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1. Az animáció fogalma és a film kezdete 
 

Bevezetőben először is szeretném tisztázni röviden, hogy mi is a címben szereplő kifejezés, Script and 
storyboard, forgatókönyv és képes forgatókönyv. A képes forgatókönyv használatos még külön írva, 
story board vagy sztoribord formában is. A jegyzetben az angol kifejezést, storyboard fogom használni, 
mert talán ilyen módon vált ismerté és terjedt el a köztudatban. A filmszakmai fogalomtárban sok a 
jövevényszavakból, kifejezésekből adódó értelmezés, félreértelmezés. Maga a film is sok különböző 
jelentéssel bír. Film a vetítőgépbe fűzött filmszalag vagy a fényképezéshez használt negatív. Film a 
zselatinlemez - képszalagra rögzített rétege is, de a film még más területekhez is használatos szó, 
kifejezés. Film a filmművészeti alkotás és film minden vetített mozgókép. A filmkészítésben sok elvi és 
gyakorlati problémát okozhat például, hogy a jelenet kifejezés jelentheti a film elemibb alkotó részét, de 
a beállítást is. Viszont a filmnek azokat a nagyobb egységeit is jelenetnek nevezik, melyek a színházi 
„felvonás” fogalmának felelnek meg. A felvonás a jeleneteknek tartalmilag összefüggő nagyobb cso-
portját jeleníti meg és ez a film szerkezetében nagyon fontos szerepet tölt be, ez az egység a szek-
vencia (latin: sequentia, követés, kíséret, de jelentheti a következő, soron lévőt). Ezek lényeges film-
nyelvi meghatározások a film és a storyboard megértéséhez. Az animáció kifejezés a jegyzet címének 
értelmezéséhez, talán már sokak számára ismert meghatározás, amely az „anima” (lélek) szóból ered, 
jelentése: lélekkel megtölteni valamit, ami mozdulatlan, nem élő. Az animáció a statikus, mozdulatlan, 
álló elemeket ábrázoló képek sorozata, melyek önállóan is kifejező hatást kelthetnek, de csak a kép-
kockák egymás utáni vetítése által elért optikai mozgás illúziója kelti életre. A kockánként rögzített lát-
vány a „frame by frame” metódusa az animációs film sajátja, meghatározója. Az élőszereplős (live 
action) film esetében a felvétel rögzítése folyamatos. A film a tudományos technika vívmányai nélkül 
nem létezne. Az elkészült filmalkotás, csak a technika segítségével vetítve kell életre, más formájában 
a film tetszhalott állapotban van. Ez a jegyzet a storyboard bemutatásában a film előkészítésének azt 
az állapotát vizsgálja, amikor még nem kell életre, de a legfontosabb része a képekben és az informá-
ciókban megtestesülő lelke már megvalósul. Természetesen a jegyzet foglalkozik a filmekkel és első-
sorban az animációs filmekkel, melyekről kevés új dolgot lehet megállapítani, hiszen a filmkészítés már 
valamivel több, mint száz éves múltra tekinthet vissza. Köszönet tehát, azoknak a filmkészítőknek, akik 
kitalálták és megalkották mind azt, amit a filmes megvalósításokból, tanulmányokból szeretnék össze-
foglalni. Továbbá olyan észrevételeket tenni és megállapításokat levonni ebben a jegyzet formában, 
hogy néhány gondolatot tudjak ébreszteni az animációs film elméleti és gyakorlati megvalósításához. 
Ez a filmes, illetve animációs filmes vizsgálódás elsősorban a storyboard filmnyelvhez való viszonyát 
tárgyalja és a gyártásban betöltött központi szerepét, valamint a társművészetek közvetlen, illetve köz-
vetett kapcsolatát kutatja. Természetesen lesz egy kis filmtörténeti utalás is alkotókról és filmekről, de a 
jegyzet teljességében a film és a storyboard megismerésére és megértésére fókuszál majd. A jegyzet-
ben a különböző képeket a szövegkörnyezetbe ágyazva mellőzném formai okok miatt, de könyv és 
internet hivatkozásokat fogok használni, melyek kiegészítik a leírtakat, illetve ilyenformán teljes kép és 
filmanyaggal szolgálnak. A filmművészet a hetedik művészeti ág. Az alkotó művészetek közül a film az 
első, amely a teret és az időt egyszerre közvetlenül használja fel, ezáltal időben és térben egyszerre 
működik, főleg időben és talán ezért is nevezhetnénk az idő művészetének. A francia Gobelins L’École 
de L’Image iskola öt kiváló animációs filmrendező diákja 2002 júniusában a 2002-es Annecy fesztiválra 
készített kisfilmje jól mutatja be, hogy az animáció kezdetei már az őskorban tetten érhetők, de az ani-
mációhoz elkészített állóképek, rajzok életre keltése, vetítése csak a technika fejlődésével valósulhatott 
meg. (youtube.com/Gobelins 2002 - Jurannessic). Kr. e. 3500 körül a sumer Uruk városából származó 
leletek jelenetein kerekekkel is felszerelt szán látható. Talán csak egy kicsi lépés kellett volna az 1829-
ben készített Joseph Antoine Ferdinand Plateau-féle életkerék korongjának, vagy Horner „csodadobjá-
nak” és Stampfer stroboscope-jának, majd a Plateau-féle életkerék továbbfejlesztett, tökéletesített vál-
tozatának, mely szerkezethez a képeket szalagra rajzolták és egy függőleges nyílásokkal ellátott álló 
henger belső forgatható palástján helyezték el, hogy ezzel megkezdődjenek a kezdeti lépések a film-
készítés felé. Ezt megelőzően Heron varázstükre és a thaumatrope – „csoda korong”, „csoda lemez”) – 
(thauma görög szó, jelentése: csoda) még a legismertebbek. Egy karton korong két oldalára különböző 
két képet készítettek, az egyik oldalán egy madár a másik oldalán egy kalitka látható. Amikor ezt a 
korongot az átellenes perem végén lévő szállal a tengelyén körbeforgatjuk akkor a szem, illetve a néző 
egyesíti a képeket a két oldalán és így létrejön az optikai csalódás. A thaumatrope működését először 

http://www.youtube.com/results?search_query=Gobelins%202002%20-%20Jurannessic&sm=3�
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1827-ben John Ayrton Paris mutatta be, de a találmányt a geológus William Henry Fitton-nak tulajdoní-
tották már 1825-ben. Sokkal régebben, 15.000 évvel ezelőtt kis köveken és csontokon metszeteket 
készítettek mindkét oldalukra, amelyek két felére különböző állati képeket készítettek. Ilyen módon 
készített két kőzet - lemezt találtak 1991-ben (Pyénées - Atlantiqes), amelyeknek egyik oldalán egy álló 
a másik oldalán egy ülő rénszarvas volt és a forgatással lehetővé vált, hogy az állatokról készített ké-
pek az ilyen módon létrejött látványban lefeküdhettek és felállhattak. Andrew Kevin Walker forgató-
könyvéből Tim Burton rendezte, Az Álmosvölgy legendája (Sleepy Hollow) filmet. Ichabod Crame felü-
gyelő szerepében Johnny Depp bemutatja a film egyik jelenetében a thaumatrope működését. A film a 
XVIII. század végén játszódik, a tudományos gondolkodásnak egyre több híve akadt ebben a korban. 
Közéjük tartozott Ichabod Crame, a New York-i rendőrnyomozó. A modern racionális gondolkodás 
szembesül a természetfeletti fantázia világával, de a nyomozó következetes és eltökélt munkával meg-
találja a bűntettek mozgatórugóját és a tettest. 1646-ban Athanasius Kircher laterna magicája az, ami-
vel éjszakánként ördögképeket vetítettek a házak falára és ilyen módon riogatták a népeket, újabb 
próbálkozás volt ez is, hogy az emberiség előbb fedezze fel magának a mozifilmet. 1671 és 1685 tör-
ténelmi homályában már találunk tökéletesített vetítőgépeket. A mai rajzfilm közvetlen elődjét a francia 
Chales Émile Reynaud készítette. Szinte tökéletes hatású „rajzfilmjeit” már perforált zselatinlemez - 
képszalagra rögzítette. Ez a zseniális filmkészítő művész és feltaláló 1877-ben Praxinoscope elneve-
zésű vetítőberendezésén megoldotta az optikai kiegyenlítés és a háttérvetítés problémáját is. Optikai 
színházában naponta tartott előadásokat, 300-700 képből álló képszalagjaival élvezhető „mozgóképi 
látványt” nyújtott nézőinek. „Filmjei” tudatos művészre vallanak, szín használatával pedig hatvan évvel 
megelőzte a színes film sajátos hatását. Békési Sándor animációs filmrendező a nagy elődnek állított 
emléket diploma filmjével, amikor elkészítette animációs rövidfilmjét, melynek a címe Fények virradat 
előtt (1984). (youtube.com/Fények virradat előtt 1984). A fényképészet feltalálásával Edward James 
Muybridge kaliforniai fényképész 1877-ben kezdte meg kísérleteit és alapos munkájával feltérképezett 
szinte valamennyi emberi és állati mozgást és így létrehozott 500.000 darabból álló lemezgyűjteményt, 
amely a legkülönbözőbb mozgásokat őrizte meg részleteire bontva. Így dokumentálta állóképekben az 
utókornak a legkülönbözőbb emberi és állati mozgásokat. Ezeket a felvételeket a mai napig használják 
segédeszközként az animációs filmek mozdulattervezéséhez az animátorok. A filmes elődök az utolsó 
fontos lépéseket tették meg azzal, hogy a filmkészítés megvalósításához a film felvételének szalagra 
rögzítését és visszajátszását 1895-re megoldották, ezzel a technikai problémák is elhárultak. Talán azt 
gondolhatnánk, hogy a kerék feltalálásával és használatával az animációs film is megvalósulhatott 
volna előbb, de erre, mintegy 5.500 évet kellett várnunk. Kivártuk és több mint 100 éve élvezzük. 

http://www.youtube.com/results?search_query=F%C3%A9nyek%20virradat%20el%C5%91tt%201984&sm=3�
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2. A film és a storyboard elméleti meghatározásai és a filmidő 
 

A tanulás, az olvasás és a gyakorlás mellett a szabályfelismerési képességünk működésbe lép, ha 
tudjuk, hogy mit akarunk kifejezni. A megtanult ismeret, tapasztalat és ezek szabályrendszere a gondo-
lat közvetítője tud lenni. De ennek az ismerete nélkül viszont nem lehetséges a gondolatközlés, ezért is 
érdemes tanulni. Viszont nem mondhatjuk, hogy aki a lehető legjobban ismeri a filmnyelvet és hibátla-
nul képes alkalmazni azt, képes lehet gondolatokat ébresztő filmet készíteni. Bármilyen nyelvtan, azaz 
kifejezési módszer csak élettelen szabályrendszer és nem garantálja a gondolat megjelenését. A tar-
talmat a szabályrendszerhez viszonyított eltérések hordozzák. A filmelőkészítés folyamatában tudnunk 
kell azt, hogy a film végül lényegileg különbözni fog a gondosan elkészített forgatókönyvtől. Be kell 
látnunk azt is, hogy a filmnyelv alapszabályainak ismerete nélkül nem lehet értelmezhető forgatóköny-
vet készíteni. A filmkészítésben a legfontosabb elem, hogy milyen módon tördeljük, daraboljuk az időt 
és szerkesztjük össze olyan formában, hogy az sajátos szellemi konstrukciót, jelentést hordozzon. Az 
időt hordozó elemek lehetnek a kép a szókép és a hang valamint a zene. A storyboard, illetve képes 
forgatókönyv a film előkészítésben azokat a képeket tartalmazza melyeket megfelelő hosszban össze-
rakva a film idejét meghatározhatjuk. A filmidő az időben halad, de nem azonos azzal, egy önállóan 
létező időszerkezet az időben, idő az időben. A filmkép mindig jelen idejű és ez a filmnyelv sajátja. A 
film felfedezése, az idő rögzítésének a felfedezése. Az időhöz való viszonyunk a létezéshez való vi-
szonyunk. Mivel az ember nem képes érzékelni és felfogni a való létezés idejét a maga valóságában, 
ezért szakaszokra osztotta fel és ilyen módon egyenlő hosszokkal mérjük és így értelmezzük. Az órák-
kal leválasztottuk az időt az emberi megélt eseményekről és így mérjük és rögzítjük, óra, perc, másod-
perc és a másodpercenkénti kockaszám formájában. Természetesen ez lehet nagyobb vagy kisebb 
egység is. Ne feledjük azonban azt a tényt, hogy a film lejátszásának az ideje nem azonos a filmidővel. 
A filmidő az idők kezdete óta bennünk van és szerves részünk az időbeli kapcsolatokban, szerkeze-
tekben és a szabályrendszerekben való gondolkodásunkban. De a szabályrendszer nem képes tartal-
mat hordozni, mert ezt a szabályrendszerhez viszonyított eltérések hordozzák térben és időben. Azért 
ne gondoljuk, hogy ha ez a képesség minden embernek a sajátja, akkor mindenkiben egyforma inten-
zitással, felfogással jelen lévő gondolkodási forma is. Akkor született meg a filmtechnika, amikor az 
emberiség időfogalma megváltozott, tehát akkor vált megvalósítható művészi kifejező eszközzé a film, 
amikor tudatosult a felismerés és annak a hatása a gondolkodásmódunkban. De az emberek követke-
zetesen azt is elfelejtik, hogy a boldogság a gondolkodásmódunkban van, nem pedig a körülmények-
ben gyökerezik, ilyenformán a film hatása az emberekre és az emberek hatása a filmekre állandó köl-
csönhatásban van. A filmrendezés a filmekben a tér és az idő szerkezetének a szervezésével és a 
látszatfolyamatoknak a felépítésével foglalkozik és azzal manipulál, illetve nagyon tudatosan és ponto-
san az időérzékelés szubjektivitásának a hatását és annak fokozását használja ki. Az időt tetszés sze-
rint lehet gyorsítani vagy rövidíteni azáltal, hogy ha a filmképek sorrendjével és azok plánozásával az 
érzékelés feltöltődik feszültséggel, azaz szubjektív érzelemmel, ilyenformán bevonódik a néző a törté-
netbe és annak hatásába. Az érzékelés a szubjektivitásnak köszönhetően a megfigyelt és a megélt 
események sorozata, amely egy objektív időben történik meg. A relativitásnak az életünkben olyan 
hatása van, mint a fizikai időnek a sebesség függvényében, ami megváltozik. Egyedül csak a film tehe-
ti művészetté a megváltozott idő fogalmának ezt a gondolkodási formáját. Az időt bármelyik pillanatban 
bárhol kezdjük is nem következik be időhiány. Feltételezzük továbbá, hogy a jövő ideje pontosan úgy 
fog telni, mint a múlté. A lejátszási idő szintén nagyon fontos, mert nélküle nem létezne az optikai moz-
gás-illúziója, nem élvezhetnénk a gondolkodás által megteremtett filmidőt. Egy kis technikai megközelí-
tés a lejátszási időről, ami a másodpercenkénti kockaszám, frame per second. A (frame jelentése: ke-
ret, képkocka). A film esetében 1 másodperc 24 képkocka, a video során a grafikus vezérlőknek 25 
képkockát kell megjeleníteni a folyamatossághoz. Egy filmkészítőnek illik valamit tudni arról, amit az 
elődök az időben tettek és ahogy az idővel manipuláltak. A jegyzetben előfordulhatnak már használt 
kifejezések és nevek újra, mert a film és a storyboard megismerésében és tárgyalásában nyilvánvaló, 
vagy rejtett összefüggések vannak. 



 

5 

3. Az animációs film kezdetei 
 

A filmtörténelemben az első teljes egészében animációs rövidfilm sorozat készítésének a dátuma 
1900. november 16. The Enchanted Drawing, és J. Stuart Blackton amerikai képregény rajzoló animá-
ciós filmrendező nevéhez fűződik. Egy másik filmje 1906. április 6-án készült, Humorous Phases of 
Fanny Faces címmel. A film technikája kézzel táblára rajzolt animáció és élőszereplős (live action) fel-
vétellel együtt rögzítet alkotás. (youtube.com/J. Stuart Blackton - Humorous of faces). Az animációs 
film atyjaként ismeretes Émile Cohl karikaturistaként és marionett - bábosként kezdte Párizsban az 
1870-es években, de a századfordulótól némafilmekhez is készített rajzos forgatókönyveket. Az 1907-
ben, The Haunted Haunted Hotel már elkészült filmkockáit nézegetve jutott eszébe, hogy a filmek váz-
latrajzait akár egybe is fűzhetné. Így született meg az Émile Cohl készítette Fantasmagorie címmel az 
első stop-motion technikával készített animációs rajzfilm, amit elsőként a nagyközönség előtt Párizs-
ban 1908. augusztus 17-én mutattak be. A szürreális világú filmben pálcikaemberek karakterei 
moziszékekben és elefántormányon ugráltak. A film néma volt. (youtube.com/Emile Chol - 
Fantasmagorie 1908). A százéves évforduló tiszteletére a szerb rajzfilmes, Rastko Ciric és csapata 
elkészített egy vicces remake-et, Fantasmagorie 2008 címmel, amelyben a mai kor technikájának 
megfelelően 3D-s figurák szerepelnek. A nyolc és fél perces kisfilmben gömb alakja lett a kövér figurá-
nak, a kis sapkás manó meg fénykarddal hadonászik és még a régi, 2D-s önmagával is összefut, aki 
teljesen beijed a számítógépes technikától. A filmet aláfestő zene kíséri végig és hangeffektek. 
(youtube.com/Rastko Ciric - Fantasmagorie 2008.). Az 1914-es Gertie the Dinosaur, Winsor McCay-től 
volt viszont az egyik első sikeres animációs film. Ezt tartják az első igazi képviselőjének a karakterköz-
pontú animációnak (character animation). (youtube.com/Winsor Mccay - Gertie the Dinosaur 1904.). 
Ez a film a némafilm, és a burleszk élőszereplős (live action) betétek és felírat inzertek használatával 
készített rajzos animációs film volt. A másik első Georges Méliés (Maries-Georges-Jean Méliés) a 
francia bűvész, filmrendező, színész, producer, forgatókönyvíró, képes forgatókönyv készítő és opera-
tőr, aki már cselekményt forgató és bemutató animációs filmrendező volt. Gyermekkorától képzeletbeli 
fantázia rajzokat készített jegyzetfüzetébe és a környezetében élőkről karikatúrákat. Fiatalon Robert - 
Houdin színházába járt, amit az 1805. június 13-án született világhírű Jean Eugéne Robert - Houdin 
illuzionista alapított. Itt szeretnék megjegyezni egy rövid művészettörténeti érdekességet és felhívni a 
figyelmet arra, hogy egy film előkészítésében az alapos tárgyismert is fontos a vizuális látvány mellett. 
A történelmi, kulturális, művészeti szimbólumok értelmezése és az események, hírek felkutatása, a 
háttér információk és korok stílusjegyeit hordozó anyagok összegyűjtése, mind fontos és meghatározó 
eleme lehet egy választott film témájának a hiteles elkészítéséhez. 1874. március 24-én, született Bu-
dapesten a Rákosárok út 1. szám alatti házban, ma Csengery utca, VII. kerület, Mayer Sámuel Weiss 
rabbi, jogtanácsos és felesége, Steiner Cecilia fiaként, Weisz Erik néven Harry Houdini, minden idők 
legnagyobb és legismertebb szabadulóművésze, aki ezt a nevét tizenhét éves korában vette fel a fran-
cia bűvész, Jean Eugéne Robert - Houdin neve után, mivel Houdin művészete nagy hatással volt rá. 
Barátja Jack Hayman tanácsára, hogy ha hozzáad a Houdin névhez egy „i” betűt az franciául azt jelen-
tené „mint Houdini” a nagy mágus. A „Harry” a gyermekkori „Ehrie” becenévből eredhet. Ez csak egy 
rövid összefüggés, példa volt Georges Méliés életével kapcsolatban, aki Hoidin színházában Emile 
Voisin -től bűvészkedést tanult és aki lehetővé teszi számára az első nyilvános szereplését a Grévin 
Wax Museum „Fantasztikus karmájában”, majd a Galerie Vivienne-ben. Méliés varázslatos 
trükktechnikát alkalmazott utópisztikus filmjeiben. Előszeretettel alkalmazta bűvészek színpadi trükkjeit 
és visszatérő eleme volt filmjeiben a szereplők fejének a levágása stop-motion eljárással. Filmjeiben 
meghatározó elemként elevenednek meg a teátrálisan gesztikuláló színészi játékok, de történetei tuda-
tosan előre eltervezettek a kezdeti storyboard használatának köszönhetően. Több mint 500 filmet ren-
dezett. Ő építette az első filmstúdiót Európában. 2011-ben Martin Scorsese rendező és Brian Selznick 
író és John Logan forgatókönyvíró, Georges Méliés életéről készített filmjükkel tisztelegtek a nagy előd 
művészetének és a mozinak. 

http://www.youtube.com/results?search_query=J.%20Stuart%20Blackton%20-%20Humorous%20of%20faces&sm=3�
http://www.youtube.com/results?search_query=Emile%20Chol%20-%20Fantasmagorie%201908&sm=3�
http://www.youtube.com/results?search_query=Emile%20Chol%20-%20Fantasmagorie%201908&sm=3�
http://www.youtube.com/results?search_query=Rastko%20Ciric%20-%20Fantasmagorie%202008&sm=3�
http://www.youtube.com/results?search_query=Winsor%20Mccay%20-%20Gertie%20the%20Dinosaur%201904&sm=3�
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4. Walt Disney élete 
 

Felsorolhatnék még alkotókat a soron következő időszakból, de a figyelmet egy fontos születési dá-
tummal folytatnám. Ez a dátum hosszú időre meghatározta és meghatározza az animációs filmalkotók 
generációjának a kollektív tudati örökségét. A filmes hagyományok követése és az azoktól való eltérés 
a technika fejlődésével folyamatosan változtatja az alkotók és a nézők egyre személyesebb kapcsola-
tának a viszonyát. 1901. december 5. vasárnap, Chicago, Illinois, Amerikai Egyesült Államok, a Tripp 
sugárúti ház emeleti hálószobájában megszületett, a Kanadából áttelepült Elias Disney és Flora Call 
negyedik fia. Betartva a prédikátorral kötött megállapodást, Elias a fiának a Walter Elias Disney nevet 
adta. A kis Walter gyermekkorától az iskolai szabályoktól eltérően a látványokat nem a saját valójuk-
ban rajzolta, hanem ahogy látta őket. A Pfeiffer család segítségével megismerte a varieték, a színház 
és a filmek új vonzó világát. A chicagói McKinley középiskolában a The Voice magazin 1917. októberi 
számában olvasható, hogy ő lett a képes újság egyik karikatúristája. 1918-ban influenzajárvány tört ki 
Chicagóban, ami sok ember halálát okozta és Walt is nagyon beteg lett, felépülése után társaival Fran-
ciaországba vezényelték. A Franciaországban töltött esztendők élményei nagy hatással voltak rá. 
Franciaország az animáció történelmében és jelenében is sok meghatározó szállal kapcsolódik a fil-
mekhez és az alkotókhoz. Disney európai élményei után, amikor visszatért elképzelhetetlennek tartot-
ta, hogy visszamenjen a középiskolába. Látásmódja világiassá vált. New Yorkban szállt partra és el 
volt ragadtatva Manhattan méretétől, nyüzsgő világtól és Chaplin vígjátékaitól. Ekkora a live action 
technikája erősen elfoglalta a filmes mesemondást. Voltak hagyományokon alapuló irodalmi és szín-
házi megoldások és még csak lassan fejlődött a film. Az alkotók és a döntéshozók küzdöttek a térben 
és időben artikuláló megvalósítás problémájával. Ebben a közegben a komédia és a burleszk vagy 
burlesque, ami az olasz burla („tréfa, móka”), illetve másik nevén a slapstick comedy a bohózat sok 
ütleggel, helyzetvígjáték, helyzetkomikumra épülő bohózat a korszak jellemző filmes stílusa. Charlie 
Chaplin, Harold Lloyd és Buster Keaton filmjei kialakítottak egy strukturált, felépített formát. Chaplin 
„The Gold Rush” (1925.), (youtube.com/The Gold Rush 1985.), és Keaton „The General” (1926), 
(youtube.com/Buster Keaton - The General 1926.). Ezek a némafilmek bizonyították, hogy már ebben 
az időszakban igen fejlett a vizuális és a narratív filmkészítés. Míg a narratív eszközök a történet meg-
konstruált voltára irányítják a figyelmet, addig a reflexív filmnyelvi eljárások a filmnek a néző számára 
megkonstruált látvány voltát emelik ki, és a filmképben a valóságtól eltérő, a mozgóképekben tapasz-
talható sajátos érzéki élményt hangsúlyozzák. A némafilm korszakából még hiányzott ez a felismerés. 
Michel Hazanavicius rendező és forgatókönyvíró 2011-ben The Artist - A némafilmes című filmjével 
megidézi a némafilm világát napjainkban. A filmben 1927-ben járunk és ekkor a főszereplő George 
Valentin (Jean Dujardin) a legnagyobb filmcsillag, beleszeret Peppy Millerbe (Bérénice Bejo) a feltö-
rekvő és gyönyörű színésznőbe. Történetük nagy fordulatot vesz amikor Al Zimmer stúdiófőnök (John 
Goodman) bejelenti, hogy a mozi jövője a hangosfilm lesz és lépést kell tartani a változó világgal. Talán 
a legnagyobb üzenete ennek a filmnek, hogy lépést kell tartani a világ bármilyen változásával. Az érzé-
kenységünk a változásokra az egyik legértékesebb alkotói képességünk a filmkészítéshez. A követke-
zetesen átgondolt és felépített film megvalósítása minden filmműfajban elengedhetetlenül fontos, ne is 
engedjük el, de adjunk teret az érzelemnek és a hangulatnak. A természetesség érzetével odahelye-
zett részletek, szituációk, mondatok, képek, gesztusok azok amelyek igazán teljessé tehetik a filmalko-
tásunkat. Mert az igaz, hogy a semmi az a valami, ami azáltal van, hogy nincs, de az, ami a film szer-
kezetének a részévé tud válni és a film testében nem idegen anyag az a gondolatközlés értelmes tar-
talmát közvetíti. Újra Chicago, Disney megismerkedik egy Ubbe Iwwerks nevű hasonló korú fiatalem-
berrel a Pesmen-Rubin Stúdióban ahol feliratokat rajzolt. Ő lesz majd a későbbi munkatárs és a hűsé-
ges barát. Walter Elias Disney a munkahelyén a nevéből felirat variációkat készített és Ubbe vélemé-
nyét kikérve a Walt Disney változatot választotta. Ebben a formában ismerhette meg és ismeri ma is a 
világ a nevét. A Kansas City Reklámfilm vállalatnál dolgozott karikatúristaként, egyperces filmeket ké-
szítettek papírkivágásos módszerrel. Disney kíváncsiságát nem elégítette ki az animációnak ez a kissé 
visszafogott módszere. A New Yorkban készült trükkfilmek, mint a Mutt és a Koko, a bohóc sorozat 
figurái, életszerűbben mozogtak, nem papírkivágások, hanem animált rajzok készítésével életre keltett 
történeteket mutattak be. Ebben a grafikus stílusú és a szürrealista álomszerű rajzfilmes világban még 
szegényes volt a hagyományos narratív struktúra. Disney számára két könyv volt melyek segítségével 

http://www.youtube.com/results?search_query=The%20Gold%20Rush%201985&sm=12�
http://www.youtube.com/results?search_query=Buster%20Keaton%20-%20The%20General%201926&sm=3�
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a mozgásokat tanulmányozhatta az animációhoz, az egyik Carl Lutz egyszerű kézikönyve a másik 
Edweard Muybridge klasszikus fotósorozat tanulmánya az emberi és állati mozgásokról. Disney az 
animációs filmkészítést ezeknek a dolgoknak a megismerésével és továbbfejlesztésével képzelte el és 
ez volt, ami igazán foglalkoztatta a fiatal filmes alkotót. A felismerés kíváncsi, újító gondolatokat indított 
el benne az animációs film megvalósításának a lehetőségei felé. (youtube.com/Koko’s Earth Control), 
Max Fleischer filmjében egy a kezdeti első animációs rövidfilmben, 1906-ban használt technika éled 
újra, egy kéz rajzolja meg a karaktereket és ilyen módon alakul a történet animációja. 

