozban orsóra tekercselve normál (35 mm-es) film 
található, amelyet a feltalálók Edisontól vettek át. A P filmszalag az у résen 
át függőlegesen lefelé halad, majd az E képkapu előtt megy el, amely az 
O-ban elhelyezett objektív mögött található. A képkaput elhagyva a film a 
G torokba jut, ahol egy kis terelőcsapot E-t megkerülve a p' orsóra tekere
dik fel, amelyet a T tengely forgat. A doboz oldalán lévő M hajtókarral 
fogaskerék áttétellel hozzák forgásba a T tengelyen kívül а С excenter ю 
tengelyét és az ugyanerre a tengelyre szerelt D pillát. А С excenter az L 
kereket fel-le, s az R ferde sík segítségével a filmre merőlegesen ki-be 
mozdítja. Az excenter segítségével a keret szabályosan növekvő sebesség
gel indul el, s a mozgás holtpontján egy kis időre megáll (l/45"-re). Ez az 
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idő kell ahhoz, hogy a keretre szerelt két kis villa a és a behatoljon, illetve 
kihúzódjon a filmszalag két szélén futó perforációkba. A villák az A rugóra 
vannak erősítve. Két ferde sík R, amelyeken a keret elcsúszik, eltávolítja 
az L keretet a csapokkal együtt a filmszalagtÖl, amikor az a mozgáspályá
nak alső holtpontjáig ér, illetve a filmhez közeledni engedi a felső holtpon
toknál, hogy a villák a perforációkba benyúlhassanak. Ennek az az eredmé
nye, hogy a filmszalag mindig egy irányban, a keretmozgással azonos mér
tékben halad lefelé és ott álló helyzetben marad addig, amíg a keret felfelé 
mozgást végez. A képmagasság (19 mm) pontosan a keret pályahosszával 
egyenlő. Abban a pillanatban, amikor a film megállt, a D pilla szabaddá 
teszi a fénysugarak útját. A pilla nyílásszöge szabályozható, hogy szükség 
szerint csökkenteni, vagy növelni lehessen a takarási időt. Ennek különösen 
felvevő üzemmódban van jelentősége. Az ábra ezt az üzemmódot mutatja. 
A p' orsóra való folyamatos tekercselést - a szakaszos mozgás okozta rez
géseket a rugós felfüggesztésű e terelőcsap egyenlíti ki. A vetítőgép me
chanikája megegyezik a felvevőgépével, tehát a film továbbítását ugyanaz 
a szerkezet végzi. A lejátszandó film nyitott tekercsen a gép tetején egy kis 
állványon van, a lejátszott film szabadon jut a vetítőállvány rekeszébe. A 
vetítőgép optikája más, mint a felvevőé. Különálló fémdobozban kapott 
helyet a szénradas ívlámpa a kondenzorlencsével együtt. A gépet kézi haj-
tókarral működtették. A vetítő első bemutatójára 1895. március 22-én a 
párizsi "Nemzeti Ipart Támogató Társaság" ülésén került sor, ahol Lumière 
cinomatográfjával felvett a „Munkások kijövetele a Montplaisire-i üzem
ből" című filmet vetítette le a feltaláló. Ezt követően még több zártkörű 
bemutatóra került sor, majd 1895. december 28-án megtartották az első 
nyilvános előadást a Grand Café indiai szalonjában. Tíz különféle témájú 
(A tenger, Tőzsde tér Lyonban, Kovácsok stb.) saját felvételű filmek egyen
ként 15-17 m hosszúak voltak. A vetítés mintegy 20 percig tartott, a belé
pésért 1 frankot kellett fizetni. Míg az első nap bevétele 33 frank volt, 
három hét múlva ez az összeg napi 1000 frankra ugrott. A siker óriási volt. 
Lumiere-k első nyilvános bemutatóját tartjuk a mozi születésének, s ezzel 
kezdődött a filmipar története is. 