http://www.youtube.com/results?search_query=Koko%E2%80%99s%20Earth%20Control&sm=3�
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5. A rég elfeledett animációs technikák és felfogások 
hatásainak az újraéledése és értelmezése napjainkban 

 

Osvaldo Cavandoli filmje a La Linea, The line, a magyar közönség számára ismertebb nevén „Menő 
Manó”, reklám filmekben kezdte pályafutását a Lagostina megrendelésére. Ebben az 1969-ben készí-
tett filmben használja az alkotó a régi az új módszerét, azaz szintén az animált karaktert megrajzoló 
kéz segítségével épül fel a vizuális geg jelenete. Az animált helyzet-komikumon alapuló fordulatok so-
rozata egy vonalra van felépítve. A storyboard az animációs film jeleneteit plán váltások nélkül készíti 
elő és ezen a plánozáson a végleges megvalósításban használt naturális kéz szerepe sem változtat. A 
filmben a szereplő hangja Carlo Bonomi hangján a jellegzetes grammelo milánói akcentussal szólal 
meg. A meghatározó hangokhoz összegyűjtött hangutánzó szavakkal szól a szöveg és így jön létre a 
halandzsa. Ezeknek a hanghatásoknak az alkalmazása nagyban segítik az animációs karakter színé-
szi játékát, a film cselekményét végig kellemes aláfestő zene kíséri és egészíti ki a hangokat. A „Menő 
Manó” reklámfilmekben kezdte a pályafutását és napjainkban szintén reklámfilmekben folytatja tovább 
animációs életét. Az ösztönös filmkészítés a kezdeti időkben nem ismerte a plánok alkalmazását, csak 
két plánt használtak, a kistotált és a premier plánt és ezeket váltogatták. A modern filmkészítésben 
számos tudatosan vállalt filmnyelvi megfogalmazás van arra, hogy egyetlen plánban is készülhet film, 
aminek a gondolatközlése lehet vizuális vagy leíró filmszerkezet. Ilyen az izraeli Gil Alkabetz rendezé-
se a Bitzbutz című animációs film, ahol a képkeret a cselekmény részévé válik. Egy fekete fenevad 
felfal egy fehér kismadarat az élőhelyén és amikor a kismadár a fenevad belsejében van felfalja belül-
ről a vadat. A film plánváltás nélkül meséli el a vizuális történetet. (youtube.com/Bitzbutz by Gil 
Alkabetz Israel, 1984.). Aidan Hickey rendezte az An Inside Job című animációs filmet, melyben egy 
arc közelije van nyitott szájjal a fogorvosnál, akinek a szájából az aranyfogait kirabolja valaki olyan mó-
don, mint ha egy bank széfjéből rabolná az aranyrudakat. Egyetlen plánban meséli el történetét a ren-
dező, filmjében a belső munkát animáló kéz töri meg kissé a plánváltások nélküli elképzelés hatását. 
Az egyszerű elbeszélő jellegű történet érthetőségét a jól megírt script képen kívüli narrációja segíti. A 
„rögzített” jelenet nem túl eseménydús, de a szöveg állítása, miszerint itt egy rablás történik, össze-
kapcsolja azt a sajátos jelentéstartalmat, hogy ha semmi nem változik is a képsorok beállításában a 
szekvencia jelentése mégis megváltozik és a néző bevonódik a történetbe. A néző feszültségteli vára-
kozása, a filmi narrativitás, aminek a szerepe a valóság reprezentációja és egyben az egyik legkon-
centráltabb megvalósulása. A képek egymásutánját szándékok, célok, motivációk, oksági és időbeli 
sorozatával ruházza fel. (youtube.com/An Inside Job, 1987). A hang filmbeli dramaturgiai használata a 
filmképekkel együttműködve és azokat erősítve válhat igazán teljessé. Geoff Dunbar animációs film-
rendező, Ubu (1978), animációs filmje is a képeknek és a hangnak egyfajta szintézisét mutatja meg 
érzékletesen a filmnyelv eszközével (youtube.com/Geoff Dunbar Ubu 1978.). Nem feltétlenül használ-
ják a képes forgatókönyvet a hangfelvételnél a közreműködő színművészek. Mivel azoknak, akik a 
hangjukat adják az animációs karaktereknek elsősorban azt kell tudni, hogy mi a történet, mi a rende-
zői utasítás a karaktert kifejező hang megalkotásához. A storyboard sok olyan információt tartartalmaz, 
ami nem a hangra és a dialógra ad utasítást. Ezért a színészeket megzavarhatja, félrevezetheti és 
lassíthatja az olvasásban, valamint elvonhatja a figyelmet a szöveg értelmezésétől és ez zavart okoz-
hat a hangfelvétel minőségében, a megformálandó karakter hangjátékában. Ennek ellenére mégis 
gyakran használatos a storyboard a dialóg felvételhez ott ahol a színészek olyanok, akik a pályájuk 
során sokat gyakorolták ezt a feladatot, vagy rutinos szinkronszínészek. Elterjedt módszer az is, hogy 
a kamera instrukcióit és egyéb utasításokat kivágják a storyboard tartalmából és a megmaradt szöve-
get használják a dialóg hangfelvételéhez. De talán a legjobb módszer a dialóglista használata. Főleg 
az animációs tévéfilmsorozatok tartalmaznak sok dialógot, amivel helyettesíteni próbálják az animációs 
munkát. A kifejező karakter animációk dialógjai a szinkronizálással elvesztik az igényesen megformált 
színészi játékot. Amikor sok szöveget tartalmaz egy film és a dialóg animációja 4–5 szájpózzal készül, 
akkor csak tátognak a szereplők. A South Park amerikai animációs sorozat szereplői ilyen dialóg ani-
mációval készülnek. A készítők 1997 óta Trey Parker és Matt Stone. Az animációs filmsorozat négy 
alsó tagozatos fiú főszereplésével, Stan Marsh, Kyle Broflovski, Eric Cartman és Kenny McComick, 
valamint a családtagok és a város lakóinak szereplésével és közreműködésével mutatja be az abszurd 
kalandjaikat a világunkra kivetítve a coloradói South Park kisvárosában ahol élnek. Gyerekek főszerep-

http://www.youtube.com/results?search_query=Bitzbutz%20by%20Gil%20Alkabetz%20Israel%2C%201984&sm=3�
http://www.youtube.com/results?search_query=Bitzbutz%20by%20Gil%20Alkabetz%20Israel%2C%201984&sm=3�
http://www.youtube.com/results?search_query=An%20Inside%20Job%2C%201987&sm=3�
http://www.youtube.com/results?search_query=Geoff%20Dunbar%20Ubu%201978&sm=3�
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lésével mutat be a film felnőtteknek szánt elsősorban szatirikus és trágár hangvételű napi eseménye-
ket az amerikai közéletből, különösképpen az ismert karaktereket és a popkultúra szereplőit kifiguráz-
va. A sorozatban főleg a szöveg tartalma határozza meg az animációs film dramaturgiáját. A visszafo-
gott animáció ellenére a jól kitalált karakter design látványvilága a sok szöveg használatával egységes 
megvalósítást hoz létre és közvetlenségével közel engedi magához a nézőt. A sorozatot két rövidfilm 
vezette be 1992-ben és 1995-ben. A South Parkot 1997 óta vetítik az Egyesült Államokban és a világ-
ban. Eddig 230 epizód készült el és a kezdetek óta Parker és Stone készíti a forgatókönyvet, a szink-
ronizálás nagy részét és a rendezést. A kezdetekben papírkivágásos animációval készültek a filmsoro-
zat epizódjai, később 2D-s számítógépes programok felhasználásával hozták létre az eredeti elképze-
léseket. 1999-ben a sorozatfilmek nyomán mozifilm készült South Park: Bigger, Longer & Uncut – 
South Park: Nagyobb, hosszabb és vágatlan – címmel. 
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6. The Walt Disney Company 
 

Walt Disney története tovább. Barátja Ub, eredeti nevén Ubbe Iwwerks, mert ő is megváltoztatta idő-
közben a nevét, együtt készítettek reklám filmeket. Walt elégedetlen volt a reklámszövegíróktól kapott 
anyagokkal és itt - ott kezdte saját gegjeit használni. Nappal reklámfilmeket készített és este az önálló 
elképzeléseit valósította meg, elkészített száz méter hosszú rajfilmet, amit elvitt Kansas Citybe a 
Newman Mozgókép Vállalathoz és megmutatta Milton Feld igazgatónak, aki örömmel megrendelt tőle 
minden hétre egy filmet. Walt kiszámolta a költségeit és megegyeztek, csak amikor eljött akkor döb-
bent rá, hogy elfelejtett nyereséget felszámolni. Később erőteljesen megváltozott ez a képessége. Walt 
Disney történetéből ezeknek az élethelyzeteknek a tanúsága az lehet, hogy legyél kreatív, legyél szor-
galmas az animációs film készítésben és legyél okos, megfontolt üzletember. Walt Disney a „Szemer-
nyi nevetés” sorozatának a sikerére alapozva hagyományos tündérmesékből készít modernizált és 
gegekre felépített rajzfilmeket betanított alkotótársaival, így született meg a „Piroska és a farkas” ani-
mációs film. A fiatalkori elképzelések gyakran meghatározóak lehetnek egy életen át és végig követ-
hetnek hosszú alkotói folyamatokat a filmek témaválasztásában. Walt kilépett a Reklámfilm Vállalattól 
és öt társával, Ub Iwerks, Hugh Harman, Rudolf Isign, Carman Maxwell, Lorey Tague, Otto Walliman 
létrehozott egy vállalkozást mesefilm sorozatok készítésére. Walt a rajzfilmkészítés és cégvezetés 
mellett Universal felvevővel hétvégén egy túraautó hátsó ülésére szerelt kamerával a hollywoodi ope-
ratőrök stílusában, fején fordítva feltett sapkával filmrendezői szerepkörben a felvevőt tekerve filmezte 
Kansas City belvárosának életképeit. A felvett filmet másnap este bemutatták az Isis Filmszínházban. 
A filmkészítés régen is, de napjainkban is többféle szerepkör vállalását követeli meg a filmes alkotóktól. 
A rendezők számára a live action, a stop - motion, a rajzfilm és a különböző digitális és számítógépes 
technikák alkalmazása külön - külön és együtt az alkotói folyamatok természetes részévé váltak. 1922 
őszére Disney és fiatal alkotó társai lelkesedése alábbhagyott, mivel a Pictorial Clubsnak leszállított 
filmekért a szerződés értelmében csak hat hónap múlva volt esedékes a kifizetés. A kifizetett foglaló-
ból, vagy valamilyen finanszírozásból kellett volna tovább folytatni a filmeket, de ezt már nem tudta 
előteremteni. Waltot munkatársai elhagyták és Ub Iwerks is otthagyta, aki visszatért újra a Reklámfilm 
Vállalathoz. Nyomasztó volt a magánya és az anyagi helyzete, valamint a világválság is sújtotta kilátás-
talan helyzetét. A helyi fogorvos Mr. Thoma B. McCrum reklámfilm megrendelése azonban enyhített 
Walt anyagi helyzetén, ennek a filmnek Falánk Ferkó foga volt a címe. A váratlan jövedelem újra mun-
kára ösztönözte. Max Fleischer rendezőnek, A tintatartó csodái című rajzfilmsorozatáért mindig is ra-
jongott, amelyben a rajzfigurák a művészek rajzasztalán keltek életre. Ezt a filmes megvalósítást fordí-
totta meg azzal, hogy egy emberi alakot vitt a rajzfilmek világába. Elkezdte kidolgozni az Aliz 
Csodaországa ötletét, egy igazi kislány kalandjait rajzfilmfigurákkal. A csődöt így sem tudta elkerülni. 
Disney Kansas Cityben maradhatott volna, ahol egy másik rajzfilmkészítő állást kínált neki, de el akart 
távozni kudarca színhelyéről. Nem a rajzfilmgyártás központjába indult New Yorkba, hanem Holly-
woodba, ahol filmrendező szeretett volna lenni. Üzleti kártyát nyomtatott magának, azt állítva magáról, 
hogy az Universal és Selznick Híradó kansas citybeli képviselője, hogy bekerülhessen az egyik stúdió-
ba. Próbálkozása ellenére nem járt sikerrel. A filmkészítés elindult, Hollywoodból filmváros lett, de az 
animációnak ebben a szakaszában a nagy fejlődés még nem következet be. A rajzfilmgyártást kissé 
megkönnyítette Earl Hurd 1914-ben bevezetett újítása, aki celluloidra rajzolta az animált jeleneteket, 
majd az átlátszó lapokat a háttérre helyezte. Ezzel az új technikával a sorozatgyártás felgyorsult és 
hosszú időre meghatározóvá vált, de ez a filmkészítésben bekövetkezett változás a felvétel után nem 
jelentett igazán többet mozgó karikatúracsíkoknál. (youtube.com/Earl Hurd 1916 Bobby Bumps Starts 
a Lodge DA). Walt Disney tovább próbálkozott és felkereste Alexander Pantages-t, akinek mozi és 
varieté hálózata volt. Walt eljutott egy helyiségig, ott valakitől azt a választ kapta, hogy „Pantages urat 
ez nem érdekli.” Megszólalt egy hang Mr. Pantages hangja, „Honnan tudja, hogy nem ?” És meghall-
gatta Walt tervét. „Készítse el az elképzelését, és ha olyan lesz amilyennek leírta, felfogja vele kelteni 
az érdeklődésemet”. Elkezdte kidolgozni a Pantagesnek szánt film szövegkönyvét, de egy másik lehe-
tőséget is megpróbált. Margaret Winklernek, a New York-i rajzfilmkészítőnek, cégjelzéses levelet írt, 
melyben magát Walt Disney rajzfilmkészítőnek nevezte. Hitt abban, hogy az Aliz Csodaországa, me-
lyet Kansas Cityben készített még jó lehetőség lesz számára. A hitelezők a levél nyomán engedélyez-
ték az Aliz Csodaországa című zárolt film megtekintését Margaret Winkler számára, aki miután meg-

http://www.youtube.com/results?search_query=Earl%20Hurd%201916%20Bobby%20Bumps%20Starts%20a%20Lodge%20DA&sm=3�
http://www.youtube.com/results?search_query=Earl%20Hurd%201916%20Bobby%20Bumps%20Starts%20a%20Lodge%20DA&sm=3�
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nézte a filmet, válaszlevelében szerződést ajánlott Walt Disney rajzfilmkészítőnek. Walt bátyjától pénz-
ügyi segítséget kért, ezt követően társultak és 1923. október 16-án megkötötték a szerződésüket M. J. 
Winklerrel hat Aliz komédia forgalmazására. Az üzlet beindult és a kirakaton ez állt, „Disney fivérek 
stúdiója”. 1926. végére az Aliz filmek már nem tartalmaztak elég humor forrást és Carl Laemmle az 
Universal Pictures alapítója közölte Charles Mintz-cel, hogy olyan rajfilm sorozatot akar, amelyben nyúl 
lesz a sztár. Margaret Winkler Mintz azt javasolta férjének, hogy próbálja meg hátha Walt Disney meg-
tudja csinálni a sorozatot. Walt elküldte a vázlatokat és az Universal jóváhagyta. Mintz a sorozatnak az 
Oswald the Lucky Rabbit, Oswald, a szerencsés nyúl címet adta. 1927 áprilisában Walt és a stábja 
kiötlött egy cselekményvázlatot, egy termékenynél is termékenyebb nyúlról és elkezdték a munkát. 
Oswald karakterének az animátora a régi munkatárs és barát Ub Iwerks volt. Az Oswald filmek tartal-
ma és a karakterek animációja az epizódok során a kritikák és Walt koncepció váltásának köszönhető-
en tovább fejlődtek. Ezeknek a változásoknak a hatása, illetve a gyártás minőségi javulása egyre nép-
szerűbbé tette a rajzfilm sorozatot. (youtube.com/Oswald the Lucky Rabbyt 1927.). 1912-ben az egy-
kori Disney rajzok felhasználásával elkészítették Oswald, a szerencsés nyúl filmnek a kilencven má-
sodperces újjá született filmjét, Harem Scarem címmel. Amikor a 27 éves Disney otthagyta az 
Universal stúdiót, az Oswald rajzfilm figuráról is le kellett mondania. Bob Iger, a Disney filmstúdió főnö-
ke azonban 2006-ban visszaszerezte a stúdiónak a nyuszit, aki azóta az Epic Mickey videojátékban is 
feltűnt, amelyhez már folytatást terveznek. A nyuszi meghozta Walt Disney számára a szerencsét és a 
várt sikert. Ha kidobnak az ajtón, menj be az ablakon kitartása, Walt számára megnyitotta az új lehető-
ségeket. Mivel Disney az Oswald nyuszi karakterének a jogait elvesztette, egy új karaktert kellett he-
lyette megalkotni. Ez volt a Miki egér („eredeti” neve: Mortimer) a figurát hivatalosan Walt Disney találta 
ki, de Ub Iwerks rajzolta meg az eredetit. Miki egér (Mickey Mouse) a Plane Crazy (1928) és Willie a 
gőzhajó (1928) című filmekben még drótvékony végtagokkal szerepelt és gonosz volt a jelleme, macs-
kákat és nőket kínzott. (youtube.com/Plane Crazy Mickey Mouse Classic Walt Disney 1928 Sound 
Carto...). A Disney filmek korai szakaszában is még jellemző volt a lazán kapcsolódó bohóckodás a 
karakterek játékában, a poénokat dolgozták ki és a gegek követték a gegeket és ez hajtotta előre a 
filmet ahelyett, hogy lett volna narratív szerkezet a filmben. A filmekhez és különösképpen az animáci-
ós filmekhez nélkülözhetetlen segédeszköz a képes forgatókönyv, ez a kifejezési forma nem csak a 
filmrendezők találmánya és nem csak a filmkészítésben használatos. A zenében, a balettben és más 
koreográfiában szintén használják, csak az animációs storyboard specialitásából fakadóan formai kife-
jezésében eltérő jellegű. Minden olyan ábrázolás, amely időben lejátszódó dramatikus folyamatok so-
rozatára utasításokat adó, illetve azokat tartalmazza és a mű szinte valamennyi technikai lépését idő-
rendben meghatározza, storyboard elnevezéssel illethetünk. Walt Disney elsőként ismerte fel és a 
filmkészítés középpontjába állította a forgatókönyvet és a vele egyenértékű képes forgatókönyvet 
(script and storyboard). Igaz, hogy a Disney előtti időkben is használtak forgatókönyvet és képes forga-
tókönyvet a filmkészítők, de az általa kidolgozott rendszer a mai napig a költségek ellenőrzése miatt 
kitüntető szerepet kap. Természetesen a rendezők számára elsősorban a filmek tartalmi és vizuális 
megjelenítéséhez a legfontosabb kifejező eszköz. A storyboard a kivitelező rendező filmes látásmódjá-
tól, stílusától, grafikai világától, egyéniségétől, habitusától, belső időérzékétől, kulturális identitásától 
eltérő lehet, de mindenképen egy ötlet, gondolat filmnyelvi megfogalmazásának az eszköze. A script 
által szintén jól megbecsülhetők a filmes elképzelések, de a költségek is egy film kezdeti finanszírozá-
sához. A kereskedelmi animációban továbbra is ez a helyzet, de ami még ennél is fontosabb, hogy a 
storyboard lehetővé tette az összes kulcsfontosságú személy számára, még azoknak is, akik nem vet-
tek részt közvetlenül a készítés folyamatában, hogy ötleteket tudjanak kidolgozni a filmekhez. Ez az 
egységesesített módszer egy munkaterv is, ami megvalósította, hogy alkotókat tudjanak felkérni és 
bevonni a produkciók előkészítésébe, illetve a későbbi szakaszba azokat, akik a filmkészítés további 
folyamatában részt vesznek. A képes forgatókönyvből készülhet a technikai forgatókönyv, ami a film-
hez egy speciális megközelítést tartalmaz, forgatáskor mi a feladat, mi a felvételi sorrend vagy a kame-
ra pozíciójának a használata a beállítás és a plán, és némelykor a fényviszonyok tekintetében is infor-
mális lehet. A mai technikai feltételek még jobban, pontosabban megteremtik a kapcsolatokat a mun-
kafolyamatokban és jelentősen felgyorsítják a kivitelezés idejét. A világos, érthető koncepció és a gyár-
tási kivitelezéséhez egységesesen kialakított és mindenki által megtanult kommunikálható nyelv hasz-
nálata, illetve a kifejezések, jelek, szimbólumok és szabályrendszerek a képes forgatókönyvet a leg-
megfelelőbb filmnyelvi közvetítővé tették a filmkészítésben. A storyboard nem feltétlenül egy kész vég-
leges bemutató anyag, forma a filmes projekt kreatív módon fejlődhet tovább a teljes megvalósításá-
ban. A képes forgatókönyv nem egy mindent magában foglaló eszköz, mivel léteznek olyan filmi gon-
dolatok, melyek írott formában vagy grafikai megjelenítéssel sem kifejezhetők, egyedül talán a dialóg 

http://www.youtube.com/results?search_query=Oswald%20the%20Lucky%20Rabbyt%201927&sm=3�
http://www.youtube.com/results?search_query=Plane%20Crazy%20Mickey%20Mouse%20Classic%20Walt%20Disney%201928%20Sound%20Carto&sm=3�
http://www.youtube.com/results?search_query=Plane%20Crazy%20Mickey%20Mouse%20Classic%20Walt%20Disney%201928%20Sound%20Carto&sm=3�
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lehetne kivétel ez alól, de a leírt és elmondott, előadott szöveg között is nagy a különbség. De ezen 
túlmenően a storyboard mindig kell, hogy tartalmazza azt az egyedi hivatkozást, információt, amely 
mindazok számára, akik részt vesznek, dolgoznak a filmben megfelelő ismeretet adjon. Ezáltal a stúdi-
ók, filmkészítők gyártási kapacitása is növekedhet. Ahogy a Disney termelés egyre összetettebbé vált, 
a storyboard is tovább fejlődött. De ez még nem volt elég, mert nem volt utalás az időzítésre és nem 
volt kapcsolat a kép és a hang között. Disney ezért elkezdte használni a „Leica Reel” megoldást, a 
storyboard képeit filmre felvenni és így létrejött az animatic. 
 