A párizsi bemutatást követően rövidesen Lyonban, Londonban és New-
Yorkban is szerveztek vetítéseket, amelyek nagy szolgálatott tettek a mozi 
elterjedésének. Az üzleti siker felkeltette a gépszerkesztők, mechanikusok 
érdeklődését a vetítőgép további korszerűsítését illetően, így e területen 
1896-ban több, mint száz szabadalmat adtak ki Franciaországban, az 1895. 
évi tízzel szemben. A korszerűsítés mindenekelőtt a kifogástalan filmtováb-
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bításra összpontosult. Míg a felvevőgépeknél megmaradt a cinematográfnál 
tökéletesen bevált villás továbbítás, a vetítőnél másfajta - fogasdob, excen
ter, kilincsmű, máltai kereszt stb. - megoldások születtek. Közülük ki kell 
emelnünk Ch. Pathé nevét, aki a filmipar minden ágában maradandót alko
tott. Pathé H. Jolyval együtt olyan mozgatószerkezetet szerkesztett, amely 
egy fogasdob volt a képkapu előtt, s ezzel a képremegés és a perforációk 
rongálása elkerülhető lett. A szakaszos filmtovábbításokról egy excenteres 
fogasdob, valamint egy kilincsmű gondoskodott. Joly vetítője már küllemé
ben is hasonlított a későbbi korszerű gépekre. Ahol nem volt elektromos 
hálózat, a világítást ún. éter-oxigénlámpa biztosította. Az étergőz és oxigén
keverék lángjával egy mészpasztillát izzítottak fel, amely jó fényforrásnak 
bizonyult, de rendkívül tűzveszélyes volt. Épp egy Joly-féle vetítő üzemel
tetése közben, az éter utántöltésekor történt egy baleset. A tűzvészben 120 
ember vesztette életét. Ezt követően hoztak szigorú szabályokat a gépészek 
számára. Ekkor még a filmszalagok is éghetőek voltak, csak később terjedt 
el az ún. biztonsági film. 

A szakaszos filmtovábbítás a mai napig is használatos megoldása - a 
máltai kereszt alkalmazása - P. Continsouza nevéhez fűződik (1896). A 
továbbító mechanizmus egy tárcsából áll, amelyből két csap áll ki, amelyek 
egymás után kapcsolódnak be máltai kereszt villaszerű kivágásába. Ch. Pat
hé által alapított társaság sorozatban gyártott vetítőgépeinél a 4 ágú máltai 
keresztet használták. A már említett Demény György, aki 1893-ban az ex
centeres csap-továbbítóra kapott szabadalmat, egy újabb ún. emeltyűs rend
szert dolgozott ki, a filmszalag szakaszos továbbítására. Ennek ipari gyár
tására a Comtoir General de Photographie cég vállalkozott, amelyből ala
kult ki a nagyhírű Gaumont et С. Ez a cég mutatta be a párizsi világkiállí
táson az első keskenyfilmes gépet (1900), s kísérleteket folytattak a fonog
ráf és a cimatográf szinkronizálására. Az első „hangos jeleneteket" 1903-
ban mutatták be. A Gaumont-féle Chronophon-Biophon nevű szinkron be
rendezést Budapesten 1907-ben mutatták be. Hasonló megoldással jelent
kezett a német Oscar Messter is, de voltak magyar próbálkozások is. Ezek 
a kezdetleges hangosítások a ma ismeretes utószinkron elve alapján készül
tek. Az énekest először néma filmre vették fel, majd az énekes a szájmoz
gást figyelve hanglemezre énekelte a darabot. A kinotechnika történetében 
is jelentős változást hozó - a hangnak fényelektromos úton való rögzítésére 
azonban még két évtizedet várni kellett. 

A kinematográphia sikerére és gyors terjedésére jellemző, hogy hazánk
ban 1896. májusában vetítenek Lumiere-féle készülékkel (Magyar В. 1966). 
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Persze nemcsak ez a gép, hanem Edison kinetoskópja, Anschütz strobos-
kópja és más mozgóképeket előállító szerkezetek is megjelentek Magyar
országon. A korabeli sajtó szerint a vidéki városok közönsége előtt már 
1896 nyarán sem volt ismeretlen a kinematográfia. Érdekességként említjük 
meg, hogy Lumiere-k az ezredéves ünnepség parádés felvonulásakor is ké
szítettek filmet 1896. június 8-án. A Várból a Városligetig kísérték a színes 
forgatagot, miközben külön felvételt készítettek a Lánchíd budai hídfőjéről 
és az Opera környékéről. Ezek voltak az első itthon „forgatott" és magyar 
témájú mozgóképek. 

Az új látványosság iránti óriási igény a filmnyersanyag gyártására is ked
vező hatással volt. A fényérzékeny filmszalag a hajlékony hordozórétegből 
és a fémérzékeny emulzióból áll. A celluloid szalag előállításához számos 
szabadalom tartozik. Reichenbach a vékony, átlátszó celluloidréteg előállí
tásának módját Eastmann vásárolta meg, s Edisonnak már 1889-től szállított 
emulzióval bevont hajlékony szalagokat. A vásári mutatványos-bódékból 
kikerülő látványosság a 20. század elején válik egyre nagyobb tömegeket 
vonzó önálló szórakoztató iparrá, mozivá. A kezdeti 15-20 m-es filmeket 
felváltják a 300-330 m-es legalább 10 perces vetítésű filmek. Az 1910-es 
évektől a kisipari eszközökkel dolgozó, eklektikus kisfilmgyártást a nagy-
filmek gyártása váltotta fel. Nem véletlen, hogy a Pathé Társaság 1910-ben 
Vincennesben állított fel egy új üzemet pozitív és negatív nyersfilm anya
gok gyártására. 1914-ben a gyár közel 100 millió méter filmet állított elő. 
De jelentős termelése volt az amerikai Kódoknak, a német AGFA-nak, az 
angol ILFORD-пак, hogy csak a legnagyobbakat említsük. 

A mozit kiszolgáló háttéripar is a századfordulón alakult ki. Óriási stúdi
ók, műtermek épültek, s filmeket sokszorosító laboratóriumok, kialakultak 
a filmforgalmazás szervezeti keretei, önálló filmszínházak sora épült. 

A somogyi megyeszékhelyen az első kinematográf bemutatóra 1899. 
márciusában került sor. A több éves vándormozizás után Grünwald Mór 
1908. április 26-án nyitja meg a város állandó filmszínházát. A második 
mozi - a ma is működő és erre a célra készült Apolló Filmszínház 1909. 
decemberében kezdi el a vetítéseit. Néhány év múlva a megye más telepü
lésein (Tab, Karád, Marcali, Csurgó) is állandó filmszínházakat avatnak. 

A múzeum kinotechnikai gyűjteményéről 

A múzeum kinotechnikatörténeti gyűjteménye a 19. század végétől a 20. 
század 70-es évéig kíséri nyomon a technikai fejlődést. Az anyag össze-
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gyűjtésében, szakmai feldolgozásában, az első állandó kiállítás rendezésé
ben elévülhetetlen érdeme volt Torma Károlynak, a Somogy Megyei Mo
ziüzemi Vállalat egykori igazgatóhelyettesének. A Kossuth Lajos utcai Mo
zi Múzeumban 1981-ben megnyílt kiállításnak „Az árnyjátéktól a filmszín
házig" címet adták. Még ebben az évben a Művelődési Minisztérium mű
ködését engedélyezte. 

Gaumont vetítőgép 1910-ből (Fotó: Gőzsy Gáborné) 
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ICA diavetítő 1890-ből (Fotó: Gőzsy Gáborné) 