 

13 

7. A Disney storyboard és a storyboard animatic felfogásának 
a hatásai a filmgyártás folyamatára napjainkban 

 

Az animatic, másik elnevezése a szituációs tekercs, a képes forgatókönyv paneljeiből összerakott vál-
tozat a storyboard animatic, ez egy hanggal ellátott filmre vett, vagy digitálisan összerakott, összefűzött 
képes forgatókönyv. Ez valójában az első tesztelés az elkészítendő film teljes hosszában. A storyboard 
animatic-ban a képes forgatókönyv szintjén már vannak jelenetek és egy nem végleges úgynevezett 
„vezérhang”, illetve a kész dialógok hangfelvétele, valamint egy szintén nem végleges és nem kevert 
zene felvétel is lehet. A hang és a kép szinkronizálása lehetővé teszi az irodalmi forgatókönyv és a 
hangfelvétel ritmusának, illetve minőségének a megítélését úgy, hogy még változtatások eszközölhe-
tők. Nagy különbség a néma és a hangos animációs film között, hogy a hangos esetében már a film-
készítés elején fel kell venni a hangokat, ez a megoldás magában hordozza, hogy a film olyan kész 
formában jelenik meg, hogy az alkotásban valamilyen formában korlátozza a jelenetek idejét. A felvett 
szöveg tempója és ideje meghatározó hatást gyakorol a jelenetek hosszára és már a hangok tördelé-
sével a képek is tördelődnek. A néma, illetve a kevés dialóg használat esetében több mód van csúsz-
tatásokra, megtoldható egy jelenet és jobban kijátszható a színészi játék és a szereplők könnyebben 
léphetnek kapcsolatba, ha a párbeszédek nem rögzítik az idő felhasználhatóságának a lehetőségét. A 
megfelelő szájmozgás megrajzolásának az elkészítésével a testek kevesebbet mozognak. Ha a sze-
replők beszélnek, akkor elvész a testbeszéd az animációban. A néző figyelmét mindenképen megoszt-
ja, a kép és a szöveg hangjának az együttes érzékelésének a felfogása és értelmezése. A figyelem a 
zenére és a különböző hangokra nem hat ilyen megosztóan. Egy hangosfilm esetében a hang a film 
hosszának szinte felét teszi ki. A hang nélküli, vagy a kevés szöveggel felépített film esetében a néző 
jobban tud koncentrálni a zenére. A hang nélküli filmben a kép dominál, nem a hang illusztrálja a képet. 
Fontos feladat megtalálni az animációs karaktereknek a megfelelő hangot. Ha megvalósul egy kifejező 
animációs jelrendszer, akkor azáltal létrejön az a jelenség, amikor a test természetes módon megszó-
lal és elkezd beszélni, a párbeszéd hiánya előidézi a testbeszédet és a bennünk rejlő gesztusok fel-
színre kerülhetnek. A színész vagy animátor szabadsága a játékra legyen nyitott, de a jelenetek min-
denesetben előre tervezett formában valósuljanak meg. A vázlatok kidolgozása előtt referencia moz-
gások és tervek legyenek a szereplőkről. Meg kell ismertetni az animátorokkal az animációs karakterek 
személyiségét és legfontosabb szempontjait a rendező irányításával. Eleinte fokozottan instruálni kell a 
rendezőnek az animátorokat, de ha már megismerték a film karaktereit és benne vannak a szerepben, 
akkor a színészi játék természetesebb és kifejezőbb lesz számukra. A megfelelő módon elkészített és 
a meghatározó jelenetek referenciaként szolgálhatnak a további jelenetekhez, ezek figyelembevételé-
vel a filmben meghatározóvá válhatnak a színészi játék animációs gesztusai és a film egységességét 
és minőségét is jó irányba befolyásolja. A jelenetek nagyon változó minősége, a zavaróan eltérő ani-
mációs stílus, valamint az, ami nem szolgálja a mindenkori értelmezést, az a film egyik legnagyobb 
hibája lehet. Egy animációs rajz nem létezhet önmagában, ha mozgásokat akarunk megmutatni, azért 
eleve nagyon sokat kell létrehozni, hogy a szereplők életre keljenek, bármilyen technikával történik is a 
megvalósítás. A rendező legyen magabiztos a dolgában, legyenek határozott elképzelései a filmjéről, 
ugyanakkor nyitott legyen a javaslatokra és a párbeszédre. A filmkészítésben nem lehet rövidtávú 
megoldásokban gondolkodni, legyenek hosszú távú meglátások a film egészére, amikor nem lehet 
tudni pontosan minden részletet, hogy miből mi lesz akkor is legyen egy elképzelés, ami keretet adva 
következetesen irányít és amin belül lehet mozogni, de nem túl haladni a világos elképzeléseken. Va-
lamint legyen játék, könnyedség a megvalósításban. A zene és az animáció kapcsolatában a zene 
ritmusára kell kialakítania a karakterhez igazított mozgásokat, több szereplő esetében figyelembe kell 
venni, hogy milyen módon mozognak egymáshoz képest a filmtérben. A kevés dialóg esetében is fel-
vehető előre a dialóg felvétel és azt az animáció előtt ki kell kockázni, mert akkor lehet a ritmushoz 
igazítani legpontosabban az animációt. Ezáltal az összhang vizuálisan is megvalósulhat. Az animációs 
filmekhez, főleg a rövid filmekhez a feszes és szoros timing miatt a pontosan az adott filmhez igazított 
és megírt zene a legmegfelelőbb, mert a zenei kapcsolat a képpel a rövidség miatt erősebb mit a játék-
filmben, ahol a kész zenékből is lehet vágni, válogatni megfelelően, mert a nagyobb terjedelem, illetve 
hossz ezt a megoldást is lehetővé teszi. De természetesen a film témájától nagyban függ a zenei vá-
lasztás és ezáltal a megvalósítás is. A zene legyen színvonalas, ugyanakkor legyen közvetlen, játékos, 
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vagy szomorú, de mindenképen igazodjon a film hangulatához. De a zene ne csak a szereplők karak-
ter érzelmeit hangsúlyozza. Amikor valamely szereplő lelkiállapotát egy hangszer hangja helyettesíti, 
azzal az animáció vizuális lehetőségei értelmetlenül elvesznek. Ha a szereplők játéka kifejezi az ér-
zelmeket, akkor felesleges bármilyen zenével ezt kommentálni. Amikor az animáció, a színészi játék 
kifejező, akkor a zenének narrációs szerepe lehet, ami összekapcsolja jeleneteket, de nem az a szere-
pe, hogy megmagyarázza azt és, hogy mi történik a szereplők belső világában. Ez a felfogás a dialóg 
használatára is részben igaz. A karakterek folytonosságában fontos, hogy a néző pontosan azonosíta-
ni tudja a szereplőket. Egyszerű szituációs helyzet lehet, amikor egy karakter a film elején fiatal majd a 
filmben egy időváltással idősebbé válik és így alakul tovább a szerepe, de akkor is azonosíthatónak 
kell maradni a néző számára. Valamint ha a filmarca egy ismert karakter, akkor talán még fontosabb, 
hogy a karikírozott szereplő jellemzően azonosítható legyen. Rowan Sebastian Atkinson, becenevén a 
Rubber face, vagyis a gumiarc, humorista, komikus, színész, rendező. Eredeti szakmája szerint villa-
mosmérnök, de szerepeiben megalkotott egy utánozhatatlan és össze nem téveszthető figurát, akit a 
világ Mr. Bean néven ismert meg. Az általa megformált Mr. Bean filmek karaktere a Tiger Aspect 
Productaions és a Varga stúdió animációs film változatának egyik epizódjában ugyanazt a karaktert 
egyszerre jeleníti meg, ennek az epizódnak a címe, Mr. Bean gyermekkora. Ez a kivételes és örökké 
kíváncsi figura a felnőtt gyermeki világban megéli és bemutatja, hogy bonyolultnak, zavarosnak tűnő 
társadalmunkban a valós, vagy kiszámíthatatlan élethelyzeteket, hogyan lehet derűvel és humorral 
megélni. Ebben az epizódban a gyermek és a felnőtt karakter grafikai jellemzői és animációja olyan 
módon valósulnak meg, hogy a néző a filmben végig azonosulni tud a szereplő kettős játékával. Mr. 
Bean nemzetközi sikere 1989-től kezdődött, amikor az örök kíváncsi felnőtt gyermek bonyolultnak tűnő 
társadalmunkban a létezni próbáló kispolgár élethelyzeteit sajátos stílusában és humorával mutatta be. 
A Mr. Bean élőszereplős sorozat 1995-ig tartott amelyből 1997-ben mozifilm és 2002-től animációs film 
is készült. Atkinson, azaz Mr. Bean humora szinte szavak nélkül is kifejező, mint ahogy az a némafilm 
korszakában Charlie Chaplin színészi játékában kifejező és meghatározó volt. Elsősorban a gesztusai-
ra, de főként az arcjátékára építi fel a film narrációját. (http://videa.hu/videok/film-animacio/mr-bean-
gyerekkora-rajzfilm-krl4a6XG1zFvfwsw). Főleg a narráció és a dialóg hiányában nagyon fontos az 
azonosítás, mert ebben az esetben nincs meg az a segítség, ami más módon meghatározhatja a ka-
raktert. Legyen tehát olyan vizuális grafikai hatáselem, vagy karakter animációs gesztus, amely segít-
heti a karakter azonosítását bármilyen extrém szituációban is. Kovásznai György animációs filmrende-
ző, festőművész, grafikus, író és forgatókönyvíró HABFÜRDŐ zenés trükkfilm szívdobbanásra, című 
filmjében a szereplők változó grafikai karaktereivel és az animált gesztusok absztrakt és naturális moz-
gatásával egy személyes és egyedi eklektikus látványvilágot alkotott meg. Az animációs színészi já-
tékkal folyamatosan változó érzelmek a legkifejezőbben a látványban jelennek meg és ezzel a hatás-
sal egységben és azzal nem konkuráló módon épülnek be a dialóg hangfelvételek és a zenei betétek. 
Valamint a dramaturgiai hangulati változásokat, torzulásokat követve a hagyományos animálási szabá-
lyoktól eltérően egy nagyon erőteljes és intenzív hatásmechanizmussal dolgozó filmnyelvi megoldáso-
kat felmutató animáció, és a korát is megelőző tartalmi és vizuális megoldásokkal megvalósított film a 
„Habfürdő”. A szereplők változó megjelenésével a néző soha nem veszíti el a személyeket, hanem az 
adott vizuális kifejezéssekkel csak közelebb tud kerülni a karakterekhez és bevonódik a filmbe. Mohay 
Zsolt kirakatrendező érzelmi zavarában a közelgő esküvője elől menyasszonya barátnőjéhez, Anná-
hoz az orvosi felvételire készülő szingli védőnőhöz menekül. A vőlegény döntésképtelen és a házas-
sággal járó félelmek gyötrik. Anna igazi társra vágyik, egy őt megértő férfira. Kettőjük kellemes és intim 
beszélgetését zavarja meg Klári, a menyasszony látogatása. Klári érkezéskor mit sem sejt arról, hogy 
a jövendőbeli férje Annához rejtőzött, akiben lelki társra talált. A barátnőjéhez jött, hogy elvigye, mert 
telefonbeszélgetésükkel nem tudta meggyőzni Annát, hogy jöjjön el az esküvőjére. Klári a másik kettő-
vel szemben a nagymenő gazdag, sznob háttérrel rendelkező, határozott önbizalomtól eltelt karakter. 
A hármuk értékrendjéből adódó ütközések nem kis bonyodalmat és feszültséget jelentenek. Ezt a há-
romszöget mutatja be a film, olyan filmes eszközökkel, hogy ezzel a kort és annak társadalmi különb-
ségeit is érzékeltetni tudta. A film modernsége tartalmában és vizualitásában ma is aktuális és üdítően 
felkavaró. A film a Pannónia Filmstúdióban készült 1979-ben, forgatókönyvíró, rendező: Kovásznai 
Gábor György, animációs rendező: Juhász Sándor, technikai rendező: Koltai Jenő, zeneszerző: Másik 
János, (youtube.com/Kovásznai György: Habfürdő 1979). A filmkészítés tesztelésben a szituációs te-
kercs képes forgatókönyv képeit továbbfejlesztve felváltja a layout, jelentése beállítási rajz, szó szerint: 
tervelrendezés, elhelyezés. A layout animatic beállítási tervrajzok, a jelenetek eredeti méretében a 
backround, jelentése háttér, rövidítése Bg. méretéhez és pozíciójához vannak igazítva. A beállítási 
rajzokat általában 12-20 kocka, frame sűrűsséggel adják meg a jelenetekhez, ez a mennyiség termé-

http://videa.hu/videok/film-animacio/mr-bean-gyerekkora-rajzfilm-krl4a6XG1zFvfwsw�
http://videa.hu/videok/film-animacio/mr-bean-gyerekkora-rajzfilm-krl4a6XG1zFvfwsw�
http://www.youtube.com/results?search_query=Kov%C3%A1sznai%20Gy%C3%B6rgy%3A%20Habf%C3%BCrd%C5%91%201979&sm=3�
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szetesen a jelenetek tartalmától is függ. Egy akciódús jelenetben ahol fontosak a részletek, vagy meg 
kell mutatni a színészi játékhoz a kifejező képeket, ott több póz is szerepelhet a beállítási rajzhoz, elő-
fordul, hogy szinte kulcs animáció minőséget tartalmaz az előkészítés. A legmeghatározóbb szempont 
a mindenkori érthetőség, a megfelelő információ a minőségi és tartalmi szempontok mellett a további 
feladatok, munkafolyamatok megfelelő megítélhetősége. A következő összefűzött anyag az animáto-
rok által elkészített terv animációk mozgáspróbája. Ezt követően a letisztázott kulcspozíciók és a besű-
rített, befázisolt jelenetek folyamatos cseréjével változik a film gyártási és tartalmi minősége a rendező 
számára. Az ilyenformán elkészült színes film előtti változat az, ami még nem a végleges, hanem egy 
fekete - fehér animációs film. Ez a bemutatott folyamat a klasszikus animációs film gyakorlatának felel 
meg. A digitális számítógépes megvalósításokban a storyboard animatic akár színes is lehet a képes 
forgatókönyv jeleneteiből összerakva. A következő animációs folyamatokban nem válnak szét olyan 
módon a feladatok, mint a klasszikus animáció esetében, ahol sokkal gyorsabban és komplexebben 
jelennek meg a változtatás és a tesztelés lehetőségei. 
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8. Az irodalmi forgatókönyv és a storyboard animációs filmben 
betöltött szerepe és kapcsolata a társművészetekhez 

 

Eddig elsősorban a storyboard gyártásban betöltött fontos szerepét ismerhettük meg, de vizsgáljuk 
meg egy kicsit közelebbről és más szempontok szerint is. A storyboard, képes forgatókönyv a filmké-
szítés „kottája”, amely lehet egy verbális vagy vizuális ötlet, de valamilyen irodalmi alapból elkészített 
irodalmi forgatókönyv formájának filmnyelvi feldolgozása is, ami a teljes, végleges film lehető legfonto-
sabb részleteit is tartalmazza. Az animációs filmek előkészítésében sokkal nagyobb szerepet játszik a 
storyboard, de az élőszereplős (live action) filmeknél is használják és a forgatókönyvírók ismerik. Az 
animációs gyakorlattól eltérően a forgatókönyvírás a játékfilmben jobban elkülönül a rendezéstől. A 
forgatókönyv lehet rövid, ami tömören összefoglalja a film mondanivalóját és a cselekményét. A lát-
vány elkezdésével a rövid forgatókönyv tovább alakul és kiteljesedik, ahogy a szereplők életre kelnek a 
látványban. Ilyenformán az animációs filmnek köze van a színjátszáshoz. Nagyfilmeknél az animáció-
ban filmet kell csinálni és a mozi nyelvéhez és léptékéhez kell nyúlni. Nepp József nagyon sok kiváló 
animációs forgatókönyv írója, animációs filmrendezőként a forgatókönyveiben az animációs filmnek 
megfelelően jól megtudja fogalmazni a megvalósítható lehetőségeket. Az írók és forgatókönyvírók kö-
zött kevés alkotó jártas az animációs szkript írásban és tudja használni a különböző lehetőségeket és 
a filmre vonatkozó szabályokat. Gyakran előfordulhat, hogy egy rövidfilm ötlet vázlatáról kiderül, hogy 
mégis egy hosszabb filmben, vagy sorozatban mesélhető el a legmegfelelőbb módon. Az első csa-
pongó ötletek sokféle témát vethetnek fel, de tudni kell az ötletdömpinget kezelni és egy filmben nem 
több filmet megvalósítani. Ilyenformán egy jól megfogalmazott ötlet, gondolat koncentráltan megma-
radhat olyan rövidfilmnek, ami főleg az animációs filmek kifejezésének a sajátja. Stan Hayward könyve 
a, Henry’s Cat, Henri macskája, Purnell Books (1983), a filmváltozat (youtube.com/Henry’ Cat - The 
Holiday) animációs forgatókönyvei a The Apple, The Flying Man, Power Train. A másik animációs for-
gatókönyv író Don Arioli könyvei a, Hot Stuff (1971), La maison de Jean – Jacques (1968),The 
Smoggies (1989), Oz (1987). A két említett író eredményei mutatják a szakmai írást. Forgatókönyveik 
könnyű narratív művek, amelyek bőséges lehetőséget adnak a rendezőnek, hogy kidolgozza az ani-
mációs akciókat. A másik lehetőség, hogy a választott téma egy meglévő irodalmi anyag, amit a forga-
tókönyvírók átírnak. Ez egy könnyebb lehetőségnek tűnik, mint írni egy eredeti forgatókönyvet, de sok 
problémát is tartogat, mert kevés olyan mű van, amely alkalmas, megfelel az átírhatóság feltételeinek, 
főleg a rövid animációs film elvárásainak. Ez általában azt jelenti, hogy valamilyen felvetés, adaptáció 
kívül esik a hagyományokon, a megszokásokon és a gondolkodáson, vagy még nem próbálták ki. Az 
élőszereplős narratív film talán sokkal több egyezést mutat az irodalommal, amely modellül szolgálhat 
a forgatókönyvhöz. A könyv illusztrációk azonban az animációs filmek látványának az alapjai lehetnek. 
Van olyan könyvszerző, aki elsősorban illusztrátor, ilyen alkotó Raymond Briggs, gyermek képesköny-
ve The Snowman (1978), amely szavak nélkül meséli el történetét. A könyvből 1982-ben készült „né-
ma” animációs film, illetve egy olyan alkotás, amelynek csak a bevezetőjében volt dialóg, Introduceed 
by David Bowie, ettől eltekintve csak a zene hangjai követik végig az animációs film történetét. 
Directed by Dianne Jackson, Supervising Director Jimmy T Murakami, Produced by John Coates, Mu-
sic Composed by and Conducted by Howard Blake. (youtube.com/The Snowman Full Version HQ). 
Azoknál az animációs filmeknél ahol kiadásban megjelent illusztrált könyvek vizuális feldolgozása és 
irodalmi adaptációja a készítendő film koncepciója, ott a tartalmi hűség mellett meghatározó a grafikai 
világ hiteles megjelenítése. Természetesen a film előkészítésében, a karakter pózok megtervezése az 
animáláshoz hasonló folyamat részei, mint ahogy minden más animációs film esetében. És természe-
tesen szintén fontos a látvány eredetiségének és tartami megvalósításának a feldolgozása akkor is, 
amikor egy képzőművészeti alkotás adaptációját használja az animációs film. Geoff Dunbar animációs 
filmrendező, Lautrec (1975) filmjében a művész eredeti festményeinek és rajzainak a felhasználásával 
készített animációs filmje megvalósította az eredeti mű látványát, valamint tovább gondolta azt. 
(http://thespace.org/items/e0000qrl). Az animációs kapcsolat hasonló még a karikatúrához és a képre-
gényhez is, ami a legkorábbi időkre nyúlik vissza. A képregény formában látható leginkább a kapcso-
lat, az mutatja a legnagyobb alkalmazkodást az animáció világához. A képregény egy végleges mű 
képekkel és szöveggel, amíg a storyboard a filmalkotás előkészítésének a képekkel és a szöveg in-
formációkkal, utasításokkal megvalósított terve. Tehát a képregény nem ugyanaz, mint a storyboard és 

http://www.youtube.com/results?search_query=Henry%E2%80%99%20Cat%20-%20The%20Holiday&sm=3�
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a regény, és nem ugyanaz, mint a film. Képregényekből számos film készül és filmekből is készülnek 
képregények. A Marvel Comics amerikai képregénykiadó alkotásaiból készült filmek, animációs filmek 
talán a legismertebbek ebben a témában, ezek az úgynevezett szuperhős történetek. A Marvel évei-
ben indult az Atlas Comics kiadó is, akik a western, horror, humor, háborús, krimi, romantikus, kémtör-
ténet, kaland képregények széles választékával jelentek meg. Az animációs filmek ezekből a stílusok-
ból elsősorban a humoros témákat megvalósító képregényeket dolgozza fel. Ilyen az Asterix francia 
képregény-sorozat is, az író René Goscinny, a rajzoló grafikus Albert Uderzo. Az első képregény 1959. 
október 29-én jelent meg. Több könyvből készült rajzfilm, de ezek többsége csak kommersz adaptáci-
ók és meg sem közelítik az eredeti képregény szellemi igényességét. Az eredeti művekből készült 
adaptációknak a különböző más műfajokban való feldolgozása nem mindig szerencsés vállalkozás. 
Természetesen egy képregény és a belőle készült animációs film is készülhet hasonló magas színvo-
nalon, a Persepolis, Marjane Satrapi animációs filmrendező, grafikus fekete – fehér képregénye és 
animációs filmje szerintem ilyen. Satrapi képregény alkotása eredetileg négy kötetben jelent meg a 
L’ Association kiadásában (2000–2003) között. Az alkotás története az 1970–1980-as években Irán-
ban, Satrapi szülőhazájában töltött gyermek és az Európában töltött serdülőéveinek az eseményeit 
meséli el. Saját életén túl egy kislány életét mutatja meg, hogy megismerjen a nyugati világ egy olyan 
Iránt, amelyről torzkép alakult ki a köztudatban. A Persepolis képregényből 2007-ben Vincsent 
Paronnaud és Marjane Satrapi közös rendezésében animációs film készült (youtube.com/Persepolis 
English Subtitles). A képregény, az élőszereplős film és az animációs film egy sajátos közös vállalko-
zása volt a Frank Miller, Sin City fekete - fehér képregényéből készült film. A film rendezői: Frank Miller, 
Robert Rodriguez, Quentin Tarantino. Természetesen még sokféle képregény stílust feldolgoz az ani-
mációs film és a játékfilm is, de mint a többi film és esemény témájában, itt is csak egy - két jellemző 
vagy megítélésem szerint fontos momentumot tudok bemutatni, a jegyzet terjedelme miatt. A magyar 
animációs alkotóknak a világa sokszínű, változatos, szerteágazó stílusú, ellentétben a többi nemzet 
egységesebb, karakteresebb alkotásaival szemben. De a társművészetekben rejlő lehetőségeket nem 
használja ki, vagy nem elégé és a játékfilm és az animáció viszonya nagyon eltérő irányokat mutat. A 
storyboard az élőfilmes és az animációs filmek alapvető előkészítési formája, amint már említettem 
segíti az alkotók és stúdiók által kialakított egységes stílus megteremtését. Segíthetné továbbá a ma-
gyar játékfilm és az animációs filmek, filmesek izgalmasabb összetettebb, modernebb filmkészítési 
gyakorlatát a világ filmkészítésének a körforgásában. Természetesen ez a probléma nem a storyboard 
készítésében keresendő és lehet, hogy csak a saját véleményemet tükrözi. 
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9. A film és az animációs film ötletek verbális 
és vizuális megjelenési formái 

 

A forgatókönyvírók néha kevésbé érzik a vizualitásban rejlő lehetőségeket az animációban, vagy nem 
értik, hogy ha leírnak egy csodálatos párbeszéd sort, akció leírást, azt valaki animálni is tudja. Vannak 
írók akik, olyan az adott nyelvhasználatra jellemző szinte csak irodalmi közegben létező megfogalma-
zásokat írnak le, melyek kizárólag az adott műfajban értelmezhetők és a film képi eszközeivel nem 
jeleníthetők meg megfelelően az eredeti mű átírásával. Természetesen egy irodalmi anyagból, dialóg 
vagy narráció formájában, illetve inzert, szövegbuborék filmes használatával értelmezhetővé válhatnak 
és a film szerves részei lehetnek szöveg részek is. A szinte egy mondatban megfogalmazható gondo-
lat világos koncepciója meghatározhatja az elkészítendő film felépítését és a sikerét is. Legyen itt egy 
elhíresült történet kiemelt fejezete Joe Eszterhas forgatókönyv ötletéről, ami megváltoztatta az életét 
és forgatókönyvírói pályáját. A menekült táborból a hollywoodi élmezőnybe. Ez volt a szlogenje az, „Így 
élnek a gazdag és híres emberek” című tévésorozatnak, ami ezzel reklámozta a műsort amikor 
Eszterhas szerepelt benne. Arra hivatkozott, hogy a háza jobb helyen volt Malibuban, mint Bob Dylané. 
Valamint az övé a tengerre nézett és saját szirten állt. Bobé meg a Birdview Aveneue túloldalán volt és 
neki nem volt saját parti szirtje. Azonkívül, Bob háza egy csomó bombasiker lemezből befolyt bevéte-
léből épült, míg Joe egyetlen papírszalvéta hozadékéból vette a csodálatos tengerparti házát. Egy erre 
az alkalomra váró bizonyos szalvétára firkantotta le a Le Dome asztalánál egy forgatókönyv cselek-
ményvázlatát, amelyből később négyoldalas szinopszist készített. Ezért pedig az egyik stúdió, a New 
Line négymillió dollárt fizetett! Na, és hogy szólt a cselekményvázlat, amelyből a tengerre néző villát 
vásárolta? Mi állt azon a papírszalvétán? „A pasas megismerkedik egy prostival – ez állt rajta –, bele-
szeret, otthagyja a nejét meg a gyerekeit, majd rájön, hogy a nő nem is prosti, hanem feleség és anya, 
aki csalja a férjét.” „Az Elemi ösztön” munkacíme, „A szerelem fáj” volt. Az animációban is van hasonla-
tos példa, amikor egy kifejező mondat vagy meghatározó ötlet, koncepció megelőlegezett egy filmalko-
tást. A filmkészítésben a jövőben is lesznek hasonló megoldások, mert egy film életében a legmegha-
tározóbb az ötlet és koncepció, de a megvalósítás technikai, művészi és tartalmi profizmusa adhatja a 
teljes kibontakozást. Ezek a dolgok a közvetlen helyzetek a film készítésében, de a végső sikerhez a 
közvetett megoldások mára a film szerves részévé váltak. Ilyenek a producer által megteremtett finan-
szírozási, emberi és technikai feltételek megteremtése, valamint a film promotálása. Minden storyboard 
közös alkotóeleme, hogy a látványon túl az időt megjelenítse a tartalomban. A film sajátja a filmidő és 
annak tartalmi értelmezése, hogy az idő a gondolkodásunkban a képek sorozatát milyen mélységű 
rendezettségben és tagolásban jeleníti meg. A filmvágás a ritmus megteremtése, ami azt jelenti, hogy 
az idővel milyen módon manipulálunk. A gondolkodás filmszerű kifejezését és a filmidő használatának 
egyéni stílusát, illetve a saját stílusunkat a plánozás és az idő sajátos kezelésének az értelmezésével 
valósíthatjuk meg. Az egyedi, önálló stílust nem lehet tanítani, de a filmnyelv szabályait igen és ennek 
az ismerete nélkül nem lehet képes forgatókönyvet készíteni csak legfeljebb képsorozatokat. A 
storyboard az animációs film előkészítésében meghatározó szerepet tölt be és ez számos formát ölt-
het. Az első lépés lehet egy durva vázlat miniatűr, miniatűrök, „thumbnail” vagy „thumbnails”, melyek 
animációs kifejezések, de a grafikában is használatosak. Az ötletek lejegyzése egy rajzpapíron, digita-
lizáló táblán (Wacom Tablet), vagy Tablet lehetőségével. Ez a munkamódszer egy kis vázlat kidolgo-
zása a lehető legtöbb részlettel. A miniatűr bélyegképek méretére csökkentet skicc elsősorban a képek 
feljegyzésére, a később kidolgozandó mű számára tartalmaznak fontos utasításokat. Ezek a készítést 
megelőzően az első képi ötletek megvalósításai. A storyboard paneljeivel ellentétben még nem tartal-
mazza a valós képméret formátumokat. A szabadon felvázolt képsorozatok mellett lehetnek az animá-
ciós filmrendező által lejegyzett utasítások, feljegyzések is, de ez nem feltétlenül a „thumbnail” sajátja. 
Továbbá segít abban is, hogy megszervezze, felmérje a rendezői elképzeléseket a storyboard részle-
tes munkája előtt. Használatos még a „thumbnail sketches” miniatűr vázlatok, kifejezés is. A digitális 
képek, a vizuális keresőprogramok és a kép - programok szervezése általában használ miniatűr bé-
lyegképeket, mint ahogy a legtöbb modern operációs rendszer a számítógépes környezetében, erre is 
használják a „thumbnail” kifejezést. A „thumbnail” lehet egy személyes project, mint a The Tempest, 
vagy a The Fying Man, George Dunning animációs filmrendező storyboard vázlat illusztrációja Roger 
Noake, „animation” könyvében, melynek megvalósítása  által egységes film konstrukció jön létre. 
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(youtube.com/George Dunning The Tempest), (youtube.com/The Flying Man – George Dunning). A 
storyboard készítése előtt fontos megvizsgálni, értelmezni a vizuális vagy verbális ötletünket. A rende-
zők gyakran készítenek a filmjükhöz munkatervet is, melyben időpontok és a film különböző forgatási 
és látvány feladatai vannak meghatározva. Ez a munkaterv a „thumbnail” használatával ellentétben 
nem a képekhez készített írott megjegyzéseket, utasításokat tartalmazza, hanem fordítva. Bódy Gábor 
filmrendező, forgatókönyvíró, a filmalkotásaihoz munkatervet készített az előkészítési és a forgatási 
dátumok lejegyzésével. Valamint a film időzítésére szolgáló timing leírásokat is rögzítette, és az infor-
mális jegyzetek kiegészítésére magyarázó rajzokat is rajzolt a filmképekhez. Az animációban gyakori, 
hogy a grafikus vagy az animátor alkotók a vizuális háttér gondolkodás irányából közelítenek a 
storyboard készítéshez és figyelmen kívül hagyják a script szerepét. Gondolván, hogy aki írja az ere-
deti forgatókönyvet majd ő készíti el a filmet és akkor könnyű helyzetben van. Ezért készülhetnek 
mozgó grafikák, melyekről azt gondolják, a készítők, hogy film. A forgatókönyvet olvasva, el kell dönte-
nünk, hogy mi legyen a filmünk koncepciója és milyen gondolatot szeretnénk közölni és ezt milyen 
látvánnyal szeretnénk és tudjuk megvalósítani. Továbbá, hogy milyen szerkezetet építünk fel, milyen 
időegységekre osztjuk fel a készítendő filmünket és milyen filmidőt teremtünk meg az alkotói és a 
technikai folyamatokban. És persze nem elhanyagolható szempont, hogy mielőtt elkötelezzük magun-
kat egy animációs témában, ami lehet személyes, vagy valami megrendelő által felkért megvalósítás, 
hogy felmérjük mennyi időt és erőforrást igényel a filmünk optimális megvalósítása. Gyakorlati szem-
pont, hogy ha a filmünk személyes alkotás és főleg ha egy megrendelő elvárásainak kell megfelelni 
akkor a storyboard elkészítésével egy pontos költségvetést és a megrendelői igény szempontjait is 
figyelembe vevő eredményt kell létrehoznunk. A megrendelői szándék és az alkotói kreativitás ötvözője 
a jó storyboard. Valamint figyelembe kell vennünk filmünknek azt a kérdésfeltevését, hogy kik lehetnek 
a befogadó közönség, illetve hogy milyen közösségnek, célcsoportnak, korosztálynak készítjük a fil-
münket. Érdemes egyedin nézni, megpróbálni látni a közönséget. A filmeket döntően meghatározza, a 
filmmel kereskedők ízlése, ezért hát a szellemi kreativitás nehezen tud megmutatkozni a nézőközön-
ség számára. De a modernizált kapcsolatteremtés formái a szűk lehetőségeket kinyitni látszanak. Tö-
rekedni kell arra, hogy a megújult kreatív filmes gondolatok, a gondolatközlés egy új dimenzióját tudják 
megnyitni. Amikor az emberiség megváltozott időfogalma meg tud újulni és ez tudatosulni fog a gon-
dolkodásmódunkban, akkor változik majd meg lényegesen és válik valóra egy másféle művészi kifeje-
ző eszközzé a film. A filmkészítés egy összehangolt munka eredménye. Három lényeges részre oszt-
ható a film előkészítése, ezek készülhetnek eltérő sorrendben, vagy egy időben a project természeté-
től, az alkotó és a gyártó munkamódszerétől, valamint a megrendelőtől függően. Ezeknek a folyama-
toknak a részei lehetnek a vizuális vagy az irodalmi, elletve ezek együttes előkészítése. A jegyzet is 
különböző sorrendben és oda – vissza tárgyalja az előkészítés folyamatát és még a gyártást is. Mert 
hiszen ezek a kreatív, vagy kevésbé kreatív megvalósítások éppen azt jelentik, hogy nem közelíthetők 
meg egy lineáris módszerrel, mivel nagyon sokféle összefüggéseket hordoznak és ezek az összefüg-
gések kölcsönhatásban vannak egymással. Ha a film fő témájában a grafikai látványé a főszerep, ak-
kor először a vizuális tervek készülnek el. Ebből adódóan gyakran előfordulhat, hogy a képes forgató-
könyv készül el elsőként. Ez a helyzet, ha a filmterv vagy project olyan képi ötletek, vizuális gegek so-
rozatára épül, amit hatásosabb, kifejezőbb így bemutatni, mint leírt formában, szavakba önteni. Az a 
meggyőződésem viszont, hogy még abban az esetben is, amikor a vizualitás a meghatározó, akkor is 
az ötlet, a koncepció, a szándék és a gondolat írásban rögzített megfogalmazása lehet az első legkife-
jezőbb olvasata, értelmezése a filmnek. A repetitív, ismétlődő, önismétlő folyamatokban benne van a 
változatosságtól mentes lét, de benne van az ismétlődésben rejlő változás gondolatának a koncepciója 
is. Ez a folyamat megjelenik a zenében is a repetitív ritmusban. (youtube.com/MAGYARI Marcell: Re-
petitív Ritmus és Motívummetamorfózis). Jelen van továbbá az irodalomban, a szóismétlések értelme-
zésében és jelen van a vizualitásban is. Varga Csaba által használt felismerés volt az, amikor egy 
megrajzolt vonal az újra megrajzolásával ismétlődik és akkor ez a folyamat, mozgást eredményez. 
Valamint ha különböző jelenet szituációk animálással megismétlődnek, akkor azok egy megváltozott 
értelmezést hoznak létre. Varga Csaba animációs filmrendező filmjében az animáció eszközeivel ez 
úgy valósulhatott meg, hogy a kamera alatt animált visszatérő jelenetek repetitív ismétlésével az egy-
szerű történetben kialakult folyamat ilyenformán a film végére egy filmképi univerzumot hozott létre. A 
zeneszerző Melis László, aki alapítója volt a kortárs zenét játszó 180-as Csoportnak. A film zenei stílu-
sa repetitív. Banga Ferenc grafikája és Varga Csaba animációja, valamint rendezése tette ennek a 
gondolati felismerésnek a leírását egy olyan animációs film megvalósításává, amely nagyon szuggesz-
tív látványt és gondolati tartalmat hozott létre. (youtube.com/Varga Csaba A SZÉL). 
 

http://www.youtube.com/results?search_query=George%20Dunning%20The%20Tempest&sm=3�
http://www.youtube.com/results?search_query=The+Flying+Man+--+George+Dunning�
http://www.youtube.com/results?search_query=MAGYARI%20Marcell%3A%20Repetit%C3%ADv%20Ritmus%20%C3%A9s%20Mot%C3%ADvummetamorf%C3%B3zis&sm=3�
http://www.youtube.com/results?search_query=MAGYARI%20Marcell%3A%20Repetit%C3%ADv%20Ritmus%20%C3%A9s%20Mot%C3%ADvummetamorf%C3%B3zis&sm=3�
http://www.youtube.com/results?search_query=Varga%20Csaba%20A%20SZ%C3%89L&sm=3�
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10. A forgatókönyvírás szerkezete és kapcsolata 
az animációs filmek vizualitásához 

 
 
A producernek, illetve a producereknek ki kell dolgozniuk a saját koncepciójukat és az irodalmi forgató-
könyv koncepcióját, melyben le vannak fektetve az alapelvek egy úgynevezett „biblia”, „bible”, ami tar-
talmazza azt, hogy miről szól a film, vagy sorozatfilm, hol játszódik a történet és mi történik benne. To-
vábbá, bemutatásra kerülnek a karakterek és viselkedésük. Utalások a catch phrases – szlogenek 
használatára. Amikor az író a rendező együtt tud dolgozni a képes forgatókönyv rajzolóval, illetve ami-
kor a rendező maga készíti azt, akkor lehet folyamatosan véghezvinni a filmes folyamatokat és változ-
tatásokat. A producer szerepe az, hogy összpontosítson az ötletre és megtalálja a megfelelő stílust. 
Továbbá, együtt a rendezővel kreatívan bevonni az alkotókat a különböző munkafolyamatokba, akik a 
legjobban megtudják valósítani a film által kitűzött elképzeléseket. Valamint megteremteni a film meg-
valósításához a feltételeket. A forgatókönyvíró vagy a film rendezője írja meg a film forgatókönyvét, de 
előfordul, hogy együtt. Egy forgatókönyv koncepciója önmagában nem képes minden részében meg-
határozni a stílus egységét. A dramaturg a rendezővel együtt teremti meg a film stílusának az egysé-
gét. Gyakran a dramaturg írja meg a koncepciót vagy az irodalmi forgatókönyvet, amiből a forgató-
könyvírók tovább dolgoznak. De korlátozódhat a dramaturg szerepe az irodalmi forgatókönyvek javítá-
sára és véleményezésére. A dramaturg kiválaszthatja a megfelelő írókat a film vagy a filmsorozat for-
gatókönyv írására. Útmutatásokat ad a forgatókönyv koncepciójához és még saját tanácsokkal, infor-
mációkkal is ellátja. A forgatókönyvíró ezután meghatároz néhány dramaturgiai vonalat, alapelvet kiin-
dulópontok formájában, amit helyenként „ugródeszka” springboard elnevezéssel illetnek. Miután ez 
jóváhagyásra került, kitűznek egy határidőt az irodalmi forgatókönyv első változatának az elkészítésé-
re. A forgatókönyveket segíthetik a különböző forgatókönyvíró szoftverek, a „Celtx” forgatókönyvíró 
program, vagy tanulmány könyvek, egy ilyen könyv Syd Field Forgatókönyvírók kézikönyve. Nagyban 
segíti az írói munkát, ha az alkotók ugyanolyan formátumban dolgoznak. A dramaturgok gyakran ma-
guk szeretik meghatározni a szövegszerkesztés módját is azon elgondolásból, hogy a szigorú forma 
nem csak technikai szempontból fontos. Az egyértelmű érthetőség miatt fontos szétválasztani a dialó-
gokat és a technikai leírásokat. A forgatókönyvírók gyakran „rendezőnek” képzelik magukat és részle-
tekbe menően próbálnak meghatározni minden olyan a filmben előforduló technikai vagy rendezői fel-
adatot, elképzelést, ami a film előkészítése, készítése által jön létre. Az irodalmi alkotás, de akár a for-
gatókönyv is egy önálló mű, még nem film. Első lépés a filmötlet alapján szinopszist írni. A szinopszis 
terjedelme 1-2 oldal, ami a történet koncepcióját vázolja fel a cselekményekkel az elejétől a végéig. A 
szinopszisból tovább haladva elkészül a treatment, ami a mű drámai kontextusait 3-5 oldalban össze-
foglalja. Ezután elkészül a storyline, ami a filmterv váza, jelenetsora párbeszédek nélkül, 20-30 oldal-
ban. Ebből készül a forgatókönyv első változata, ami 90-100 oldal is lehet egy másfél órás film eseté-
ben, mivel egy oldal egy percnek feleltethető meg. Sorozatok esetében előfordulhat, hogy a film egyes 
epizódjait más – más író írja meg. Ezért minden alapelvet világosan le kell fektetni, hogy a lehető leg-
egységesebb tudjon lenni a sorozat. A forgatókönyvek több átdolgozáson mennek keresztül, mire el-
érik a végleges formájukat, de ez a folyamat a film készítése során is változhat a film befejezéséig. A 
sorozat filmeknél, de elsősorban az animációs filmeknél a storyboard figyelembe kell, hogy vegye a 
sorozat egyes epizódjaiban történteket, a folyamatosságot, a következetességet a cselekményekben, 
illetve a jelenetek újra felhasználhatóságát. Az irodalmi forgatókönyv két részre osztható, az egyik a 
leíró instrukciós rész, amely tartalmazza a helyszínek, díszletek, szereplők, mozgások részleteit, eset-
leg a szereplők érzéseinek, gondolatainak a leírását és általában a jelenetek hangulatának a pontos 
ismertetését. Utalhat továbbá a zörejekre, zenei aláfestésre, vagy kameramozgásokra. A másik része 
az irodalmi forgatókönyvnek az, amelyben a szövegrész a szereplők neveit és a hozzájuk tartozó dia-
lógusok, szövegek szó szerinti, szándék szerinti a filmben elhangzó változatának a leírásai. Lehetnek 
még narrátor szövegek, inzerteket, vagy akár zenés dalszöveg betétek is. Az irodalmi forgatókönyv 
lényegében a készítendő film teljes, mindenre kiterjedő leírása, amely gyakran önálló irodalmi alkotás-
ként is értelmezhető, élvezhető. Ingmar Bergman filmrendező Fanny és Alexander (1982) irodalmi 
forgatókönyve egy ilyen alkotás. A storyboard nem tud ilyen önálló alkotássá válni, csak a film előké-
szítését és az utasításokat tartalmazza. De talán elképzelhető, hogy ha a storyboard egy új kontextus-
ba helyezve jelenik meg, mint Dziga Vertov vázlatai (Ember a felvevő géppel), Kurosava Akira rajza 
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Vincent van Gogh portréjáról, Szergej Mihajlovics Eizenstein, Frederivo Fellini, Huszárik Zoltán rajzai, 
grafikái és nem utolsó sorban Alfred Hitchcock storyboard képgrafikái.  
A film, (http://www.hitchcockwiki.com/wiki/Hitchcock_Gallery:_storyboards). Hitchcock életéről, 
(youtube.com/Hitchcock – The Shower Scene in Storyboard), Alfred Hitchcock (Anthony Hopkins) fő-
szereplésével, (youtube .com/Alfred Hitchcock – Storyboard le grand alibi). Azért nem említettem ani-
mációs alkotókat, mert az animációs filmrendezők sajátja általában a grafikai képekben való fogalma-
zás, ami nem jellemző a játékfilmes alkotókra és ezért érdekesebb, kivételesebb is. De mégis szeret-
ném megemlíteni Kovásznai Görgy animációs rendezőt, aki a Képzőművészeti Főiskola festő szakán 
tanult. Az animációs filmjeihez előkészített rajzok és festmények, képek, képes forgatókönyvek, önál-
lóan is értelmezhető műalkotások. Részletes ön életrajz, Ozoldora, Rügyfakadás, Hamlet, Ca Ira, 
storyboard képei, grafikái, festményei és még sok írása, és vizuális információik (KOVÁSZNAI, Vince 
kiadó könyve DVD melléklettel) megtekinthetők könyv formában, illetve a (youtube.com/Kovásznai 
György: Ca Ira, a Francia Forradalomdalom 1973.). Irodalmi forgatókönyvei szintén önállóan is műal-
kotásoknak tekinthetők. A forgatókönyv a forgatásig, a forgatás alatt és az előkészítés, készítés alatt is 
sokszor változik, módosul, finomodik, formálódik. Az irodalmi forgatókönyvvel párhuzamosan készülhet 
a technikai forgatókönyv, vagy annak az elkészítése után. Az animációs forgatókönyvek esetében ez a 
folyamat eltérő a készítendő filmek hossza és az egyedi filmstílus, megfogalmazása miatt. A forgató-
könyvírás egy másik eltérő módszere, amikor a forgatókönyvíró nem készít szinopszist és traitmentet, 
hanem rögtön a könyv első oldalával kezd, vagy valamilyen választott jelenettel és jelenetről jelenetre 
halad. A filmkészítéshez a szereplők, karakterek leírása a megjelenésükhöz és a grafikai stílusok ki-
alakításához, valamint a színészvezetéshez, a karakterek megformálásához, vizuális kialakításához 
nagyon fontosak. Továbbá a szereplőkre jellemző tulajdonságok megismerése, megértése amelyek a 
legjobban jellemzik a karaktert és meghatározzák a filmbeli szerepét, pozícióját. Valamint értelmezik a 
viszonyokat magukhoz a karakterhez és másokhoz, ezek leírása szintén nagyban segíti és meghatá-
rozza a filmkészítést. A filmben talán nem is szereplő momentumok leírása, a háttér információk törté-
nelmi, illetve egyéb összefüggések felkutatása, értelmezése mind – mind fontosak és meghatározóak 
lehet az adott filmre és ilyenformán a befogadó nézőre is. A film forgatókönyvírást akár néhány év ku-
tatás is megelőzheti a gyártás előtt. És akkor is, ha a kutatás elérte azt a pontot, amikor körvonalazódik 
a felvázolt projekt lehet, hogy több kutatást kell végezni, mert a kutatás újabb irányokat jelölhet ki a film 
számára és így tovább fejlődik. Fennáll annak a veszélye, hogy a túlzott kutatással szem elől téveszt-
jük a fő célt, de másrészt az egyik kutatási elem eredményesen vezethet egy újabbhoz. A szerzői fil-
meknél a forgatókönyvíró és a rendező azonos személy. Az eredeti forgatókönyv a forgatókönyvíró, 
vagy rendező saját eredeti ötletből megírt forgatókönyv. Az adaptált forgatókönyv, valamilyen irodalmi 
mű, adaptálása, átültetése filmre. 
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11. A forgatókönyvírás személyes kapcsolata a környezettel 
 

Az irodalmi alkotások adaptációi, vagy az eredeti forgatókönyvek is tartalmazhatnak személyes írói 
tartalmakat. Ian Flaming regényíró, James Bond figurájának az alkotója, a tengerészetnél szolgált fiata-
labb éveiben, főnöke és felettese Goldfrey admirális volt, ezeknek a személyes élményeknek a vissza-
emlékezéséből alkotta meg Bond főnökének, M-nek a karakterét. Továbbá Goldfrey admirális szoká-
sának köszönhető Bond elhíresült mondata, „vodka – martini felrázva nem keverve”, mivel az admirális 
így itta a kedvenc italát. Az első Bond történet a Casino Royale volt, amely a tizennégy részt elkezdte. 
James Bond nevét egy könyv címlapon szereplő ornitológusról kapta, akivel Ian Flaming öregkorában 
találkozott is. A sorozat utolsó könyve, Az aranypisztolyos férfi. Goldfinger a címe a harmadik James 
Bond könyvnek, a film Sean Connery főszereplésével készült. Ez volt az első film, amit marketinggel 
támogattak. A mozi megjelenést egy reklámkampány előzte meg, vezette be. „A jó bornak is kell a 
cégér” és a jó filmnek sem árt, hogy a nézők érdeklődését felkeltsék a bemutató előtt. Ez nem tartozik 
szorosan a film és a storyboard készítéshez, de azért mégis fontos meghatározó része, szerepe lehet 
egy filmben, valamint az alkotók életében betöltött karrierben és a sikerben is. Goldfinger Ernő magyar 
származású, brutalista stílusban alkotó angliai építészt nevezte meg egy golfpályán Ian Flaming a 007-
es James Bond ellenfelének, ez lett a könyv címe is, Goldfinger. Ingatlan ügyletei miatt Flaming nem 
kedvelte Goldfinger Ernőt és az épületeit, ezért választotta őt a gonosz karakterének. Az elnevezésből 
majdnem per lett és ezért a „Goldspick” módisítás is felmerült a cím megváltoztatásban, de a kiadó 
végül megegyezett a kártérítésben és hat ingyenes „tiszteletpéldányban”. A James Bond történetekből 
1991-ben amerikai rajzfilmsorozat is készült, James Bond Jr. címmel. A sorozat epizódjaiból a Varga 
Stúdióban is készültek filmek. Vannak olyan filmek, amelynek a készítőit, elkövetőit büntetni kellene, ha 
a nézőre a filmjükkel rászabadítják a gonosz „brutalista stílus” hatásait, de talán ezt még James Bond 
sem tudná megakadályozni. Produced and Directed by Bill Hutten és Tony Love. (youtube.com/James 
Bond Jr – Avalanche Run part 2). Az animációs filmekben is megjelenhetnek személyes vonatkozások 
és nem csak a történetekben, hanem a szereplők megformálásában is, mint ahogy az Lehotay Zoltán 
animációs filmrendező „Goodknights” pilot filmjében is történt. A megformált grafikai karakterek a ren-
dező szűkebb és tágabb környezetéből vett személyek átiratai voltak, melyek inspirációjából a filmhez 
egy sajátos világot hozott létre. A filmrendezőnek, mint a film legmeghatározóbb alkotójának feltétlenül 
tudni kell, hogy az irodalmi forgatókönyvet nem lehet mondatról mondatra mechanikusan a storyboard 
rendszerébe átültetni. Át kell fogalmazni a film nyelvére az írott anyagot és a képes forgatókönyvnek 
kizárólag a filmnyelv szabályait kell követni. Hasonlóan a színházi gyakorlathoz ahol egy színmű felvo-
násokra tagolódik, úgy a film készítésében ez a metódus megfeleltethető a szekvenciának. A felvoná-
sok, illetve a szekvenciák a jelenetek tartalmilag összefüggő nagyobb csoportja, de a szekvencia lehet 
akár egy jelenet is. A jelenet időben kronologikus, helyszínben azonos eseménysor, a jelenetek külön-
böző számban építik fel a szekvenciát és ezzel a szekvenciával tördelt filmidőt még részletesebben 
osztják fel. A jelenet alkotórészeit meghatározzák a beállítások. A jelenet különböző plánból, néző-
pontból felvett beállítások sorozata. A kép a beállításoknak a legelemibb alkotórésze, a film egymás 
után összefűzött állóképei. A film a mozgókép eszközeivel eredeti gondolatot közlő, kész alkotás. Az 
ötlet, a gondolat filmi kibontásának és előkészítésének a legmegfelelőbb a storyboard, ami a film vég-
leges elkészítéséig változik és hat az alkotóra és a befogadóra is a személyes és a személytelen kap-
csolatokban. 
 

http://www.youtube.com/results?search_query=James%20Bond%20Jr%20%E2%80%93%20Avalanche%20Run%20part%202&sm=3�
http://www.youtube.com/results?search_query=James%20Bond%20Jr%20%E2%80%93%20Avalanche%20Run%20part%202&sm=3�
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12. A storyboard vizuális előkészítése 
 