A gyűjtemény eredetét Torma Károly szóbeli közlése alapján ismerjük. 
A múlt századtól az e század közepéig datálható tárgyak egy része az Or
szágos Műszaki Múzeumból duplum példányként került a gyűjteménybe. A 
technikatötfénetileg legértékesebb darabok Weiser Nándor óbudai nyugdí
jastól valók. A szenvedélyes gyűjtő eredetileg kéményseprő volt, majd saját 
mozit is berendezett. Csak Menyes vetítőket gyűjtött, köztük Pathé, Gau-
mont és Ernemann gépeket. A legújabb vetítők és kiegészítő berendezései 
(kb. 1950-től) a Somogy Megyei Moziüzemi Vállalat kiselejtezett gépe, 
voltak. Bár a gyűjtemény már az 1970-es évek elején összeállt, kiállítani 
megfelelő hely hiányában még nem lehetett azokat. A szokásos kálvária 
következett, mert mint ahogy minden gyűjtemény, útban van ez is, egyik 
raktárból a másikba szállították, ami természetesen nem használt a kényes 
eszközöknek. Az első komolyabb megoldás Somogytúron kínálkozott, a 
Kunffy-féle Kúriában (eredetileg Bosnyák Kúria) 1975-ben. A nagyon rossz 
állapotban lévő épületet a Moziüzemi Vállalat kezdte felújítani, aminek 
eredménye a tető rekonstrukciója lett. A megyei tanács a műemlékvédelmi 
szervekkel egyetértésben az épületnek más funkciót szánt. A teljes felújítás 
után 1979-ben itt nyílt meg Kunffy Lajos életművét bemutató állandó kiál
lítás, amely ma is a somogyi múzeum hálózat szerves része. 
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A kinotechnikai gyűjtemény így még néhány évig raktárakban poroso
dott, míg a kaposvári református egyház Kossuth Lajos utcai épületét -
melyben szolgálati lakások, férőhelyek voltak - felújítás ellenében fel nem 
ajánlotta kiállítás céljára. Az épületben mozitermet és kisebb létszámú ve
títésekre (videózásra) és tudományos kutatásra is alkalmas termeket is ki
alakítottak. A kinotechnikai kiállítást Torma Károly rendezte. A tárgyi 
anyagot kiegészítő, a filmtörténet fontosabb eseményeit tartalmazó poszta-
menseket Szilágyi Attila budapesti szakember és Torma Károly állította 
össze. A művelődési tárca döntése alapján a kiállítóhely felügyeletét az 
SMMI látta el 1981-től. Az intézmény első vezetője Bencsik András volt. 

A rendszerváltás után az épület visszakerült a református egyház tulajdo
nába, a gyűjtemény sorsa bizonytalanná vált, biztonsági okokból a lebontott 
kiállítás a megyei múzeumba került. A felújított és tartalmilag kibővített 
kiállítás a múzeum főépületében (Kaposvár, Fő u. 10.) az első emeleten 
kapott helyet. A kinotechnika-történeti részeken tartalmi változás nem tör
tént, csupán a tárgyak elhelyezése, a kiállítási installáció felállítása alkal
mazkodik az új helyszínhez. A bővítést a folyosón lévő filmtörténeti képek, 
valamint egy e század eleji fényképészeti műhely berendezése jelenti. A 
felr ott kiállítást - melyet dr. Takács Éva és Varga Éva muzeológusok 
rendeztek, az általuk írt forgatókönyv alapján - 1991. december 3-án nyi
tottuk meg. A kiállítás a közeljövőben újabb két teremmel bővül. 

DR. KIRÁLY ISTVÁN SZABOLCS 
megyei múzeumigazgató 
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SOMOGY MEGYEI MÚZEUMOK KIÁLLÍTÁSAI 
ÉS NYITVA TARTÁSA 

SOMOGY MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA — 
RIPPL-RÓNAI MÚZEUM 

7400 Kaposvár, Fő utca 10. Tel: (82) 314-114; 314-011 
Nyitva: 04.01.-10.31. 10-16 óráig 

11.01.-03.13. 10-15 óráig 
Zárva: hétfőn 
Volt Vármegyeháza, épült 1828-32 között klasszicista stílusban. 
Műemlék. 