A képes forgatókönyv gyakorlati megvalósítása előtt természetesen meg kell tervezni a látvá-
nyokat, karaktereket, háttereket, azokat a helyszíneket ahol a film története lejátszódik. Ezek 
nélkül nem lehet megfelelően megvalósítani a storyboard panel képeit, a plánokat, a kompozíci-
ókat és a karakter beállításokat a háttér viszonylatában. Ezeknek a látványoknak és a grafikai 
vázlatoknak nem kell végleges formát ölteni, még lehetnek vázlatok, de olyan készültségi álla-
potban, hogy a képes forgatókönyv képeivel megfelelően létrehozható legyen a film előkészíté-
se. A film helyszínek felkutatásával és az azokról készített fotók felhasználásával, valamint a 
grafikai látványtervek készítésével, ami vagy 2D grafika, vagy 3D-s látványok modellezése, in-
dulhat a film képi előkészítése. Ezek az előzmények elsősorban az arányokra, a kamera irányok, 
pozíciók beállítására szolgálnak és a storyboard legjobb vizuális értelmezését segítik. A helyszín 
és a szereplők megfelelő értelmezésének és azonosításának a hiánya a nézőben zavart okoz-
hat. Fontos tehát nem csak a szereplők, hanem a helyszín térképszerű azonosítása is. A karak-
terek szemeinek kifejező tekintete meghatározó lehet a színészi játékban, ezek lehetnek az úgy-
nevezett beszédes szemek, melyek a dialóg vagy a narrátor szöveg helyett vállalhatják fel a nar-
rációt. Az animációban nehezebben lehet megvalósítani a szemek játékával a kifejező érzelme-
ket, mint ahogy az élőszereplős filmekben, melyek naturalista megjelenésükkel természetesebb 
hatást keltenek, mint ami létrehozható az animáció absztrakt grafikai látvány mechanizmusával. 
A szemek továbbá mutathatják a karakterek érzelemi és hangulati változásain túl a nézési irá-
nyokkal a szereplők kapcsolati irányának a viszonyait és a nézőt is vezetheti a film cselekmé-
nyében. A modell lap: model sheet, vagy karakter lap: character sheet, az előkészítésben még 
nem kell, hogy kidolgozott színes karakter modell legyen, de természetesen lehet ilyen grafikai 
terv is. Később a film elkészítéséhez már fontos, hogy elkészüljön a végleges concept art, azaz 
egyfajta illusztráció, karakter látvány, grafikai terv, aminek a fő célja, hogy megteremtse a vizuá-
lis ábrázolás, a design, ötlet vagy érzet, hangulat elemeit az animációs film, filmek, videojáték, 
képregény művészi megvalósításhoz. A naturalista látványokat és egyéb hatásokat akaratlanul 
is rögzítjük magunkban és ha ezt engedjük akkor folyamatosan változásban létezik bennük és 
fejlődik és erősödik tovább. A stílust alapvetően a terv határozza meg. A vázlat frissességének a 
megőrzése mindig nagy feladat elé állítja az alkotót, mert a munka során változik az eleven 
anyag és ez elveszhet a minőség rovására. A concept art készítője a concept artist. A concept 
art már megtalálható volt az 1930-as években a Disney animációban. Az animációs film eseté-
ben a karakterek és a vizuális látvány készítői lehetnek a concept artist, art director, grafic 
designer, character designer és a rendező, director, vagy az animációs filmrendező, az 
animation director. A jegyzet elején már jeleztem, hogy a filmszakma fogalomtárában sok a jöve-
vény szavakból, kifejezésekből adódó értelmezés és szóhasználat, nos ebből most itt van egy 
csokorral. A vázlat modell, rough model az első grafikai karakter terv. Ennek a vázlatos modell-
nek a vizuális értelmezésével lehet megalkotni a karakter felépítését, character contruction 
model, amely azt mutatja meg, hogyan épül fel egy figura egyszerű geometrikus elemekből, for-
mákból. Ezáltal a karakter saját belső arányrendszere jól értelmezhető, meghatározható. De a 
méretarány összehasonlítására készüljön mindig egy referenciaanyag, ami tartalmazza a főbb 
szereplők egymáshoz való viszonyát és ez a méret összehasonlítás a, size comparison chart. 
Valamint külön – külön készüljön a karakterekhez és a filmben előforduló tárgyakhoz, elemekhez 
méret azonosító beállítás is. A körbeforgatott karakter modell, turnaround és a kifejező akció 
pózok, action poses nagy segítséget jelentenek a storyboard készítéséhez. De a további alkotá-
si, filmgyártási folyamatokban, a beállítási rajzok pózaiban, animálásban, kulcs, fázis elkészítés-
ben, az animációs jelentek létrehozásában, amelyek bármilyen technikával is készüljenek, szin-
tén nagy segítség. Legyenek tehát olyanok a karaktert meghatározó vizuális grafikai jegyek és 
hatások, hogy a film minden szituációjában azonosíthatóvá váljon a karakter. Ezeknek a mód-
szernek kihagyhatatlan szerepe van az előkészítéstől a film végső befejezéséig. Az alkotói fo-
lyamatokban a régmúlt és a jelenkor vizuális, kulturális és még sokféle meghatározhatatlan ha-
tásmechanizmusai azok, amelyek a bennük rejtőzködő attitűdökkel keveredve és felszínre kerül-
ve létrehozhatnak olyan művészi elképzeléseket, amelyek addig nem léteztek. Ezek a hatások a 
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filmelőkészítés folyamataiban mindenkor a storyboard részévé válhatnak és beépülnek, de fel is 
oldhatják azt, ami már nem tervezhető tudatosan, hanem az érzékek világa által jön létre. A film-
nyelv tudatos használatával a vizuális és a dramaturgiai kifejezések megvalósulhatnak a továb-
biakban a végleges alkotásokban az alkotók művészi kifejezésével. 
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13. A storyboard panel információi és a filmes képformátumok 
 

A storyboard készítéshez az alkotók különböző formát használnak tetszés szerint. A Google kere-
sőjében a storyboard panel kifejezésre sokféle megoldás, formátum található. De a Cartoon nem-
zetközi animációs szervezete által van egy elfogadott, egyezményes formátum, amit tudnak hasz-
nálni azok az animációs filmkészítők, akik ezt ismerik és tudják használni az egyedi és főleg a ko-
produkciókban. A storyboard paneleket adminisztrációs és egyezményes jelzésekkel, valamint 
különböző információkkal látják el, ez lényeges minden közreműködő számára. A storyboard fon-
tos meghatározó azonosító írásjelei, számadatai a következők lehetnek a filmkészítésben. A pro-
dukció címe, vagy valamilyen a produkcióra jellemző jelzés, a storyboard oldalszáma, panelek 
sorszáma, ami külön számozást kap, mert egy jelenethez több panel is tartozhat, szekvencia szá-
ma, jelenet száma, háttér száma és jelzése, ha újrafelhasználásra kerülnek hátterek vagy jelene-
tek a filmben, akkor ezt is jelölni kell. Újrafelhasznált jelenet re-uese scene, vagy újrahasznált hát-
tér, re-uese backround, rövidítéssel re-uese Bg. A storyboard kép paneljei alatt vannak a különbö-
ző információkat tartalmazó helyek a film és a storyboard számára. Ezek az adott jelenetre vonat-
kozó akció rövid leírásai, ha szükséges, ACTION. Alatta a jelenthez tartozó dialóg, narrátor szö-
veg, DIALOGUE. A következő rovatba különböző információk kerülnek, legfőképpen a rendezői 
megjegyzések, utasítások, de kerülhet ide utalás a zenére is, ez a NOT. Ezek alatt helyezkedik el 
az FX, ahol a különböző effektekre van utalás, és az információk leírása, valamint a TIMING, az 
időzítésre szolgáló instrukció helye, de a jelentek hosszát a jelenet mellett tüntetik fel. A jelenet 
hosszát másodperc vagy kockaszám, frame number egységben adják meg. A jelölése egy szám 
és # ez lehet. A storyboard panel formátumához a TV-és és a filmes képméret arányokat használ-
ják. Egy képkockához tartozó oldalviszony vagy képméret a kép szélességének és a magasságá-
nak az aránya, a két számot rendszerint kettősponttal elválasztva egy egységet írhatunk le. Tehát 
a film esetében 16:9 az oldalarány, a televízió és a videó használatában ez az arány 4:3, a HDTV 
által elterjedt a 16:9. Más filmes és televíziós képarányok is léteznek, de ezt ritkán alkalmazzák. 
2010-ben a Philips és a Vizio 21:9 (2,33) képarányú televíziókat kezdett árulni „mozi” kijelzőként, 
bár a felbontás 2560 x 1080 = 2,37, és a HDTV szabvány nem támogatja ezt. A helyes képméret 
használata fontos a storyboard panelképeinél, mert ez a képkompozíció jelenik meg az elkészített 
filmünk vetítésénél. Természetesen vannak különböző átalakítók melyek a televízió, DVD és a 
Bluray esetében az eltérő képméret formátumok között elvégzik az átalakítást, erre több lehetőség 
is létezik. Lehetnek speciális képméret arányok, amelyek a használatos képméret arányokat a bel-
ső képméret arányban változtatják meg. Ez történhet a kép magasságának vagy a kép szélessé-
gének a megváltoztatásával. http://videa.hu/videok/film-animacio/osztott-film-kepmezo-rovidfilm-
U7pv4r4BwQWVd9qS Director: J. W. Griffith, Director of photography: Christopher Moon. Amikor a 
filmkép két részre van osztva, side by side és az események egymástól eltérőek, vagy valamilyen 
viszonyban vannak, és egyszerre látjuk ezeket az akciójeleneteket, ez a filmidővel történő manipu-
lálásnak egyfajta megjelenítése. Néhány filmes példa, Quentin Tarantino rendezésében a Kill Bill 
című filmjében szintén van egy osztott képmezőben játszódó jelenetsor. A teljes film a filmes kép-
méretaránytól eltérően keskenyebb képformátumban látható, alul felül fekete csík határolja ezt a 
képkivágást. A filmben van egy animációs film betét a Kill Bill vol. 1 – Chapter three: The Origin O 
O-Ren (O-Ren Ishii). Egy másik filmben a Halálos közellenség - Public Enemy, rendező: Jean – 
Francois Richet, szereplők: Vincent Cassel (Jaques Mesrine), Gérard Depardieu (Guido), Cécile 
de France (Jeanne Schneider). A film története Jaques Mesrine a francia kriminalisztika talán leg-
ismertebb és legveszélyesebb bűnözőjének az életét meséli el. A többszörösen osztott képmező-
ben a párhuzamosan játszódó jelenetek a film kezdő képsorait mutatják be felirat inzertekkel 
együtt és külön – külön, így találkozik a filmben a két főszereplő és elindul a történetük. On Land, 
at Sea and in the Air, Paul Driessen animációs filmjében a storyboard egy paneljében három pár-
huzamos történet bontakozik ki, de a három különböző történet a képmező felosztott részeiből 
átlépve kapcsolatot létesít a többi jelenettel, akcióval. (youtube.com/Paul Driessen – OnTheLand, 
At Sea And In The Air). 
 

http://videa.hu/videok/film-animacio/osztott-film-kepmezo-rovidfilm-U7pv4r4BwQWVd9qS�
http://videa.hu/videok/film-animacio/osztott-film-kepmezo-rovidfilm-U7pv4r4BwQWVd9qS�
http://www.youtube.com/results?search_query=Paul%20Driessen%20%E2%80%93%20OnTheLand%2C%20At%20Sea%20And%20In%20The%20Air&sm=3�
http://www.youtube.com/results?search_query=Paul%20Driessen%20%E2%80%93%20OnTheLand%2C%20At%20Sea%20And%20In%20The%20Air&sm=3�
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14. A storyboard kapcsolata és szerepe a film elméletéhez 
és gyakorlatához 

 

A forgatókönyvet olvasva, értelmezve a szekvenciákat el kell határolni egymástól és ezeket jelenetekre 
bontani. Ekkor még nem kell foglalkozni a plán és az egyes beállításokkal. A szekvencia a storyboard 
és így a film szerkezetének is egy vagy több jelenetét magában foglaló legnagyobb egysége, amely tér 
– idő viszonyok azonossága vagy narratív folytonosságot köt össze. A szekvencia váltás az, amikor a 
tudatalattiból eredő megfelelő, összefűző és daraboló mechanizmus a záró és nyitó jelenetek képi tar-
talmából és a plán választásából érzékelhetővé teszi ezt a folyamatot. Talán úgy képzelhető el a szek-
vencia váltás, mint amikor a gondolatatok leírt összefűzött mondatok, és ezáltal létrejön egy szekven-
cia és mielőtt egy új mondat elkezdődik valamilyen mondatzáró írásjellel lezáródik, jelezést adva, hogy 
vége. A zárásnak ez a jelzése meghatározza a kapcsolódó mondat kezdését is. Továbbá egy szöveg 
tagolásával a gondolatok tagolása is megvalósul. Tehát, hogy ha egy mondat szavait, írásjeleit nem 
tagoljuk, nem tudjuk értelmezni. „Tehátvesszőhogyhaegymondatszavaitvesszőírásjeleitnemtagoljuk 
vesszőnemtudjukértelmezni” A szavak helyén lehetnek megjeleníthető különböző képek, grafikák, de 
természetesen nem lehet mondatról mondatra, szóról szóra fordítani a forgatókönyvet a storyboard 
formájának megfeleltetni, hanem analógiával kifejezve át kell fogalmazni. Egy ismert példa Varga Csa-
ba könyvéből, amelynek a címe, Film és story board. A XIII. század elején a magyar főurak összees-
küdtek Gertrud királyné ellen. János esztergomi érsek is belekeveredett az eseményekbe, és állást 
kellett foglalnia. Mivel nem szeretett volna a vesztesek közé kerülni, hanem mindenképen a győztesek 
közé és nem tudhatta, hogy sikerül-e a gyilkosság, ezért a következő levelet küldte az akcióra készü-
lőknek: „A KIRÁLYNŐT MEGÖLNI NEM KELL FÉLNETEK JÓ LESZ HA MINDENKI EGYETÉRT ÉN 
NEM ELLENZEM” Ez jelentheti azt is: „A királynőt megölni! Nem kell félnetek! Jó lesz, ha mindenki 
egyetért. Én nem ellenzem.” De jelentheti azt is: „A királynőt megölni nem kell! Félnetek jó lesz! Ha 
mindenki egyetért, én nem. Ellenzem!”  
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15. A film, animációs film jeleneteinek, képeinek a kapcsolódása, 
a kameramozgások, a montage, plánok és az effektek 

 
A szekvencia alaptípusa a plán – szekvencia, ami egy egész részletet egyetlen beállításban vesz föl. A 
szekvenciák lezárása és nyitása, illetve a kapcsolódásuk többféle módon is történhet. Ezek a módsze-
rek és animációs hatások a jelenetváltásoknál, kapcsolódásoknál is használatosak lehetnek. A legegy-
szerűbb egyik filmes módszer, hatás az áttűnés, úsztatás (dissolve). Az egymásra fényképezett képek 
közül az egyik fokozatosan elhalványul, eltűnik, a másik pedig egyre élesebb, láthatóbb lesz. Amikor a 
szekvencia a teljes jelenetének egy részétől, 100%-ból a jelenet végére 0% lesz, miközben ez a folya-
mat a szekvencia kezdő jelenetével fordítva történik meg. Az idő múlásának érzékeltetője lehet a (lap 
dissolve), szembe a direkt vágással, amely inkább egyidejű cselekvéseket jelezhet, minél hosszabb, 
lassúbb ez a folyamat, annál nagyobb idő elteltét feltételezhetjük, érezhetjük, valamint érzékeltetheti a 
helyszín változását is. A keményvágásokkal ellentétben puhán folyamatossá teszi az átmeneteket. Az 
áttünés hatása egyfajta csendet is megjeleníthet a filmben, vagy valamilyen ünnepélyességet idézhet 
elő. De más kontextusban lírai tónust varázsolhat, álmodozást vagy emlékek felidézését segítheti. 
Hangzásbeli megfelelője a hangáttűnés. A szekvencia bontás eszköze még a leblende, elsötétedés 
(fade out), egy eredetileg világos kép lassan elsötétedik, ezt váltja a másik szekvenciába a felblende 
(fade in) a sötét vászon fokozatosan kivilágosodik és a kép láthatóvá válik. Nagyobb időmúlást, jelen-
tős színhelyváltozást vagy új cselekményelem bevezetését jelenti. A leghangsúlyosabb „megállás” a 
film írásjelei között. leginkább a regénybeli fejezetváltáshoz hasonlítható. Az ilyen átmenetek után elke-
rülhetetlenné válik a következő jelenetsor tér és időviszonyainak a pontos meghatározása és felvázo-
lása. Előfordulhat azonban, hogy a jelenetek között vagy a jelenetek közben a leblendéből a 
felblendébe váltás nem eredményez nagy színhelyváltozást, de viszont egy új cselekményt igen. Ez a 
változás a filmidőnek a megváltoztatását jelenti. Történik például a következő: akcióra előkészül egy 
szereplő „valakit le akarnak lőni”, az akciójelenet elsötétedik (fade out) mielőtt az akció befejeződne. 
Amikor (fade in) a sötét kép fokozatosan kivilágosodik és a kép láthatóvá válik, akkor derül ki, hogy mi 
történt azalatt a hosszabb, rövidebb idő alatt ameddig nem láttunk semmit. Ezt a talányt még a hang-
hatás, hanghatások sem feltétlenül fedhetik fel. A fade out – fade in képváltásnak hangzásbeli megfe-
lelője a fölerősödő vagy elhalkuló hangok vagy hangháttér. A képváltás lehet olyan is, hogy az egyik 
kép, jelenet fokozatosan átveszi a másik helyét a filmben, mintha kitolná azt a látótérből, letörölné a 
vászonról, ennek a neve áttolás (wipe, wipe-cut). Mint amikor az ablaktörlő letörli a koszt a szélvédőnk-
ről és a letörléssel meglátjuk az addig a kosztól elrejtett utat, (window wiper, screen wiper) Az új kép 
széle lehet éles egyenes egy vonal is, amely átszeli a képet egyik sarkából a másikig haladva. Moder-
nizált, digitális változata a hasábokkal szabdalt képáttolás, a speciális televíziós adásokban használa-
tos. Haladhat vízszintesen vagy függőlegesen. Elbeszéléseknél ahol a jelenetek felsorolásszerűen 
követik egymást ott gyakori a használata. De elég ritka módszer, mivel túl hangsúlyozottan jelenik meg 
a filmben ez a technikai beavatkozás. A filmben a wipe a jelenet (scene) része, részlete, amelyet a tér 
– idő egysége jellemez. A következő kép, jelenet váltó a kör írisz (iris in) nyitó, illetve szűkülő (iris out). 
Főleg a némafilmek korában volt gyakran alkalmazott eljárás, de megjelenik a kör írisz nyitással induló 
(2003-as) Sylvain Chomet Belleville randevú animációs filmjében is. A film kezdő képsorainak a jelene-
tei az 1930-as animációs filmek animációját, mozgatási stílusát elevenítik meg, megidézve ezzel egy 
rég letűnt korszakot. A modern filmtechnikákban és főleg a video filmekben gyakran használnak külön-
böző formájú írisz képváltásokat. A storyboard a szekvenciáknak a jelentekre való tovább bontását is 
tartalmazza és a kapcsolódásokat, ahogy létrejön, készül közöttük. A jelenetek egy beállításból, néző-
pontból végzett felvételből állhatnak és rendszerint folyamatos különböző kameramozgásokkal veszik 
filmre, illetve készítik el. A filmben minden jelenet egy önálló drámai egység, lehet akármilyen rövid 
vagy hosszú. A storyboard panel képek bemutatásával fejezi ki a jelenetekben az eseményeket, meg-
mutatja a helyszíneket, valamint a szereplők és a tárgyak térbeli viszonyát. Fontos a mozdulatok fo-
lyamatossága. Amilyen mozdulat gesztust elkezdett, illetve elindított a szereplő a jelenetében azt a 
következőben a megváltozott nézőpontjában, képsíkjában fejezze be. Az eseményeket elképzelni tér-
ben láttatni kell, ezért virtuális, vagy valóságos kamerákat kell elhelyezni a térben és így mozgatni a 
szereplőket és ennek következtében a szereplők akciója folyamatossá válhat. Ezáltal is elkerülhetjük a 
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tengelyek torlódását, ami nem szép és zavarkeltő lehet. A film minden jelenetének jelentése és jelen-
tősége van, azért kerül egy jelenetsor a meghatározott, megtervezett helyére. A jelenet hiánya szintén 
meghatározó lehet a film szerkezetében, közlésében, értelmezésében. Akár egy rossz vagy jó jelenet 
is hatással lehet a film egészére. Vágás, keményvágás (cut) a jelenetek legegyszerűbb és leggyako-
ribb átkötési módja. A következő kép minden átmenet nélkül lép az előző helyébe. A keményvágást 
akkor alkalmazzuk, ha az átmenetnek önmagában nincs jelentősége, ha egyszerűen az elbeszélés 
fontosságából következik a nézőpont, a helyszín vagy az időváltozás. Az általában azonos helyszínen, 
de különböző nézőpontból felvett, beállított jelenetek akciójának a vágásánál, ha a karakterek animált 
mozdulatai mozgásban kapcsolódnak, akkor ez a kapcsolódás gördülékenyen valósul meg. Sylvain 
Chomet, Belleville randevú animációs filmjében jó példával szolgál a következő jelenet, amikor a fősze-
replő kisfiú kinyitja az ajándék dobozát és az elindított nyitó mozdulat a következő jelenet megváltozott 
kamera beállításában úgy folytatódik, hogy a befejező képre nem ugyanaz a pozíció kép fázis vágódik, 
hanem a mozgás következő fázisa.  
Sylvain Chomet, animációs filmje, Az Illuzionista (http://videa.hu/videok/film-animacio/az-illuzionista-
elozetes-animacios-film-sylvain-chomet-ZFyfcrhqrTYIUAdm), ebben a filmjében is jól megfigyelhetők 
az animált jelenetek legmegfelelőbb kapcsolódásának a vágásai. Ugrásszerű, kihagyásos vágás (jump 
cut). Hirtelen ugrásszerű helyváltoztatása egy személynek vagy tárgynak a filmben, ami abból szárma-
zik, hogy kivágják és nem folyamatosan filmezik, készítik, animálják a beállítás középső részét, megáll 
a folyamat majd ugyanabból a szögből, nézőpontból újra indul. Eredménye a folyamatosság megtöré-
se. Gyakran feltűnik ez a videoklipekben, de animációs filmek, kísérleti filmek, filmek is használják a 
vágásnak ezt a módját. A belső vágás (intra-sequence cutting). Egyazon jeleneten, jelenetsoron belüli 
vágás. A nézőpontok váltakoztatása, amely során a tér – idő vagy a narratív tényezők változatlanok 
maradnak. Szemben a jelenetek közötti vágással (inter-sequence cutting). A párhuzamos vágás, mon-
tázs, közbevágás (intercutting, parrallel action). Két egyidejű esemény, akció váltakozó bemutatása, 
például akkor, ha az egyik karakter üldözi a másik karaktert, és ez az eseménysor felváltva történik a 
filmben. A feszültségkeltés és késleltetés eszköze is lehet a közbevágott más esemény, események 
megmutatása, ezért az eredeti cselekménysor kihagyásosan jelenik meg és időben elnyújtva. A mon-
tázs különböző rajzok, ábrák, képek, képrészletek összeillesztése egy művészi és gondolati egységgé. 
A filmmontázs azonban nem érthető meg csak a jelenetképeken keresztül, mert vágás közben nem a 
képeket vagdossuk, daraboljuk hanem az idő dimenzióját. A film egészének a vágása és összeállítása 
montázs (montage, editing), valamint még speciális kifejezőeszköz, de a drámai erejű jelenetek exp-
resszív, szimbolikus és metaforikus hatásmechanizmus elemeit tartalmazó megformálás is montázs. 
Tehát a film jeleneteinek, felvételeinek tartalmi elrendezése, összekapcsolása a filmelbeszélés és film-
látvány kialakítása érdekében történik. A film formanyelvének, teljes egész belső struktúrájának kö-
zépponti kérdése. Eisenstein montázs filmelmélete ötféle meghatározó típust különböztette meg. Met-
rikus montázs: alapja a képsorok hosszúsága, a feszültség a különböző hosszúságú részletek váltoga-
tásából ered. Ritmikus montázs: egyenlő hosszúságú elemekből áll, amelyeknek azonban belső tar-
talma, telítettsége más, tehát másként érzékeljük. Tonális montázs: nem feltűnő harsány változás mu-
tatható ki az illető képrészleten, hanem csak alig érzékelhető kis változás, rezdülés, amelynek emocio-
nális hatása mégis nagy, vagyis a képeken uralkodó tónus változik. Szupertonális, obertonális mon-
tázs: vizuális „felhangok” sajátos jelentkezése, a képeken szereplő ingereknek az a másodlagos vonu-
lata, amely csak a mozgásban, időbeli kibontakozásban válik érzékelhetővé. Intellektuális montázs: 
már nem a közvetlen érzékekhez szóló ingereken és motívumokon alapszik, hanem intellektuális hatá-
sokra épít. Lineáris montázs, „vízszintes” montázs: képek, jelenetek összefűzése, egymás utáni szer-
kesztésmódja. Függőleges montázs: a képeket kiegészítő hangok kompozíciója, beszéd, zörej, zene, 
kép és hang egyidejű szereplése, szintézise, megszerkesztése. Lehet még alkalmazni összekötő 
elemnek a beállításokat. A beállítás-ellenbeállítás, kép ellenkép (shot - counter shot, reverse shot). A 
képek elrendezésének az a módja, amikor a montázs során egymás után következik egy beállítás és 
annak a fordítottja. Amikor két beszélgető karakternek felváltva látjuk az arcát szemből. A kamera fel-
vételi tengelyére ügyelni kell, mert ha a szereplő az eredeti beállítási pozíciójában marad, de a felvétel 
tengelyét átlépjük, akkor megváltozik a rögzített filmkép és megváltozik a haladási irány, illetve ugrás 
következik be. A másik lehetőség, hogy egy figyelő arc képét követi a kamera és annak a megmutatá-
sa, hogy mit néz. Ezt a technikát szokás „varrat”-nak is nevezni (suture). Az első kép kinyitja a látóteret, 
megteremt egy űrt, amerre a szereplő néz, a rákövetkező pedig lezárja ezt a „nyitást”, „összeforrasztja” 
a képeket. A képkapcsolásnak egyik legrégibb konvencionális módja. Valamint lehet még összekötő 
elem az inzert (insert). Többnyire rövid időtartamú közeli, nagyközeli felvétel, amely beékelődik, vágás-
sal bekerül egy folyamatos jelenetbe. A cselekmény magyarázata lehet, a kiemelés, hangsúlyozás 
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eszköze vagy valamilyen metaforikus asszociáció. Az inzert lehet még újságrészlet, cím, felirat közbe-
iktatása, valamilyen kiemelt kép, grafikai elem. Storyboard jelrendszerében a vágást (cut) leírásával, 
vagy egy olló piktogrammal jelölik. Az áttünés jelölése homokóra formájú piktogram, két háromszög-
forma egymásba fordítva. A felblende piktogramja egy háromszög a talpára állítva, a leblende pikto-
gramja viszont a háromszög csúcsára állítva jelöli az utasítást. Nyilakkal jelölik, ha valami, valaki bejön 
a képbe. Amikor a pozíciót mutató nyíl vége a járás hullámzó vonalát jelképező vonalban végződik, 
akkor a bejövő vagy a képet elhagyó karakter ezt a mozgást járással teszi meg. Amennyiben a hala-
dás a képből kifelé vagy valamilyen más irányba történik, szintén ez a jel használatos. Amikor térbeli a 
mozgások iránya azt térhatást mutató nyilakkal jelzik. Továbbá a storyboard paneljei alkalmasak arra 
is, hogy a különböző kameramozgásokat tartalmazza. A storyboard készítése előtt a beállításokat és a 
kamera pozíciókat segíti egy úgynevezett térkép készítése. Ez a térkép egy felülnézeti kép, amely 
megmutatja a filmtérben a helyszíneket és azok egymáshoz való viszonyát, valamint a szereplők hely-
zetét is. Ez a térkép lehet a storyboard szerves része is, hivatkozás Varga Csaba Film és Story Board 
könyvében, Otar Joszeliani grúz filmrendező vázlata. Egy olyan térképet lehet és kell megalkotni, fel-
építeni, a rendezőnek, hogy számára a film eseményeit gondolatvezetését világosan értelmezze és 
lássa. Ezáltal a néző számára is megteremthet egy olyan térképet, amiben el tud igazodnia a film be-
fogadásakor. Ez történhet totálképben, vagy különböző képsorozatok beállításával, kameramozgások-
kal és azok összefűzésével a film elején, illetve késleltetett információban egy későbbi bemutatatással. 
A beállítási pózok készítése a storyboard paneleken és azokon kívül egy olyan térbeli folyamat részei, 
mint a szobrászat, még akkor is, ha síkban jön létre. Amikor egy animációs film karakterének a terve-
zése készül, mindig tekintettel kell lenni a mögöttes tartalmakra és természetesen arra, ami a film teré-
ben fog történni, ezáltal is figyelmet kell fordítani a konstrukcióra. A jelenetek panelképeinek az össze-
vonásával, egymás mellé, alá, fölé és egyéb pozíciókba illesztve a képmező, képmezők (field, fields), 
illetve a képméret (field size) változtatásokkal és a mozgásirányok jelölésével bemutathatók a kame-
ramozgások (camera movements). A storyboard paneleken is meghatározhatók és bemutatásra is 
kerülnek ezek a kamera változások, de pontosabban a beállítási rajznak a kulcs képméretén határoz-
hatók meg. A megfelelő kockaszámok mellett megadhatók a mozgások kezdő és befejező képméretei. 
A mozgások hossza és minőségi tulajdonságai is jelölhetők. A képeltolást, a kameramozgás irányait, a 
pozíciókat az égtájak helyének a meghatározásával jelölik. A kameramozgás vízszintes és függőleges 
tengelyen történik és a kamera húzás és kamera követés is (panning, pan, tracing), ezek a kamera-
mozgások a háttér mozgásokat is érinthetik vagy magukban foglalják, de használatos még az elforga-
tás (rotation) is. Az elfordulással a kép, jelenet egyik részétől a másikig mozog a kamera, amely követ-
het egy szereplőt, illetve a szereplő akcióját, vagy valamilyen tárgy mozgását. Ez a kamerakövetés, 
német kifejezéssel (svenk) az angolban (camera tracking, pan). Amikor egy tágabb látványt fog be a 
kamera az panorámázás. A kocsizás a játékfilmeknél használatos, de a bábfilmeknél is előfordulhat 
(traveling). A kamera folyamatosan és egyenletesen tud mozogni a helyszínen, az előzőleg elhelyezett 
sínekre állítva, mivel ezen halad. A kamera függőleges mozgása elérhető egyszerű dőléssel (tilt) vagy 
daruzással, a kamerát egy daruszerkezet emeli a magasba. A kamera elfordulása a tengelye körül a 
látótérbe új elemeket mutat meg. Ez a hirtelen tengelykörüli fordulat (swish pan, zip pan, whip shot), 
hatására a kép a sebesség következtében egy pillanatig csupán homályosan látható. Az említett ka-
meramozgások használatosak minden filmes megvalósításban, csak eltérő technikával, hatásukat 
különböző drámai kifejezésekhez használják. Valamint a kamera fókusza követheti a folyamatos moz-
gásban levő személyeket, tárgyakat a kamera mozgásával egy időben, ugyanakkor, természetesen 
ilyenkor észrevétlen marad, hisz a kép élességének egyenletességét biztosítja a fókuszváltással. De a 
fókuszváltás történhet egyetlen beállításon belül is, ilyenformán a mélységélesség váltása kiemelhet, 
előtérbe emelhet, hozhat egy – egy részletet, ami addig fókusztávolságon kívül volt, vagy lehet fordított 
a hatás, amikor a fókusz váltás az előtér helyett a figyelmet a háttérre irányíthatja. Az animációs fil-
meknél is használatos a fókusz manipulációja, de nem olyan gyakori, mint a játékfilmeknél. Az animá-
ciós filmekben a fókuszváltás és a jelenetek animációinak az együttes felvételével létrejött filmkép ha-
tás neve „multiplane”. A régi idők animációs filmjeiben ez egy speciális többsíkú kamerával valósult 
meg. Amikor a film jeleneteinek a különböző átlátszó rétegeinek a kockánkénti felvétele történik frame 
by frame és a rétegek különböző sebességgel mozognak a távolabbi rétegek lassabban, a közeliek 
gyorsabban és a kamera mélységélessége is változik ez a mélység illúzióját kelti. Speciális filmkép jön 
létre és ezt a többsíkú hatást nevezik parallaxis folyamatnak. A filmben ez egy háromdimenziós hatás, 
de valójában nem sztereoszkópikus. Következzen „multiplane” hatást alkalmazó néhány alkotó és film, 
Lotte Reiniger, Prince Ahmed kalandjai (1926), Lotte Reiniger az árnyfilm feltalálójának, multiplane” 
filmje papírkivágásos animációval készült árnyfilm. (youtube.com/Lotte Reiniger – The Adventures of 
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Prince Achmed). 1930–33. Walt Disney Hófehérke és a hét törpe. Yuri Norstein, Tale of Tales, 
(youtube.com/Tale Of Tales Part I.), (youtube.com/Tale Of Tales Part II.), Sündisznócska a ködben – 
Hedgehog int he Fog (youtube.com/Hedgehog int he Fog). Beállítás, felvétel (shot, take), ugyanabból a 
kameraállásból fölvett folyamatos kép, illetve különböző kamera optikával és különböző beállításban 
felvett jelenetek, jelenet folyamok, ezek lehetnek a következők. Halszem optika (fisheye lens) Kivétele-
sen széles látószögű optika, ami erős lineáris torzítást mutat, ami lehetővé teszi, hogy homorú vagy 
domború kép látványát hozzuk létre, főleg fantáziaképek, álomszerű jelenetek megjelenítése, illetve 
valamilyen szubjektív nézőpont, amely ilyen módon lát és azzal azonosulva a szereplővel így jelenik 
meg a jelenet filmképében. Rofusz Ferenc: A légy – The Fly (1981.), (youtube.com/The Fly /A légy – 
Ferenc Rofusz). Ebben a filmben a halszem optika és a szubjektív kamera egyszerre valósul meg. 
Szubjektív beállítás (subjective camera photography), Amikor a felvétel olyan látványt mutat, amely 
egy szereplő szubjektív nézőpontjával azonosítható, mintha az ő szemével látnánk, akkor a kamera 
azonosul a szereplővel. Hangzásbeli megfelelője a szubjektív hang, amit egy szereplő hall egy bizo-
nyos hallópontból, hallótávolságból. Nézőpontra utaló beállítás (point of view, POV shot). A szubjektív 
beállítás változata. A látvány egy bizonyos szereplő nézőpontjának feleltethető meg, ha a kamerát 
közvetlen a szereplő mellé állítják, a többi szereplő ebbe az irányba nézve kommunikál, de nem a ka-
merába néz közvetlenül. Ez a félig szubjektív, társított beállítás. Egy szereplő látásmódjához társuló 
beállítás, egyfajta átmenet a személytelen és a személyhez és a személyekhez köthető nézőpont kö-
zött. Amikor a jelenetet figyelő szereplők nézőpontját látjuk a szereplőkkel együtt, vagy azok mögül 
akkor részesei vagyunk a nézőpontjuknak. Lehet ezt a beállítást a nézőpontra utaló beállítások közé 
sorolni. Személytelen beállítás (impersonal shot). A látványt nem tudjuk, hogy ki nézi, kihez tartozik a 
nézőpont, nem köthető egy karakter nézőpontjához sem. Ez a bemutató panorámázás, amely beállí-
tásban soha nem látszódik a szereplő, szemlélő. Hosszú beállítás (long take). A képmező mélységét 
és a folyamatos kameramozgás lehetőségeit bemutató, hosszabb időtartamú beállítás, hosszú folya-
matos kameramozgások megkoreografálva, összekapcsolt jelenetek egy jelenetben. Ezzel ellentétes a 
vágásokkal összekapcsolt jelenetek szekvenciája. A filmekben talán a leggyakoribb kameramozgás a 
zoomolás, jelölése már a storyboard paneleknél is megjelenik. Természetesen a beállítási rajzok 
kulcspozícióin valósul meg a végleges kameramozgás. Ráközelítés, „nagyítás”, (zooming in), eltávolo-
dás, „kicsinyítés” (zooming out, zooming back). Egy speciális lencse (zoom) segítségével a kameraál-
lás megváltoztatása nélkül valósítható meg a ráközeledés vagy az eltávolodás. Változó mértékű nagyí-
tást lehet elérni anélkül, hogy a kép élessége megváltozna egy folyamatos beállításon belül. A vekto-
ros képek esetében a vonalak minősége nem változik a nagyítás mértékével, a vektorok olyan vona-
lak, amelyek hosszúság és ív mentén helyezkednek el. Ellentétben a raszteres képekkel, melyek pixe-
lekből (Picture Element) azaz képpontokból épülnek fel, ez azt jelenti, hogy a képet meghatározott 
számú pontokra (pixelekre) bontja. A zoomolással egy szereplő arcáról a környezetét befogó látványra 
lehet tágítani a képet vagy fordítva. Az Új hullám filmjeiben a megjelenő arcok és nagyközelik már nem 
a hagyományos közönség – sztár kapcsolat alapján, az azonosulás és identifikáció jegyében szerve-
ződnek. Az arc képeit kutató, fürkésző, lebilincselő képek, a filmképek. Yuri Norstein,The Overcoat 
animációs filmjében a főszereplő arcközelijében a rendező kivételes technikai és művészi animációs 
eszközökkel hozta létre a nagyon finom és érzékeny hatású és kifejező színészi játékot. 
(youtube.com/Yuri Norstein – The Overcoat) (http://www.youtube.com/watch?v=77L4TpVc_Do) 
(youtube.com/Yuri Norstei’s workshop part 2 of 3) (http://www.youtube.com/watch?v=aqg m7prVsXI) A 
storyboard álló képekkel mutatja be a beállítások képkivágását, képsíkját, plánját és annak témáját. 
Attól függően, hogy mekkora látványrészt foglal magában a filmkép azzal a plán tulajdonsága érthető-
vé teszi a film mondanivalóját és a cselekményét a nézőpont és a képmozgás beállítása által. A plánok 
a filmalkotás megértését szolgálják és a film élvezhetőtételével a tudatra és az érzelmekre is hatnak. A 
mozgókép tulajdonságainak a hordozói a látószög, a szereplők elrendezése és mozgása és a szerep-
lőknek a környezethez viszonyított ábrázolása. A szereplő és a karakter méretének a viszonya a kép-
mérethez meghatározza a plánt. Valamint a szereplő közeli vagy távoli megjelenítése, közelítése, vagy 
távolodása a képmérethez, illetve a képkivágáshoz viszonyított mérete és pozíciója szintén meghatá-
rozza a plánt. Mikro közeli plán szinte csak a szemet mutatja, ilyen plán látható Luis Buñuel és Salva-
dor Dali, Andalúziai kutya című filmjében is. Nagyközeli plán, szuper plán (extreme close up), az embe-
ri test kis részének vagy valamilyen tárgy kiemelésére szolgál. A szereplő arcának nagyközelije megte-
remti a személyes aurát. Az arc mindig is a legtöbbet vizsgált, legtöbbet nézett „hely” és a művészet és 
a tudományos érdeklődés központjában áll. Bár dekorativitását és tanulmányozását nem a mozgókép 
fedezte fel, megmutatásának és rögzítésének a lehetőségét minden eddigi művészetnél különlege-
sebben és kifejezőbben tudja bemutatni. Míg a festészeti hagyomány a portréban a formai elrendező-

http://www.youtube.com/results?search_query=Tale%20Of%20Tales%20Part%20I&sm=3�
http://www.youtube.com/results?search_query=Tale%20Of%20Tales%20Part%20II&sm=3�
http://www.youtube.com/results?search_query=Hedgehog%20int%20he%20Fog&sm=3�
http://www.youtube.com/results?search_query=The%20Fly%20%2FA%20l%C3%A9gy%20%E2%80%93%20Ferenc%20Rofusz&sm=3�
http://www.youtube.com/results?search_query=The%20Fly%20%2FA%20l%C3%A9gy%20%E2%80%93%20Ferenc%20Rofusz&sm=3�
http://www.youtube.com/results?search_query=Yuri%20Norstein%20%E2%80%93%20The%20Overcoat&sm=3�
http://www.youtube.com/watch?v=77L4TpVc_Do�
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dést és a fiziognómiát látta, amelyben a test és a lélek azonos, a reprezentációban pedig hasonlóságra 
vagy idealizálásra törekedett, és a legritkább esetben vállalkozott az érzelemkifejező gesztusokra, a 
grimaszok, a mimika ábrázolására, a fotografikus képpel erre is lehetőség nyílt. A film mozgó képei, 
melyek lehetővé tették az arc időbeli artikulációjának a mozgékonyságát, változását a térbeli artikuláci-
óval és a közeliség összekapcsolásával a folyamatok ábrázolására vált alkalmassá. A színházzal el-
lentétben a film nem csak megmutatja, hanem mozgásban mutathatja meg az érzelemkifejezés és az 
arcjáték folyamatosságát egy személyesebb közelibb intimebb kapcsolatban. A játékfilmben alkalma-
zott plán, szuper plán megjelenése a filmtörténetben köztudottan egybeesik a hollywoodi nagyipari 
filmgyártás beüzemelésével. A műfaji tagolódással, a narratív konvenciók bejáratásával, a tudatos kö-
zönséghez fordulással párhuzamosan 1909-től kezd egyre csökkeni a néző és a filmkép közötti szín-
padi távolság. A konkrét részletek a premier plánban 1912-re tehető megjelenésével a színészi gesz-
tusok egyre árnyaltabbak lettek, a közönség reakciói pedig egyre közvetlenebb módon kerülnek kap-
csolatba, mivel a fizikai közelség egyértelműen lélektani közelséget hoz a felszínre. A sztárságot ilyen 
értelemben a premier plán alapozza meg. A sminkelt és grafikai trükkök hibátlan, tökéletes arcot raj-
zolnak meg a nézőnek, az eredetire nem is emlékeztetve. Shakespeare Hamlet drámáját animációs 
filmben bemutató Kovásznai György filmjében, így szól Hamlet Ophéliához, felfedve a női valóját, „Hal-
lottam hírét, festjük is magunkat, no bizony ! Isten megáldott egy arccal, csináltok másikat.” III. felv. I. A 
könyvként olvasható arc az irodalomban is ismert, de Paul Ekman: Leplezett érzelmek című könyve 
tudományosan is vizsgálja az emberi és állati megnyilvánulásokat. A könyvből filmsorozat is készült, 
Hazudj, ha tudsz! – Lie to Me címmel. A film főszereplője Tim Roth, aki hitelesen mutatja be kifejező 
színészi játékéval az arc és a gesztusok leleplező erejét. Közeli, premier plán (close up), képkivágás-
ban csak a fejeket vagy az alakok felsőtestét mellmagasságban elvágva látjuk, de leginkább a fejet. 
Kovásznai György animációs filmrendező, Riportré (1982) című filmjében az animáció és a grafika 
eszközeivel valósította meg az arcközeli filmes hatását és ezzel közel, nagyon közel tudott kerülni film-
jének szereplőivel a nézőkhöz. Ezt a hatást riport hangokkal felépített narráció is kifejezőbbé tette. 
Félközeli, szekond plán (medium close up), az alakok félig látszódnak és még a környezetükből is né-
hány elem, a szűk szekond ennek a mellmagasságig látszódó képkivágása, kompozíciója, filmképe. A 
bő szekond a derék vonaláig mutatja a karaktert. Amerikai plán, egy speciális plán a western filmek 
sajátos plánja. Volt egyszer egy vadnyugat – C’era una volta il West – Once Upon a Time int he West 
(1968) amerikai, olasz western. Sergio Leone filmje, Ennio Morricone kísérőzenéjével és Henry Fonda, 
Charles Bronson és Claudia Cardinale, valamint Jason Robards főszereplésével. Kistotál (medium 
long shot take), az alak egészében látható, a képméret szélét nem érinti, de esetleg egyetlen karakter 
betöltheti a filmképet. Távoli, totál (long shot take), olyan beállítás, amely egy meghatározott jelenet 
összes szereplőit vagy egy teljes háttér kompozíciót foglal egy képméretbe. Amikor a kép széles látó-
szögű mélységet mutat, ez az úgynevezett leíró, helyszínazonosító beállítás, (establishing shot), 
amelynek célja a helyszín megismertetése, fölismerése, a megfelelő háttér megteremtése a következő 
jelenetek számára. Valamint a film számára teremthet egy „filmes térképet”. Nagytotál (extreme long 
shot take), az alakok nagyon távoliak, kis pontként tűnnek föl a háttérben, vagy csupán a táj panoráma 
képét látjuk egy apró alakkal a lenyugvó nap sugaraiban. A storyboard a megvilágítás (lighting), külön-
böző jelöléseire nem szolgál teljes információval, de jelöli a sziluett vagy önárnyék, vetett árnyék pozí-
cióját és irányait, a kemény, éles (hard) erősen kontrasztos fény – árnyék és a lágy, szórt fény (soft, 
diffused) hatásokat. A természetes vagy mesterséges fény jelölése, nem feltétlenül vizuálisan határoz-
ható meg. A vázlatos storyboard grafikai megjelenése tovább fejleszthető egy megfelelő prezentáció-
hoz. A hang és a kép és a képek egymáshoz való időbeli viszonyának a meghatározása, a ritmus 
megteremtése a film kezdetétől a film befejezéséig tartó folyamat. Ezek a folyamtok a storyboard elké-
szítése előtt megkezdődnek, amikor a forgatókönyv értelmezése megtörténik és az egész film gondo-
lati ritmusa, valamint a filmidő megteremtése megvalósul. A jelenetek kapcsolata az előre felvett ze-
nékkel, de főleg a dialógokkal meghatározó lehet a ritmusok kialakításában. Ez a folyamat a jelenet, 
jelenetek technikai és tartalmi megvalósításaival, a vágásokkal, a plánok ritmusának az összehangolá-
sával alakul és storyboard panelek állóképben meghatározott ritmusa a storyboard animatic összera-
kásával fejlődik tovább, valamint a film végső vágás: final cut záró momentumaival elnyeri a végleges 
ritmusát. A ritmus és a ritmus érzete a nézői befogadással tovább változik, alakul tovább. 
 



 

32 

16. Az animációs film technikai, formai és stílusbeli 
megfogalmazásai és lehetőségei 

 

A különböző stílusú és technikai megvalósítású filmek esetében a storyboard nem tud megmutatni 
miden olyan speciális információt ami, nem fér bele a formátumába, vagy a film megvalósítása techni-
kailag ezt nem teszi lehetővé, valamint ha a megvalósítás improvizatív, vagy olyan az animációs film, 
hogy az animálással alakulnak a film jelenetei és elsősorban csak az időzítés: timing meghatározásá-
hoz tudnak elkészülni referencia képek, grafikák. Egy-két példa a teljesség igénye nélkül. A festmény-
filmek stílusában készült, Gianluigi Toccafondo animációs filmrendező festményfilmje az Essere morti 
o vivi é la stessa cosa, (youtube.com/Essere morti o vivi é la stessa cosa –Toccafondo). Kovásznai 
György animációs filmrendező, kamera alatt rögzített festményfilmjei a, Ca Ira – A Francia Forradalom 
dala (1973), (youtube.com/Kovásznai György: Ca Ira, a Francia Forradalom dala 1973.). A 74-es nyár 
emléke, (youtube.com/Kovásznai György: A 74-es nyár emléke 1974.) Reisenbüchler Sándor: Az 
1812-es év című animációs rövidfilmjét Tolsztoj művének Napóleon oroszországi hadjáratáról készítet-
te papírkivágásos technikával, kollázs filmképekből. Rövidfilmjét a filmnyelv ismeretével és használatá-
val építette fel, bizonyítva azt is, hogy egy filmnek nem a technikája határozza meg azt, hogy filmet 
látunk vagy csak mozgó grafikákat. Lehet egy film karakter animációja olyan virtuóz, hogy a storyboard 
nem képes követni ezt megfelelő részletességgel, Ryan Woodward animációs filmjei ilyenek. 
(http://ryanwoodwardart.com/). Alexandre Alexeieff és Claire Parker úgynevezett „tű animációja” – 
pinscreen animációs filmje. Ebben a technikában kis tüskéket, tűket nyomnak különböző mélységben 
egy erre alkalmas felületbe és a különböző hosszúságú és sűrűségű felületek megvilágításából kelet-
kező árnyékok alkotják a képet. Mogyeszt Petrovics Muszorgszkij: Éj a kopár hegyen szimfonikus köl-
teményére Alexeieff ezzel a különleges technikával készítette fantasztikus drámai animációs filmjét. 
(youtube.com/Night on Bald Montain – Alexandre Alexeieff, 1933.) Caroline Leaf kanadai – amerikai 
animációs filmrendező, aki elsőként alkalmazta a homok animációt, Péter és a farkas (1968) című film-
jében, de talán a legismertebb a The Owl Who Married Goose (1974). (youtube. com/The Owl Who 
Married a Goose: An Eskimo Legend). Második filmje, Orfeo (1972) festményfilm, közvetlenül üveg 
felületre készített animáció, amely kamera által kockánként rögzített felvétel. The Street glicerinnel ke-
vert festék használatával készítette az animációt. (youtube.com/The Street (Caroline Leaf, 1976), 
Norman Mclaren filmszalagra karcolt filmje, Blinkity Blank (1959), (youtube.com/Blinkity Blank), vagy 
pixillációs filmjei, Neighbours, (1952) (youtube.com/Norman McLaren – Neighbours), Pas de Deux 
(1968), (youtube.com/Norman McLaren – Pas de Deux (1967). Péter Földes magyar származású an-
gol animációs filmrendező, festőművész, a számítógépes animáció egyik meghatározó elindítója. Éh-
ség – Hunger (1974), (youtube.com/La Faim (Hunger) – Peter Foldés), A különböző technikával és 
felfogásban készülő animációs filmek storyboard film előkészítése egyedi megvalósításokkal érhetők 
el. A játékfilmekhez, bábfilmekhez és a számítógépes animációs filmekhez szintén készülnek 
storyboard és grafikai tervek. Az egyik ilyen alkotó Tim Burton (Timothy William Burton), filmrendező, 
animációs filmrendező, festő, grafikus, forgatókönyvíró, producer. Filmjeiben különböző témákat dol-
goz fel és nagyon eltérő technikai megvalósításokat használ, de mégis egy egységes megfogalmazást 
és egységes művészi világot jelenít meg. Karácsonyi lidércnyomás – The Nightmare before Cristmas 
(1993), Az Álmosvölgy legendája – Sleepy Hollow (1999), Tim Burton – Rimbörtön avagy Az osztriga-
srác mélabús halála és más történetek, könyv formájában (1997), melyből készült animációs filmsoro-
zat feldolgozás. (youtube.com/Tim burton’s The World of Stainboy: Ep6 „Stainboy’s Day Off), Tim 
Burton – Alice in Wonderland (2010), Belátható, hogy a „sztoribordtól az animációs filmig” jegyzet, csak 
úgy érthető meg, ha az animációs filmet, a filmnyelvet megértjük és tudjuk használni a storyboard ké-
szítéshez. Az animációs film meghatározó lehet, mert a gyerekek első filmélménye általában rajzfilm. 
De nyitni kell a felnőttek felé is. A humoros témák ne csak segrepacsis stílusban bumfordin kergetőző 
és pofozkodó gyermekded világban megjelenő dömping filmek bemutatását célozza meg, hanem egy 
igényesen kidolgozott sokszínű és eleven műfaji technikát szórakoztatóan könnyed intelligens formá-
ban finoman árnyalt vizuális és verbális humorral megvalósítva. Egyötletes gegfilm a Mondo Mini 
Shows animációs sorozata, amit Alex Butera rendezett BATMAN PIDERMAN címmel, 
(youtube.com/Batman Piderman: Find Da Sanndwich Ep#1), valamint a Happy Tree Friends morbid 
animációs sorozata szintén a Mondo Mini Shows-tól, a rendezők Kenn Navarro, Aubrey Ankrum, 
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Rhode Montijo és Warren Graff. A sorozat epizódjai egy vagy több szereplő brutális, de mégis finoman 
kijátszott helyzetkomikumon alapuló fordulatos, fondorlatos geghalállal végződnek. 
(youtube.com/Happy Tree Friends – Out On A Limb Ep#43). Az alkotók feltüntették a filmek előtt, hogy 
gyerekek számára nem ajánlott. A verbális geg, nyelvhasználatunkban olyan sokszínűen és lelemé-
nyes módon gondolkodtatva is megjelenhet, mint ahogy Romhányi József magyar szövegével 
rímbeszedve történt a nagy klasszikus Frédi és Béni, The Flintstones rajzfilmsorozatban, amelyet Jo-
seph Barbera és William Hanna készített 1960 és 1966 között. A sorozat egy őskori család mindennapi 
kalandjait mutatja be, 1994-ben és 2000-ben élőszereplős egész estés film is készült a sorozat alap-
ján. A Fox amerikai TV csatorna 2011-ben újabb évadot rendelt meg, amit várhatóan 2013-ban mutat-
nak be Amerikában. Érdekesség, hogy a magyar változat első epizódjainak a főcímzenéje nem volt 
azonos az eredetivel, hanem Eddy Osborn Barbara polkája szólt. A komolyabb témájú filmek is teret 
nyerhetnek a könnyedebb témájú filmek mellett, ilyen a Sylvain Chomet forgatókönyvéből és rendezé-
sében készült animációs film a Vielle Dame et Les Pigeons, Az Öreg Hölgy és a galambok. 
(youtube.com/La Vielle Dame et Les Pigeons de Sylvain Chomet). A kissé szürreális történet egy éhe-
ző rendőrről szól, aki galambnak öltözik, hogy a galambokat etető Öreg Hölgy őt is etesse. Egy másik 
felnőtt tartalmú animációs film a Fritz the Cat, Fritz, a macska 1972., amerikai animációs film, rendezte 
Ralph Bakshi. A New Yorkban játszódó szatirikus történet a hedonista eszmék, a társadalmi és politikai 
tudatosság mellett az amerikai egyetemi életet állítja középpontba és a faji kapcsolatokat, a szabad 
szerelmi mozgalmakat és a bal és a jobboldali politikát. Ez a film egyéni hangvételű, de nem a köldök-
nézős filmek öncélú formáját mutatja fel, hanem minden korosztályhoz szóló és megújuló vizuális és 
tartalmi elképzeléseket közvetít időtlenül, hogy ezek az elképzelések eljussanak és közelebb kerülje-
nek a nézőkhöz. A családi filmek egy külön kategória az animációs filmeken belül, melyek szó szerint a 
családoknak készülnek és azon belül minden korosztálynak egyszerre közvetít filmélményt. Matt 
Groening grafikájában megalkotott egy diszfunkcionális családot, amit a saját családjáról mintázott a 
Fox Tv csatorna számára, amely a Klasky Csupo stúdió produkciójában legendássá vált animációs 
sorozatfilmben hódította meg a világot, ez A Simpsons család, The Simpsons. A sorozat egy átlagos-
nak nemigen nevezhető középosztálybeli családot mutat be nagyon humoros módon, melyben meg-
ismerhetjük a hétköznapi gondjaikat az amerikai társadalmi hovatartozásukat és kultúrájukat. A család 
története egy Springfield nevű városban játszódik, amit a sorozat írója az Oregon állambeli 
Springfieldről mintázott. A magyar származású Csupó Gábor által alapított Klasky Csupo stúdió 1987. 
április 17-én a Tracey Ullman Show-ban, 2 percben mutatta be a The Simpsons bemutató filmjét, a 
bemutatkozás sikeres volt és ez a siker több mint húsz éve tart. A családi film sikerének a titka talán 
abban rejlik, hogy minden korosztályt és társadalmi réteget megszólít, megérint és élvezhető filmél-
ményt ad. A gyerekek számára Bart vicces, szinte infantilis humora teremt cinkos kapcsolatot, de a 
felnőttek is könnyen azonosulnak a karakterekkel, mert a paródia fontos elemében a saját karikírozott 
problémáikra ismerhetnek rá a nézők. A különböző gondolkodású és társadalmi helyzetű emberek 
eltérően értelmezik a család karaktereit és élethelyzetüket. Vannak, akik csak a felszínes humort látják 
az animációs sorozatban, mások filozófiai mélységeket vélnek felfedezni. A szerzők, Mark T. Conard 
és Aeon J. Skoble többféle esszét írtak Simpsonék szexszualitásáról és politikai kinyilatkozásukról. A 
teológiai elemzések is helyet kaptak az írásokban Ned szomszéd jóvoltából. A nézők könnyedén be-
tudnak kapcsolódni a sorozat történetébe, akkor is ha csak egy epizódot láttak, de azok akik követik a 
sorozat eseményeit azok számára szinte minden részben új és új meglepetések, fordulatok jelennek 
meg amelyek eddig a háttérben voltak. A sorozatból készült egész estés film The Simpsons Movie: A 
Simpson család – A film címmel, amit 2007. július 27-én mutattak be Amerikában. Magyarországon 
2007. augusztus 9-én volt a nagy sikerű premier. A sorozat sikere és hatása meghatározta, valamint 
megkerülhetetlenné tette a későbbi sorozat koncepciók megalkotását. (youtube.com/A Simpson család 
– A filmajánló). Ezt megelőzően született egy magyar animációs filmsorozat, amely ugyan nem lett 
olyan világsiker, mint a később megvalósult Simpson család, de sok országban volt népszerű és szin-
tén meghatározóvá vált a családi animációs sorozatok koncepciójának a kialakításában. Ez a film a 
Mézga család, Nepp József alkotása, ami a 60-as, 70-es és a 90-es évek legnépszerűbb televíziós 
rajzfilmsorozata volt. Az első négy részt 1968-ban mutatták be a Magyar Televízióban. A Pannónia 
filmstúdió nagy nehézségek árán, de elkészítette a második szériát és 1974-től vetítették, a harmadikat 
1978-tól. A filmek egyedisége az alkotók művészi látásmódját tükrözi vissza, ilyen szuggesztív animá-
ciós filmalkotó, grafikus, rendező Igor Kovalyov. Filmjei, Hen, his wife (youtube.com/Hen, his wife), 
Andrei Svislotsky (youtube.com/Igor Kovalyov Andrei Svislotsky 1991), Bird in the window, 
(youtube.com/Bird In the Window), Flaying Nansen, (youtube.com/making of flying nansen), Milch, 
(youtube.com/Klasky-Csupo „MILCH” 2005 IGOR KOVALYOV). A jelenükben megélt társadalmi és 