Állandó kiállítások: 

Fejezetek Somogy néprajzából 
Bemutatja a megye századvégi viselettörténetét, pásztorművészetét és 
népi textilgyüjteményét. 
Rendező: Gáli Éva-L. Kapitány Orsolya 

Kaposvár anno... 
A megyeszékhely története az avar kortól az 1940-es évekig. Ré
gészeti, képzőművészeti, iparművészeti és a városi polgárság em
lékeit bemutató kiállítás 
Rendező: Bárdos Edith-Horváth János-Dr. Takács Éva 

Az árnyjátéktól a filmszínházig... 
Mozitörténeti kiállítás 
Rendező: Dr. Takács Éva-Varga Éva 

Válogatás a múzeum képzőművészeti gyűjteményéből 
Zichy Mihály, Rippl-Rónai József, Vaszary János, Kunffy Lajos, 
Galimberti Sándor, továbbá a XX. század jeles festőinek művei. 
Rendező: Géger Melinda-Horváth János 

Rippl-Rónai Ödön műgyűjtő képeiből 
A gyűjtemény létrehozója Rippl-Rónai József testvéröccse. 
1920-ban gyűjteményét, amely 1355 darabból állt, Somogy 
vármegyének ajándékozta 
Rendező: Horváth János 
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Természeti örökségünk. 
Somogy megye földtörténetét és élővilágát bemutató kiállítás 
Rendező: Ábrahám Levente-Juhász Magdolna-Nagy Lóránt 

-Sipos György-Dr. Szakáll Sándor 

A honfoglalás kora Somogy megyében 
A honfoglalók és elődeik hagyatéka. 
Rendező: dr. Költő László 

Időszaki kiállítások: 

„In memóriám Macskássy Gyula" 
Rendező: Varga Éva 02. 01.-12. 21. 

Gyémánt László festőművész kiállítása 
Rendező: Géger Melinda 02. 21.-05. 12. 

Bronzkori kincsleletek Lengyeltótiból 
Rendező: dr. Honti Szilvia 03. 12.-08. 11. 

Paál István borbély és fotós hagyatékából 
válogatott kiállítás 
Rendező: L. Kapitány Orsolya 04. 17-10. 20. 

Borza Teréz porcelántervező 
iparművész kiállítása 
Rendező: H. Bognár Zsuzsa 05. 08-06. 09. 

Rippl-Római József emlékkiállítás 
Rendező: Horváth János 05. 22-09. 22. 

RIPPL-RÓNAI JÓZSEF EMLÉKMÚZEUM 
7400 Kaposvár, Róma-hegy Telefon: 82/422-144 
Nyitva: 04. 01.-10. 31. 10-18 óráig 

11.01.-03.31. 10-16 óráig 
Zárva: hétfőn 
A művész 1908-ban vásárolta meg a villa épületét a parkosított 
környezettel. A kiállított képek Rippl-Rónai életművének kereszt
metszetét mutatják be. A berendezési tárgyak eredetiek. 
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KAPOSSZENTJAKABI BENCÉS APÁTSÁG ROMJAI 
7400 Kaposvár, Várdomb 
Nyitva: 9-16 óráig 
Zárva: hétfőn 
XI. századi kőfaragványok (palmetta díszes oszlopfők és lábaza
tok) védőtető alatt az egykori kerengőn vannak elhelyezve. 

KUNFFY LAJOS EMLÉKMÚZEUM 

8693 Somogytúr, Árpád u. 22. 
Nyitva: 04. 01.-10. 31. 10-12; 14-18 óráig 

11. 01.-03. 31. 10-12; 14-16 óráig 
Zárva: hétfőn 
A műterem 1958 óta Kunffy képtár címen, már a művész életében 
nyilvános volt. Az egykori lakóház XVIII. századi nemesi kúria, 
Kunffy Lajos otthonának eredeti bútoraival s az eredeti állapotnak 
megfelelően. Az életművet számtalan festmény mutatja be. 

ZICHY MIHÁLY EMLÉKMÚZEUM 

8660 Zala, Zichy M. u. 20. Tel: (84) 320-607 
Nyitva: 10-16 óráig 
Zárva: hétfőn 
Zichy Mihály szülőháza. A kiállított alkotások a művész festésze
tét reprezentálják. Szentpétervári otthonának legszebb bútorai, 
fegyvergyűjteménye, grúz néprajzi gyűjteménye, továbbá a Zichy 
család néhány eredeti bútora és hozzávetőlegesen 3000 darabból 
álló könyvtár, sok korabeli dokumentum látható a tárlaton. 