http://www.youtube.com/results?search_query=Happy%20Tree%20Friends%20%E2%80%93%20Out%20On%20A%20Limb%20Ep%2343&sm=3�
http://www.youtube.com/results?search_query=La%20Vielle%20Dame%20et%20Les%20Pigeons%20de%20Sylvain%20Chomet&sm=3�
http://www.youtube.com/results?search_query=A%20Simpson%20csal%C3%A1d%20%E2%80%93%20A%20filmaj%C3%A1nl%C3%B3&sm=3�
http://www.youtube.com/results?search_query=A%20Simpson%20csal%C3%A1d%20%E2%80%93%20A%20filmaj%C3%A1nl%C3%B3&sm=3�
http://www.youtube.com/results?search_query=Hen%2C%20his%20wife&sm=3�
http://www.youtube.com/results?search_query=Igor%20Kovalyov%20Andrei%20Svislotsky%201991&sm=3�
http://www.youtube.com/results?search_query=Bird%20In%20the%20Window&sm=3�
http://www.youtube.com/results?search_query=making%20of%20flying%20nansen&sm=3�
http://www.youtube.com/results?search_query=Klasky-Csupo%20%E2%80%9EMILCH%E2%80%9D%202005%20IGOR%20KOVALYOV&sm=3�
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kulturális művészi viszonyokat eredeti módon képezi le és mutatja meg a Gorillaz virtuális együttes, 
amit a Blur frontembere, Damon Albam, és a képregényrajzoló Jamie Hewlett találta ki 1998-ban. Négy 
rajzolt zenész alkotja a virtuális együttest, 2D, Noodle, Russel, és Murdoc. A háttérben mindig változó 
zenészek adják a zenét, egyedül Alban személye állandó. A csapat stílusa elsősorban egyfajta alterna-
tív hip-hop, de tartalmaz számtalan elektronikus és élőzenei effektet is. A Gorillaz nem csak zenében, 
hanem rövidfilmekben, klipekben és animációs filmek is megmutatkozik. Phase One: Celebriti Take 
Down, 2002. november 18.,  Demon Days Live, 2006. március 27., Phase Two: Slowboat to Hades 
2006. október 30. Damon Albam és Jamie Hewlett összművészetében, a zene a 2D-s és 3D-s grafika, 
animációs film, kísérleti film, video és a játékfilm egyszerű vizuális megfogalmazásaitól a bonyolultnak 
tűnő technikai megvalósítások, látványok és dramaturgiai narrációk szintézise mutatkozik meg, telje-
sedik ki. (youtube.com/Gorillaz - Clint Eastwood), (youtube.com/Gorillaz - Fell Good Inc (Animatic), 
(youtube.com/Gorillaz - 19-2000), (youtube.com/Gorillaz - Stylo), (youtube.com/Gorillaz - Spitting Out 
The Demons (HD), (youtube.com/Gorillaz in Dressing Room: All 3 Parts together), 
(youtube.com/Gorillaz - Rhinestone Eyes storyboard film), (youtube.com/Gorillaz – DARE), 
(youtube.com/Gorillaz - Dirty Harry), (youtube.com/Gorillaz - Feel Good Inc ft. De La Soul), 
(youtube.com/Gorillaz - Do Ya Thing HD), (youtube.com/Gorillaz - Jump The Gut HD), 
(youtube.com/Gorillaz - El Manana (Video Oficial) Subtitulada al Espanol), (youtube.com/Gorillaz - 
Demon Days (Full Album). Természetesen még számos példát lehetne hozni a storyboard és a film 
kapcsolatára, de a jegyzet terjedelme a személyes válogatás lehetőségeit korlátozza. Végezetül egy 
összetett rövid megállapítás, ami persze nem lehet összefoglalója az eddig leírtaknak. A készítendő 
mindenkori filmet az ötlet és a koncepció határozza meg a legnagyobb mértékben, ami különböző sok-
féle irányból, forrásból jöhet, és az előkészítéstől a végső befejezésig a filmnyelv következetes haszná-
latával valósítható meg. Egy szöveg lelkét dramaturgiai eszközökkel, színészi játékkal, animációval, 
vizuális megoldásokkal kell megragadni és nem pedig a felolvasásával. Filmet kell csinálni, nem ké-
pekkel illusztrálni egy felmondott szöveget. Valamint a film az idő művészete és tudnunk kell bánni az 
idővel. A filmkészítésben az egyik leglényegesebb dolog ráérezni az arányokra, mindenféle arányra, 
hogy mikor kell szorosra, feszesre venni és mikor lazára. „Tight and losse, losse and tight.”  
 

http://www.youtube.com/results?search_query=Gorillaz%20-%20Clint%20Eastwood&sm=3�
http://www.youtube.com/results?search_query=Gorillaz%20-%20Fell%20Good%20Inc%20(Animatic)&sm=3�
http://www.youtube.com/results?search_query=Gorillaz%20-%2019-2000&sm=3�
http://www.youtube.com/results?search_query=Gorillaz%20-%20Stylo&sm=3�
http://www.youtube.com/results?search_query=Gorillaz%20-%20Spitting%20Out%20The%20Demons%20(HD)&sm=3�
http://www.youtube.com/results?search_query=Gorillaz%20-%20Spitting%20Out%20The%20Demons%20(HD)&sm=3�
http://www.youtube.com/results?search_query=Gorillaz%20in%20Dressing%20Room%3A%20All%203%20Parts%20together&sm=3�
http://www.youtube.com/results?search_query=Gorillaz%20-%20Rhinestone%20Eyes%20storyboard%20film&sm=3�
http://www.youtube.com/results?search_query=Gorillaz%20%E2%80%93%20DARE&sm=3�
http://www.youtube.com/results?search_query=Gorillaz%20-%20Dirty%20Harry&sm=3�
http://www.youtube.com/results?search_query=Gorillaz%20-%20Feel%20Good%20Inc%20ft.%20De%20La%20Soul&sm=3�
http://www.youtube.com/results?search_query=Gorillaz%20-%20Do%20Ya%20Thing%20HD&sm=3�
http://www.youtube.com/results?search_query=Gorillaz%20-%20Jump%20The%20Gut%20HD&sm=3�
http://www.youtube.com/results?search_query=Gorillaz%20-%20El%20Manana%20(Video%20Oficial)%20Subtitulada%20al%20Espanol&sm=3�
http://www.youtube.com/results?search_query=Gorillaz%20-%20Demon%20Days%20(Full%20Album)&sm=3�
http://www.youtube.com/results?search_query=Gorillaz%20-%20Demon%20Days%20(Full%20Album)&sm=3�
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FOGALOMTÁR 
 

Script and storyboard: forgatókönyv és képes forgatókönyv. 
Szekvencia: sequentia, követés, kíséret, de jelentheti a következő, soron lévőt. 
Anima (lélek) szóból ered, jelentése: lélekkel megtölteni valamit, ami mozdulatlan, nem élő. 
Frame by frame, jelentése: képkockánként. 
Live action: élő felvétel, élőszereplős. 
Gobelins L’École de L’Image: Gobelin, vizuális és kommunikációs párizsi iskola. 
Annecy International Animation Film Festival: Annecy Nemzetközi Animációs Film Fesztivál 
(Festival International du Film d’Animation d’Annecy) 
Joseph Antoine Ferdinand Plateau-féle életkerék korong: Joseph Antoine Ferdinand (1801. októ-
ber 14. – 1883. szeptember 15.) feltaláló, aki elsőként bizonyította a mozgókép illúzióját. Forgó leme-
zen ismétlődő rajzolt képek forgatásával létrehozott mozgóképhatás, ennek a korongnak az elnevezé-
se 1832-ben phenakistoscope. 
Stampfer stroboscope: Simon Ritter von Stampfer (1792. október 26. – vagy 1790. feltaláló, leghíre-
sebb találmánya a stroboszkóp lemez, amely az első készülék a mozgókép megjelenítésére. Szinte 
egy időben fedeztek fel hasonló eszközöket, ilyen volt Belgiumban a phenakistiskop, és a Nagy-
Britanniában a zoetrope. 
Heron varázstükör: Hero (vagy Heron) Alexandria (i. sz. 10 – i. sz. 70) Héron Alexandriából szárma-
zott, Ktészibiosz tanítványa volt, görög gépész, mérnök és matematikus, fizikus. Héron találmányai 
közül számos mechanikus szerkezetet készített a görög színház játékaihoz, ahol egy bináris-szerű 
rendszert működtetett egy forgó hengeres fogaskerék és ebben a rendszerben jelenik meg a progresz-
szív fény és a tükrök speciális elrendezésének a használatával létrehozott vizuális illúziók. 
Thaumatrope (görög thauma csoda lemez, korong): a lemez, kártya, de legtöbb esetben korong 
mindkét oldalán csatlakoztatott madzagokkal vagy húrokkal az újjak közötti gyors forgatással a két kép 
úgy tűnik, hogy összeáll egyetlen képpé, ez a phi jelenség (angolul: phi phenomenon) ez a hatás akkor 
is bekövetkezik, amikor két egymástól eltérő helyen lévő pontot, képet kis időeltéréssel felvillantanak. A 
személy, illetve a szem ezt úgy érzékeli, mintha a fényfolt vagy kép az első helyről, pozícióból a máso-
dikra mozogna (futófény jelenség). 
John Ayrton Paris: (1785. december 24. – 1856.) brit orvos. Ő volt az, aki a thaumatrope működését 
először 1827-ben Parisban bemutatta. 
William Henry Fitton: (Dublin 1780. január 13. – London 1861.) Ír orvos és amatőr geológus. Neki 
tulajdonították 1825-ben a thaumatrope bemutatását. 
Tim Burton: teljes nevén Timothy William Burton, amerikai filmrendező, animációs filmrendező, forga-
tókönyvíró, producer és festő, grafikus. 1958. augusztus 25-én született Burbankban, Kaliforniában. 
Felesége Helena Bonham Carter színésznő, akitől két gyermeke született. 
Andrew Kevin Walker: (1964. augusztus 14.) amerikai forgatókönyvíró. 
Johnny Depp: John Christopher Depp II, (1963. június 9. Owensboro –) amerikai színész, zenész. 
Athanasius Kircher: magyarosan Kicher Afanáz (1602. május 2. Geisa, Fulda mellett – 1680. október 
30. Róma) német tudós.  
Laterna magica: (bűvös lámpa) a modern diavetítő őse volt. A philadelphiai Henry R. Heyl szabadal-
maztatta 1870-ben. Elsőként Leone Battista Alberti épített laterna magicát 1437-ben, a mai formája a 
XVII. század közepére tehető. 1663-ban már megvásárolható volt a jobb londoni optikusoknál. 
Athanasius Kirvher beszámol róla Ars Magna Lucis et Umbrae néven 1671-ben, valószínűleg egy már 
létező találmányt ír le. Egy olajlámpa és egy lencse segítségével az üveglapokra festett képeket ki le-
hetett vetíteni egy megfelelő vászonra. a XIX. századra több vándorló laterna magica-művész is járta 
Nagy-Britanniát, és bemutatókat rendeztek a városokban és a falvakban. Némelyik bemutatón „speciá-
lis effektusokra” is sor került, üveglapok csúsztatásával és azok forgatásával mozgóképeket lehetett 



 

36 

előidézni. A legismertebb ilyen vetítés volt a Patkánynyelő, ahol patkányok ugrálnak egy alvó ember 
szájába. 
Chales Émile Reynaud: (1844. december 8. - 1918. január 9.) a francia filmkészítés úttörője, az első, 
aki tervezett animációs filmeket mutatott be. Reynaud létrehozta a Praxinoszkóp-ot 1877-ben a 
Théatre Optique-et 1888. decemberében, és 1892. október 28-án megtörtént az első animációs film 
nyilvános bemutatója a Pauvre Pierrot, a Mussée Grévin Párizsban. Ez filmbemutató még azért is fon-
tos, mert ez volt az első példánya a film perforált használatának. 
Békési Sándor: (Budapest, 1954. május 1.) animációs filmrendező a Magyar Iparművészeti Főiskola, 
Typo-grafikai Tanszék, grafika, animáció szakán végzett 1986–1989-ben. Békési Sándor Dr. Budapesti 
Református Teológia1991–1996 Hittudományi Kar, lelkészképesítő vizsga 1996–1997. Károli Gáspár 
Református Egyetem Hittudományi Kar, egyetemi docens.  
Edward James Muybridge: (Kingston upon Thames, Anglia, 1830. április 9. – Kingston upon 
Thames, 1904. május 8.) holland származású angol fényképész, a mozgófilm fejlesztésének az úttörő-
je, aki többnyire az Egyesült Államokban élt és dolgozott. Több kamerából álló rendszerével különböző 
állati és emberi mozgásokról készített felvételeket. 
Frame, jelentése: keret, képkocka. 
James Stuart Blackton: (1875. január 5. – 1941. augusztus 13.) általában J. Stuart Blackton néven 
ismert, angol - amerikai filmproducer, animációs filmrendező, elsősorban a legfigyelemreméltóbb tevé-
kenysége az volt, hogy némafilm animációs sorozatot rögzített, szabványos kép és filmként, The 
Enchanted Drawing (1900). Őt tartják az amerikai animáció atyjának. Stop-motion és animációs tech-
nikákat alkalmazott a filmjeiben. Ő volt az igazgatója és alapítója a némafilmes Vitagraph Studio-nak. 
Émile Cohl: (Párizs, 1857. január 20. - 1938.) teljes nevén, Émile Eugéne Jean Luis Courtet, francia 
karikaturista, animátor, animációs filmrendező, a legrégebbi párizsi animációs film atyja. 
Winsor McCay: (Spring Lake,1867. szeptember 26. – Bruklyn, 1934. július 26.) amerikai képregény-
rajzoló és animátor, az animációs film úttörője. Legismertebb alkotása a szecessziós stílusban készült, 
A kis Nemo, képregénysorozata, amit 1905-ben kezdett publikálni a New York Heraldban, és 1911-ben 
elkészült az animációs film változata is. 
Rastko Ciric: (Belgrád, Jugoszlávia 1955 –) (most Szerbia), animációs filmrendező, grafikus, a belg-
rádi Iparművészeti Főiskola tanára.  
Georges Méliés: (Maries-Georges-Jean Méliés) (Párizs, 1861. december 8. – Párizs 1938. január 21.) 
francia bűvész, színész, filmrendező, animációs filmrendező, producer, forgatókönyvíró, operatőr. 
Jean Eugéne Robert - Houdin: (1805. június 13. – 1871.) francia bűvész, a modern stílus atyja. 
Houdini: Weisz Erik néven született Harry Houdini (Budapest, 1874. március 24. – Ditroit, 1926. októ-
ber 31.) magyar származású amerikai illuzionista, bűvész. Mindenidők legnagyobb szabaduló-
művésze. 
Martin Scorsese: (Martin Marcantonio Luciano  Scorsese) (1942. november 17. –) Oscar-díjas ameri-
kai filmrendező. 
Brian Selznick: (1966. július 14. –) amerikai illusztrátor és író. 
John Logan: (San Diego, Kalifornia, Egyesült Államok, 1961. szeptember 24. –) amerikai drámaíró, 
forgatókönyvíró és producer. Legismertebb alkotásai: Gladiátor, Star Trek, Az utolsó szamuráj, The 
Aviator, Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street, Rango, Coriolanus, Hugo, Skyfall. Oszkár-
díjas amerikai forgatókönyvíró. 
Walt Disney: Walt Elias Disney (Chicago, 1901. december 15. – Los Angeles, 1966. december 15.) 
amerikai animációs filmrendező, producer és forgatókönyvíró, szinkronszínész és rajzfilmgyáros. Fivé-
rével, Roy O. Disney segítségével létrehozta a Walt Disney Company-t, és megalkotta a Disneyland 
vidámparkot. Élete során 59 alkalommal jelölték Oscar-díjra és 26 esetben nyerte el, 23 filmdíjat és 3 
emlékdíjat. Az egyik díjátadó rendhagyó volt 1939-ben, a Hófehérke és a hét törpe című rajzfilmért, 
egy nagy és hét kisebb méretű Oscar-díjat vehetett át. 
Charlie Chaplin: Sir Charlie Chaplin (London, 1899. április 16. – Vevey, Svájc, 1977. december 25.) 
angol filmrendező, forgatókönyvíró, színész, zeneszerző, vágó, filmproducer. A toprongyos csavargó 
figurájának a születése 1914. január 5., amikor Chaplin belépett a Keystone stúdió ruhatárába, és az 
ismerté vált filmes karakterének a szerelésében, ruhájában, sminkjével és mozgással jött ki. 
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Harold Lloyd: (1893. április 20. – 1971. március 8.) amerikai színész és producer, az egyik leghíre-
sebb némafilm komédiás. 
Buster Keaton: (USA, Kansas, Piqua 1895. október 4. - USA, Kalifornia, Woodland Hills, 1966. febru-
ár 1.) amerikai némafilmes színész, producer, forgatókönyvíró és filmrendező. A Buster becenevet 
munkatársától, Harry Houdini-től kapta. 
Michel Hazanavicius: (1967. március 29. –) francia filmrendező, producer és forgatókönyvíró, legis-
mertebb filmje, The Artist, amely elnyerte a legjobb film és rendezés Oscar-díját. 
Jean Dujardin: Jean Edmund Dujardin (Rueil-Malmaison, 1972. június 19. –) francia színész, Oscar-
díjat kapott a The Artist filmben nyújtott alakításáért, rendező és producer. 
Bérénice Bejo: (1976. július 7. –) francia-argentin színésznő. 
John Goodman: John Stephen Goodman (1952. június 20. –) amerikai színész, hang-művész, komi-
kus. Gyakran szerel a Coen testvérek filmjeiben, ilyen film a, A nagy Lebowski. 
Coen testvérek: Joel David Coen (1954. november 29. –) és Ethan Jesse Coen (1957. szeptember 
21. –) amerikai filmrendezők, forgatókönyvírók, producerek. Oscar-díjat kaptak a Nem vénnek való 
vidék, című filmjükért. 
Ub Iwerks: Ubbe Eert Iwwerks (Kansas City, Missouri, 1901. március 21. – 1971. július 7.) kétszeres 
Oscar-díjas amerikai animátor, karikaturista, speciális effektkészítő. Walt Disney barátja és munkatár-
sa. 
Carl Lutz: (Walzenhausen, Svájc, 1895. március 30. – Bern, 1975. február 13.) svájci diplomata, Svájc 
budapesti alkonzulja 1942-től 1945-ig.1913-ban az Egyesült Államokba költözött, és a George Wa-
shington Egyetemen 1924-ben diplomázott. A holokauszt idején több tízezer zsidót mentett meg a de-
portálástól. 1965-ben a Jad Vasem kitüntette a Világ Igaza díjjal. 
Max Fleischer: (1883. szeptember 19. – 1972.) amerikai animátor, feltaláló, animációs filmrendező és 
producer. 
Osvaldo Cavandoli: (1920. március 3. – 2007.) más néven Cava, olasz karikatúrista, technikai terve-
ző, animációs filmrendező és producer. 
Storyboard: képes forgatókönyv. 
Gil Alkabetz: (Kibbutz Mash’abey Sade, Izrael, 1957. december 2. –) animációs filmrendező, író, ani-
mátor, producer. 
Aidan Hickey: (Ireland) író, animációs filmrendező, producer. 
Geoff Dunbar: (Abingdon, Oxfordshire, Anglia, Egyesült Királyság 1944. március 25. –) angol animá-
ciós filmrendező, animátor, író, producer. 
Trey Parker: Randolph Severn Parker (Connifer, Colorado, 1969. október 19.) zenész, színész, forga-
tókönyvíró, animációs filmrendező, producer, a South Park című animációs filmsorozat egyik készítője. 
Matt Stone: Matthew Richard „Matt” Stone (Houston, Texas, USA 1971. május 26.) színész, forgató-
könyvíró, animációs filmrendező, producer, a South Park című animációs filmsorozat egyik készítője. 
Milton Feld: (Missouri, USA, 1893. november 17. – 1947. szeptember 7.) producer, Universal, 
Paramount Theatre. 
Earl Hurd: (1880. szeptember 14. -1940. szeptember 28.) amerikai animátor és filmrendező. 
Alexander Pantages: (1867, február 17. – 1936) görög-amerikai vaudeville és korai filmproducer és 
impresszárió, aki létrehozott egy nagy színházi hálózatot az Egyesült Államok egész nyugati részén és 
Kanadában és ilyen módon 84 színházat üzemeltetett. 
Vaudeville: Az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában a korai 1880-as években a népszerű 
szórakozás színházi műfaja volt. Az ilyen stílusú színházakban szerepeltek klasszikus zenészek, éne-
kesek, táncosok, bűvészek, női és férfi imitátorok, akrobaták, illusztrált dalok, zsonglőrök, egyfelvoná-
sos darabok, vagy jelenetek, hírességek, énekmondók, filmek. A vaudeville eredetileg jellegzetes pári-
zsi utcai dal volt és általában az itáliai komédiások építették be előszeretettel ezeket a dalocskákat a 
rögtönzéses játékokba. A népszerű dalokat 1700. körül kezdték színpadi műként szervezni. Ezeknek a 
cselekménye a mai zenés játékokéhoz hasonlóan lazák voltak, jobbára csak a dalok egységes keretbe 
fűzésére szolgált. Ezeket vaudeville-ket, más műfajokkal együtt a francia vígopera, az opera comique 
előzményének tekintik. 
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Margaret Winkler: Margaret J. Winkler, Mrs. Mintz (1895. április 22. – 1990. június 21.) pályafutása 
kezdetén személyes titkára volt Harry Warner-nek a Warner Brothers alapítójának. Talán kevéssé köz-
tudott, hogy Grósz Dezső volt az első európai rajzfilmproducer, de az sem igazán ismert tény, hogy a 
Budapestről kivándorolt Margaret J. Winkler (Winkler Margit) volt az, akinek nagy szerepe volt Walt 
Disney felfedezésében. Mivel ő volt Disney producere és segített az Oswald, a szerencsés nyúl soro-
zat létrejöttében. Valamint a további konfliktusoknak köszönhetően, közvetetten részese volt a legen-
dás Miki egér alakjának a létrejöttében. 
Carl Laemmle: Karl Lämmle (Laupheim, Württemberg, 1867. január 17. – Los Angeles, California, 
1939. szeptember 24.) amerikai filmes, úttörő megalapítója a hollywoodi filmstúdiónak az Universal-
nak. 
Charles Mintz: Charles B. Mintz (1889. január 4. – 1940.) amerikai filmproducer, felesége Margaret J. 
Winkler, akivel közös produkcióban voltak Walt Disney producerei és felfedezői. 
Geg: (Gag) ötlet, csattanó, bemondás, a színjáték és a film cselekményének meglepő, többnyire hely-
zetkomikumon alapuló fordulata. A filmgyártásban külön gagmanek, ötletgyártók dolgoznak a forgató-
könyvírók számára. 
Animatic: animatik. 
Storyboard animatic: képes forgatókönyv animatik. 
Timing: időzítés. 
Rowan Atkinson: Rowan Sebastian Atkinson (Newcastle upon Tyne, Egyesült Királyság, 1955. január 
6. –) brit humorista, komikus, színész, rendező. 
Kovásznai György: Kovásznai Gábor György (Budapest, 1934. május 15. - 1983. június 28.) animá-
ciós filmrendező, festőművész, grafikus, író és forgatókönyvíró. 1961-ben Nepp József animációs film-
rendező megkeresi Kovásznai-t, hogy dolgozzon vele dramaturgként, ekkor írja meg az „Öcsi és a 
Varázsló” forgatókönyvét. 1963-ban a Pannónia Filmstúdióban Korniss Dezsővel együtt készítette első 
önálló animációs filmjét (papírkivágásos és kollázs technikával) „Monológ” címmel. 1964-ben készített 
filmje a „Gitáros fiú a régi képtárban” kísérleti animációs filmje a Pannónia Filmstúdió egyetlen betiltott 
filmje maradt a rendszerváltásig. 1965-ben elkészíti műfajteremtő filmjét „Átváltozások” címmel. Szá-
mos alkotása, korát megelőzte modern felfogásával, dramaturgiájával és látványvilágával. 
layout: beállítási rajz. 
layout animatic: beállítási rajz animatik. 
Nepp József: (Csepel, 1934. június 23. –) Kossuth és Balázs Béla-díjas rajzfilmrendező, forgatókönyv-
író, háttérfestő, animátor, tervező, zeneszerző. 
Stan Hayward: (London, 1930. –) író, forgatókönyvíró. 
Don Arioli: (Rochester, New York, USA, 1936. szeptember 2. - Devon, Anglia, 2005. október 4.) író és 
színész. 
Raymond Briggs: (1934. január 18. –) angol illusztrátor, karikaturista, grafikus, író. 
David Bowie: David Robert Jones (Brixton, London, 1947. január 8. -) angol zenész, színész, zenei 
producer és zeneszerző. 
Dianne Jackson: (1941. július 28. – 1992. december 31.) angol animátor, animációs filmrendező. 
Jimmy Murakami: Teruaki „Jimmy” Murakami (San Jose, California, 1933. június 5. –) japán-amerikai 
animátor és animációs filmrendező. 1960-ban a Fred-Wolf Films amerikai animációs stúdiót alapította, 
Jimmy Murakami és Fred Wolf. Oscar-díjra jelölték a The Magic Pear Tree (1968) animációs filmjét. 
John Coates: (1927. november 7. – 2012. szeptember 16.) brit film producer, a TVC animációs stúdió 
társalapítója. Yellow Submarine és számos animációs film producere. 
Howard Blake: (1938. október 28. –) angol zeneszerző. 
René Goscinny: (Párizs, 1926. augusztus 14. – 1977. november 5.) francia képregényíró, és humoris-
ta, az Asterix és Lucky Luke figurák atyja. 
Albert Uderzo: (Fismes,1927. április -) francia képregényrajzoló és író, legismertebb figurája Asterix, a 
gall harcos. A francia képregény meghatározó alakja, egy olasz bevándorló fiaként, Alberto Uderzo 
néven született, mert apja ragaszkodott hozzá, hogy fia olasz nevet viseljen. Születésekor két plusz úja 
volt, amit műtéti úton eltávolítottak. Családneve egy Észak-Itáliai falu nevéből származik. A legenda 
szerint Kr. u. 452-ben Attila a hunok vezére elpusztította Uderzót, a támadás után csak egy gyermek 
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maradt életben, aki mivel nem tudta a saját nevét, a falu nevét kapta, ő volt Albert Uderzo egyik őse. A 
falu ma is létezik Oderzónak hívják. 
Marjane Satrapi: (eredetileg Margän Säträpi, magyarosan Mardzsán Szátrápi, Irán, Rast, 1969. nov-
ember 22.) perzsa származású francia írónő és képregényrajzoló. Számos gyermek könyv alkotója, a 
2007-ben készített Persepolis címűt. alkotása a leghíresebb. 
Frank Miller: (1957. január 27. –) amerikai író, grafikusművész, filmrendező, színész, elsősorban film 
noir stílusú képregényeiről ismert alkotó. 
Film noir: (franciául „fekete film”) egy olyan filmstílus, amit elsősorban a hollywoodi bűnügyi drámák, 
krimik jellemzőjeként használnak és legfőképpen azoknál, amelyeknél kiemelt szerepet játszik az am-
bivalens erkölcs és a szexuális motiváció. Először Nino Frank francia kritikus használta a film noir el-
nevezést a hollywoodi filmekre 1946-ban. A hollywoodi klasszikus film noir időszakát az 1940-es évek 
eleje és a késő 1950-es évek közé lehet tenni. Ennek a korszaknak a stílusához társítják a kontrasztos 
fekete-fehér képi világot, melynek gyökerei a német expresszionista fényképezésig nyúlnak vissza, 
másrészt sok történet és a klasszikus noir szemléletmód Amerikában a nagy gazdasági világválság 
korszakának a krimi iskolájából származik. Hivatalosan az első film noir-nak az 1941-es A máltai só-
lyom című filmet tekintik, amely Dashiel Hammett azonos című regényének a harmadik, legjobban 
sikerült adaptációja. Ebben a filmben debütált Humphrey Bogart, aki az elegánsan cinikus magánde-
tektív karakterét jeleníti meg, amely mára a műfaj megteremtőjévé vált. 
Robert Rodriguez: Robert Anthony Rodriguez (San Antonio, Texas, 1968. június 20. –) mexikói 
származású amerikai filmrendező. 
Quentin Tarantino: USA, Tennessee, Knoxville, 1963. március 27. –) amerikai filmrendező, színész, 
forgatókönyvíró, filmproducer, az amerikai független film egyik legmeghatározóbb alakja. Oscar-díj a 
legjobb eredeti forgatókönyvért. 
Joe Eszterhas: (Csákonydoroszló, 1944. november 23. –) magyar származású amerikai forgató-
könyvíró és filmproducer. 
Bob Dylan: (született: Robert Allen Zimmerman, Duluth, Minnesota, 1941. május 24. –) amerikai éne-
kes, dalszerző, a popzene meghatározó alakja. 
George Dunning: George Dunning Garnett (Kanada, Torontó, 1920. november 17. – 1979. február 
15.) kanadai születésű animációs filmrendező, animátor, illusztrátor, leghíresebb filmje az 1968-ban 
készült Beatles film a Yellow Submarine. 
Promotálás: termék vagy szolgáltatás népszerűsítése. 
Roger Noake: filmkészítő, tanár, író, animációs könyvszerző az „animation A GUIDE TO ANIMATED 
FILM TECHNIQUES” című könyve megtalálható a BKF könyvtárában. 
Bódy Gábor: (Budapest, 1946. augusztus 30. – Budapest, 1985. október 24.) filmrendező, 
videoművész, teoretikus, forgatókönyvíró. A hetvenes-nyolcvanas évek magyar és európai film- és 
videoművészetének meghatározó személyisége. Nárcisz és Psyché (1980), filmje az „új narrativitás” 
szemléletmódjának a filmalkotása. 
Varga Csaba: (Mezőcsokonya, 1945. október 28. – Pilisszentiván, 2012. június 15.) animációs film-
rendező, forgatókönyvíró, nyelvkutató, író, grafikus művész, a Varga Stúdió animációs stúdió (1989), 
alapítója Erkel Andrással, amely egyike volt Európa kilenc vezető stúdiójának. 
Melis László: (Budapest, 1953. augusztus 14. –) hegedűművész, zeneszerző, számos komponálása 
mellett, meghatározó animációs filmek zeneszerzője is. 
Banga Ferenc: (Újpest, 1947. július 20. –) grafikus művész, illusztrátor. 
Syd Field: (Budapest, 1935. december 19. – Beverly Hills, 2013. november 17.) amerikai forgatókönyv 
szakértő, aki számos művet írt és előadást tartott az eladható forgatókönyvek témájában. 
Ingmar Bergman: (Uppsala, 1918. július 14. – Färö, 2007. július 30.) svéd filmrendező, a modern 
filmművészet egyik legnagyobb hatású egyénisége volt. 
Dziga Vertov: (eredeti nevén Gyenyisz Arkagyjevics Kaufman, Bialystok, 1896. január 15. – Moszkva, 
1954. február 12.) szovjet filmrendező, a dokumentumfilmezés, a cinema verité, a  filmhíradó egyik 
klasszikusa. A montázstechnika egyik kidolgozója, teoretikusa és megvalósítója. Az 1960-as évekbeli 
francia cinema verité dokumentarista filmirányzat neve a Vertovtól származó kinopravda tükörfordítása. 
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Cinema verité: Cinéma vérité: francia (Sinema verite), őszinte mozi, a stílus a dokumentumfilm által 
kitalált Jean Rouch által inspirált Dziga Vertov elmélete a Kino-Pravda, ami befolyásolta a Robert 
Flaherty’s filmeket. Ez a felfogás egyesíti az improvizációt a kamera leleplező igazságával, és az ese-
mények mögé rejtett nyers valóságot. Ez néha a megfigyelési mozi, ami tisztán értelmezi a valóságot, 
a cinema direct, ahol nem elsősorban a narrátor, voice-over dominál.  
Kurosava Akira: (nyugaton ismertebb nevén Akira Kurosawa, Tokió, 1910. március 23. – Tokió, 1998. 
szeptember 6.) japán filmrendező, filmproducer, forgatókönyvíró. Oscar-díjas filmrendező. 
Vincent van Gogh: (eredeti nevén Vincent Williem van Gogh, Hollandia, Groot-Zudert, 1853. március 
30. – Franciaország, Auvers-sur-Oise, 1890. július 29.) holland festőművész, a posztimpresszionizmus 
egyik legnagyobb alakja.  
Szergej Mihajlovics Eizenstein: a magyar szakirodalomban a neve Eizenstein, Riga, Lettország, 
1898. január 23. – Moszkva, 1948. február 11.) szovjet filmrendező és teoretikus, a szovjet és az egye-
temes filmtörténet egyik legnagyobb és legmeghatározóbb alakja. Munkásságával nagymértékben 
hozzájárult a film formanyelvének a kialakításához. 
Frederivo Fellini: (Rimini, 1920. január 20. – Róma, 1993. október 31.) olasz filmrendező és forgató-
könyvíró. Fellini filmjeiben a valóság, az emlékek és az álmok sajátos módon megjelenített filmes for-
manyelvben olvadnak össze. Oscar-díjas filmrendező. Felesége Giulietta Masina filmszínésznő. 
Huszárik Zoltán: (Domony, 1931. május 14. – Budapest, 1981. október 14.) filmrendező, grafikus. 
Felesége Móger Ildikó táncművész, koreográfus, lánya Huszárik Kata színésznő (született Nagy Anna 
színésznőtől). 
Alfred Hitchcock: Alfred Joseph Hitchcock (London, 1899. augusztus 13. – Los Angeles, 1980. április 
29.) angol filmrendező, forgatókönyvíró, storyboard készítő és producer. A krimi, bűnügyi, thriller, film-
műfajának meghatározó mestere. Oscar-díjas filmrendező. 
Anthony Hopkins: (Egyesült Királyság, Wales, Port Talbot, 1937. december 31. –) Oscar-díjas wale-
si-amerikai filmszínész. 
Ian Flaming: Ian Lancaster Flaming (1908. május 28. – 1964. augusztus 12.) brit író, újságíró, a má-
sodik világháborúban tengerésztiszt és hírszerző volt. James Bond figurájának a megalkotója. 
Sean Connery: Sir Thomas Sean Connery (Egyesült Királyság, Skócia, Edinburgh, 1930. augusztus 
25. –) Oscar-díjas skót filmszínész. 
Goldfinger Ernő: (Budapest, 1902. szeptember 11. – London november 15.) magyar származású, 
brutalista stílusban alkotó angliai építész. 
Bill Hutten: animációs filmrendező, forgatókönyvíró. 
Tony Love: animációs filmrendező 
Lehotay Zoltán: (Budapest, 1958. február 14. –) animációs filmrendező, grafikus művész. 
J.W. Griffith: James W. Griffith: filmrendező. 
Christopher Moon: operatőr-rendező. 
Jean - Francois Richet: (Párizs, július 2. –) francia színész, filmrendező, producer, író, forgatókönyv-
író és szerkesztő. 
Vincent Cassel: (1966. november 23. –) francia filmszínész, filmrendező, felesége Monica Bellucci 
színésznő. 
Gérard Depardieu: Gérard Xavier Marcel Depardieu (Chäteauroux, 1948. december 27. –) francia 
színész, filmrendező, producer, Oscar-díjra jelölték. 
Cécile de France: (1975. július 17. –) belga színésznő. 
Paul Driessen: (1940-ben született), holland animációs filmrendező, animátor, író, Oscar-díjra jelölték. 
Sylvain Chomet: (1963-ban született, Maisons-Laffitte) francia komikus, író, animátor, animációs film-
rendező, képregény készítő. Yvelines Párizs, közelében tanult művészetet és 1982-ben szerzett dip-
lomát. 1982-ben Londonba költözött, és ott kezd dolgozni. Az Öreg hölgy és a galambok című filmjét 
Oscar-díjra jelölték, a legjobb rövidfilm kategóriában. A Les Triplettes de Belleville című filmjét két Os-
car-díjra jelölték, a legjobb animációs film és a legjobb dal kategóriában. 
Otar Joszeliani: Otar Davidovics Ioszeliani (Tbiliszi, 1934. február 2. –) grúz-francia filmrendező. 
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Lotte Reiniger: (Berlin-Charlottenburg, 1899. június 2. – 1981. június 19.) német animációs filmrende-
ző, a sziluett animáció úttörője. 
Yuri Norstein: Yuriy Borisovich Norshteyn (Andreyevka, Penza terület, 1941. szeptember 15. -) zsidó 
származású, szovjet és orosz animációs filmrendező. 
Rófusz Ferenc: (Budapest, 1946. augusztus 19. –) Oscar-díjas animációs filmrendező. 
Luis Buñuel: Luis Buñuel Portoles (Spanyolország, Calanda, 1900. február 22. – Mexikó, Mexikóvá-
ros, 1983. július 29.) spanyol születésű mexikói filmrendező. 
Salvador Dali: Salvador Domingo Felipe Jacinto Dali-i Doménech (Figueras, 1904. május 11. – 1989. 
január 23.) katalán-spanyol festőművész, a szürrealizmus atyja. 
Paul Ekman: (Washington, 1934. február 15. –) amerikai pszichológus, a Kaliforniai Orvosi Egyetem 
pszichológiaprofesszora, az arckifejezés felismerésének kiváló kutatója. 
Tim Roth: Timothy Simon Smith (London, melletti kisváros Dulwich, 1961. május 14. –) angol színész 
és filmrendező. Oscar-díj jelölést kapott a Rob Roy (1995) című filmben nyújtott alakításáért. Édesapja, 
aki New Yorkban született, a második világháború után vette fel a Roth nevet, hogy elrejtse az állam-
polgárságát. 
Sergio Leone: (művészneve Bob Robertson, Róma, 1929. január 3. – Róma 1989. április 30.) olasz 
filmrendező, színész, forgatókönyvíró, a spagettiwestern nagy úttörője. 
Ennio Morricone: (Róma,1928. november 10. –) olasz zeneszerző, karmester, aki elsősorban a film-
zenéiről ismert. Legjobb eredeti filmzene kategóriában, öt Oscar-díj jelölést, és 2007-ben Oscar-díj 
életműdíjat kapott. 
Henry Fonda: Henry Jaynes Fonda (Grand Island, Nebraska, 1905. május 16. – Los Angeles, Kalifor-
nia 1982. augusztus 12.) Oscar-díjas amerikai színész. 
Charles Bronson: (eredeti nevén Charles Dennis Buchinsky, Ehrenfeld, Pennsylvania, 1921. novem-
ber 3. - Los Angeles, 2003. augusztus 30.) amerikai színész. 
Claudia Cardinale: (Tunisz, 1938. április 15.) tunéziai születésű olasz színésznő. 
Jason Robards: Jason Nelson Robards, Jr. (1922. július 26. – 2000. december 26.) amerikai színész. 
Oscar-díjat kapott a legjobb férfi mellékszereplő kategóriában, a Minden elnök emberei és a Júlia című 
filmekben nyújtott alakításáért. 
Gianluigi Toccafondo: (San Marino, 1965. –) olasz művész, animátor, animációs filmrendező. 
Reisenbüchler Sándor: (Budapest, 1935. február 16. – Budapest, 2004. április 1.) animációs filmren-
dező. 
Ryan Woodward: (Salt Lake City, 1972. április 27. –) animátor, animációs filmrendező. 
Alexandre Alexeieff: Alexandre Alekszandrovics Alexeieff, vagy Alexander Alexeieff (1901. április 18. 
– 1982. augusztus 9.) orosz születésű művész, animációs filmrendező és illusztrátor, aki főleg Párizs-
ban dolgozott. 
Claire Parker: (Boston, Massachusetts, 1906. augusztus 31. – Párizs, 1981. október 3.) Le nez 
(1963), Une nuit sur le Mont Chauve (1933) igazgatója, (1972) felesége volt Alexandre Alexeieff-nek, 
aki feltalálta a pinscreen animációs technikát, és együtt készítettek ilyen stílusú filmet. 
Caroline Leaf: (Seattle, Washington, 1946. augusztus 12. -) kanadai-amerikai animációs filmrendező, 
animátor. A homok animációs technika megalkotója. 
Norman Mclaren: (1914. április 11. – 1987. január 27.) skót származású kanadai animátor, animációs 
filmrendező. A National Film Board of Amerika stúdióban készített számos alkotása úttörő hatású, az 
animációs film, a rajzolt animációs film, a vizuális zene, a kísérleti film, a pixilláció és a grafikus hang, 
megalkotásában. Oscar-díjat kapott filmjeiért (1953, 1958, 1964). 
Péter Földes: Földes Péter Mihály (Budapest, 1923. augusztus 22. – Párizs, 1977. március 29.) ma-
gyar származású brit animációs filmrendező, festőművész, a számítógépes animáció úttörője. 
Alex Butera: felesége Lindsay Kis Butera, aki alkotótársa is, együtt készítik az animációs filmjeiket. 
Általában Lindsay Kis Butera írja a filmek forgatókönyvét és alkotja meg a desing világot, Alex Butera 
az animációs rendező és a zeneszerző, Dick Figures az animátor a filmjeikben. 
Kenn Navarro: (Manila, Fülöp-szigetek, 1979. –) filippínó-amerikai, animátor. 
Aubrey Ankrum: (1972) amerikai forgatókönyvíró, animátor, grafikus művész. 
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Rhode Montijo: Happy Tree Friends, produkcióban, Voices, Art and Direction. 
Warren Graff: (1972. június 23. –) amerikai író színészhang. 
Romhányi József: (beceneve „Rimhányó”, Nagytétény, 1921. március 8. – Budapest, 1983. május 7.) 
író, költő, műfordító, opera szövegkönyvíró, számos animációs film szövegírója, forgatókönyvírója 
Nepp József alkotótársával együtt. 
Joseph Barbera: (New York, 1911. március 24. – Los Angeles, 2006. december 18.) amerikai rajz-
filmkészítő, producer, társával William Hannával 1957-ben hozta létre közös vállalkozásukat a Hanna-
Barbara filmstúdiót, amelynek számos világsikerű filmet köszönhet a világ. 
William Hanna: (Új-Mexikó, 1910. július 14. – Kallifornia, 2001. március 22.) amerikai rajzfilmkészítő, 
producer, társával Joseph Barberával 1957-ben hozta létre közös vállalkozásukat a Hanna-Barbara 
filmstúdiót, amelynek számos világsikerű filmet köszönhet a világ. 
Ralph Bakshi: (Haifa, Palesztinia, 1938. -) amerikai animációs filmrendező. 
Matt Groening: Matthew Abram „Matt” Groening (Portland, Oregon 1954. február 15. –) filmkészítő, 
forgatókönyvíró, grafikus, producer, képregénykészítő és -kiadó, a Simpson család és a Futurama 
című rajzfilmsorozat és a Life in Hell című képregény megalkotója. 
Csupó Gábor: (Budapest, 1952. szeptember 29, –) magyar származású amerikai rajzfilmkészítő, 
animációs filmrendező, animátor, művész, producer, zenész, filmrendező. Feleségével Arlene 
Klaskyval megalapította a Klasky Csupo filmstúdiót. 
Igor Kovalyov: Igor Adolfovich Kovalyov (Ukrajna, Kiev, 1963. január 17. –) animációs filmrendező, 
forgatókönyvíró, animátor, grafikus művész. 
Damon Albam: (Whitechapel, London, 1968. március 23. –) angol dalszerző, énekes, producer. A 
Blur nevű britpop együttessel kezdte a karrierjét és vált ismerté. 1998-ban Jamie Hewlett 
képregényrajzolóval a Gorillaz, virtuális banda kitalálója. A Sziget Fesztiválon is fellépett a The Good, 
The Bad & The Queen nevű produkcióban. 
Jamie Hewlett: Jamie Christopher Hewlett (Horsham, Sussex, 1968. április 3. –) angol illusztrátor, 
képregényrajzoló, grafikusművész, író. 1998-ban Damon Albam zenésszel a Gorillaz, virtuális banda 
kitalálója. 
Clint Eastwood: (San Francisco, 1930. május 31. –) amerikai zeneszerző, énekes, színész, filmren-
dező, producer. Oscar-díjat kapott a legjobb rendezés és a legjobb film kategóriában, 1993. Nincs bo-
csánat, 2005. Millió dolláros bébi. Hat Oscar-díj jelölés a legjobb rendezés és a legjobb film kategóriá-
jában. 
 


	Tartalomjegyzék
	1. Az animáció fogalma és a film kezdete
	2. A film és a storyboard elméleti meghatározásai és a filmidő
	3. Az animációs film kezdetei
	4. Walt Disney élete
	5. A rég elfeledett animációs technikák és felfogások hatásainak az újraéledése és értelmezése napjainkban
	6. The Walt Disney Company
	7. A Disney storyboard és a storyboard animatic felfogásának a hatásai a filmgyártás folyamatára napjainkban
	8. Az irodalmi forgatókönyv és a storyboard animációs filmben betöltött szerepe és kapcsolata a társművészetekhez
	9. A film és az animációs film ötletek verbális és vizuális megjelenési formái
	10. A forgatókönyvírás szerkezete és kapcsolata az animációs filmek vizualitásához
	11. A forgatókönyvírás személyes kapcsolata a környezettel
	12. A storyboard vizuális előkészítése
	13. A storyboard panel információi és a filmes képformátumok
	14. A storyboard kapcsolata és szerepe a film elméletéhez és gyakorlatához
	15. A film, animációs film jeleneteinek, képeinek a kapcsolódása, a kameramozgások, a montage, plánok és az effektek
	16. Az animációs film technikai, formai és stílusbeli megfogalmazásai és lehetőségei
	FOGALOMTÁR