JÓZSEF ATTILA EMLÉKMÚZEUM 

8624 Balatonszárszó, József A. u. 7. 
Nyitva: 04. 01.-10. 31. 10-18 óráig 

11.01.-03.31. 10-14 óráig 
Zárva: hétfőn 
A múzem az egykori Magda panzió épülete, ahol József Attila 
életének utolsó napjait töltötte (1937. 11. 05-12 .03). 
Fotók, kéziratkópiák mutatják be a költő életét és műveit. 
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LATINOVICS ZOLTÁN EMLÉKKIÁLLÍTÁS 
8636 Balatonszemes, Bajcsy-Zsilinszky u. 5. 
Nyitva: 04. 01.-10. 31. 10-12; 14-18 óráig 

11.01 .-03.31. Előzetes bejelentésre 
Zárva: hétfőn 
A színészkirály pályája dokumentumok és fotók tükrében a 
Színháztörténeti Intézet gyűjteményéből. 

ZAMARDI TAJHAZ 
8621 Balatonzamárdi, Fő u. 83. 
Nyitva: 04.01.-10.31. 10-12; 14-18 óráig 

11. 01.-03. 31. Előzetes bejelentésre 
(Fő u. 83.) 

Zárva: hétfőn 
Az 1847-ben épült lakóház Külső-Somogy népi építészetének sza
badkéményes változatát őrzi 

BERZSENYI DANIEL EMLÉKMÚZEUM 
8706 Nikla, Berzsenyi D. u. 96. 
Nyitva: 04.01.-10.31. 10-18 óráig 

11.01.-03.31. 10-16 óráig 
Zárva: hétfőn 
Berzsenyi Dániel egykori lakóháza. Épült 1811-ben, műemlék. 
Parkja védett 

TÖRTÉNELMI EMLÉKHELY SOMOGYVAR 
8692 Somogyvár, Kupavárhegy 
Nyitva: 04. 01.-10. 31. 10-18 óráig 

11.01.-03.31. zárva 
Zárva: hétfőn 
Szent László által alapított, 1091-ben felszentelt Szent Egyed ben
cés apátság romjai. 
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SZABADTÉRI NÉPRAJZI GYŰJTEMÉNY 
7477 Szenna, Rákóczi u. 2. Tel: (82) 317-153 
Nyitva: 04.01.-10.31. 10-18 óráig 

11.01.-03.31. 10-16 óráig 
Zárva: hétfőn 
A gyűjtemény belső-somogyi és zselici talpas-favázas lakó- és gaz
dasági épületeket mutat be. A berendezési tárgyak, munkaeszkö
zök a hagyományos somogyi paraszti életmódot illusztrálják. 

TABI GALÉRIA 
8660 Tab, Kossuth L. u. 93. 
Nyitva: 04. 01.-10. 31. 10-12; 14-18 óráig 

11. 01.-03. 31. 10-12; 14-18 óráig 
Zárva: hétfőn 
Nagy Ferenc fafaragó művész munkái 

TŰZOLTÓSZERTÁR ÉS KIÁLLÍTÁS 
8711 Vörs, Flórián tér 1. 
Nyitva: 04. 01.-10. 31. 10-12; 14-18 óráig 

11. 01 .-03. 31. Előzetes bejelentésre 
(Ady u. 21.) 

Zárva: hétfőn 

KAPOLI MÚZEUM ÉS GALÉRIA 
8638 Balatonlelle, Kossuth u. 35. Tel: (85) 351-556 Ligeti Gábor 
Nyitva: 05. 01.-09. 30 9-18 óráig 
Zárva: 10. 01.-03. 31. 
id. Kapoli Antal és ifj. Kapoli Antal fafaragásai 
Ligeti Miklós emlékkiállítás 

HORVÁT NEMZETISÉGI TÁJHÁZ 
7918 Lakócsa, Dózsa György u. 54. 
Nyitva: 04. 01.-10. 31. 10-18 óráig 

11.01.-03.31. 10-16 óráig 
Zárva: hétfőn 
A Dráva mentén élő horvát nemzetiség életmódját mutatja be. 
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NOSZLOPY KÚRIA 
7436 Újvárfalva, Noszlopy u. 7. 
Nyitva: 03. 15.-09. 30. 10-16 óráig 

10. 01.-03. 15. Előzetes bejelentésre 
(Kossuth u. 7.) 

Az épület Noszlopy Gáspár 1849-es dél-dunántúli kormánybiztos 
szülőháza. Műemlék jellegű, mai külsejét a XLX. század első felé
ben nyerte el. 

SÁRKÖZY ISTVÁN HELYTÖRTÉNETI MÚZEUM 
7561 Nagybajom, Fő u. 4. 
Nyitva: kedd-péntek 12-18 óráig 

szombat 10-19 óráig 
Zárva: vasárnap, hétfőn 
Nagybajom nagyközség története, néprajza. 

FEKETE ISTVÁN EMLÉKHÁZ 
7272 Gölle, Árpád u. 1. 
Nyitva: Előzetes bejelentésre. 

Önkormányzati Hivatal Árpád u. 65. 
Tel.: (82) 374-040 

Épült 1888-ban, tanítói lakás. A falukép szempontjából jelentős. 
Fekete István emlékkiállítás 
„Minden elmúlik egyszer..." A göllei iskola Rácz Ferenc tanítós
kodása idején. 
Rácz Vali előadóművész pályája. 

KAPOSFÜREDI GALÉRIA 
7400 Kaposvár-Kaposfüred, Kisközi u. 63. Tel: (82) 315-670 
Nyitva: 14-20 óráig 
Zárva: hétfőn 
K. Várnagy Márta magángalériája 
Kortárs bel- és külföldi képzőművészek, iparművészek, 
fotóművészek kiállításai 
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ÁSVÁNYKIÁLLÍTÁS 
7400 Kaposvár, Rippl-Rónai u. 24. Tel.: (82) 320-591 
Nyitva: hétfő-péntek 16-18 óráig 
Zárva szombat, vasárnap 
Dr. Benkő Géza magángyűjteménye. 
Válogatás öt földrész ásványaiból mintegy 3000 darabot 
számláló gyűjtemény legszebb darabjaiból. 

STEINER GYŰJTEMÉNY 
7400 Kaposvár, Gróf Apponyi Albert u. 29. Tel: (82) 311-327 
Nyitva: hétfő-péntek 17-20 óráig 

szombat-vasárnap 10-19 óráig 
Előzetes bejelentés alapján bármikor 
Steiner József magángyűjteménye, öntöttvas tárgyak kiállítása. 

SOMOGY KERESKEDELME ANNO... 
7400 Kaposvár, Fő u. 12. Anker ház. Tel.: (82) 311-587 
Nyitva: hétfő-péntek 14-17 óráig 
Előzetes bejelentés alapján bármikor 
Gombos Gusztávné magángyűjteménye 

KÁLMÁN IMRE EMLÉKMÚZEUM 
8600 Siófok, Kálmán Imre sétány 5. Tel: (84) 311-287 
Nyitva: 04. 01.-10. 31. 9-17 óráig 

11.01.-03.31. 9-16 óráig 
Állandó kiállítás: 
Kálmán Imre emlékkiállítás 
Időszaki kiállítás: 
A honfoglalás emléke Holló László Munkácsy- és Kossuth-díjas 
festőművész képein 
Válogatás a debreceni Déri Múzeum gyűjteményéből 

06.04-08. 11. 
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HELYTÖRTÉNETI MÚZEUM 
8700 Marcali, Múzeum köz 5. Tel.: (85) 312-247 
Nyitva: 06. 01.-08. 31 10-18 óráig 

09. 01.-05. 31. 9-17 óráig 
Zárva: hétfőn 
Kiállítások: 
A kender megmunkálása 
Szőlészet, borászat 
Marcali és környéke természeti képei 
Habich József ásvány- és kőzetgyűjteménye 
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