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Kőháti 
DorottyaRajzban nem lesz

könnyű ábrázolni
Beszélgetés Richly Zsolttal az első Luther-rajzfi lmről

A reformáció kezdetének 500 éves jubileumára világszerte készülődnek az evangélikus egyházak, így a 
Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) is. A Reformációi Emlékbizottság ülésein a méltó ünneplés legkü-
lönbözőbb formáiról tárgyalnak az adott területeket (kultúra, tudomány, művészet, egyházi intézmények, 
egyházi gyűjtemények stb.) képviselő szakemberek. Az Északi Egyházkerület püspöke, dr. Fabiny Tamás évről 
évre meghívja kölcsönös ismerkedésre az egyházkerülete területén élő, alkotó különböző hivatások evangé-
likus képviselőit. Tudósokat, jogászokat, művészeket, orvosokat. Egy ilyen alkalomra kapott meghívást Richly 
Zsolt is. Az ismert és elismert rajzfilmes művész bemutatkozó szavaiban elárulta: régi nagy álma, vágya egy 
Luther-rajzfilm elkészítése. Az ötlet lelkesedést, kedvező fogadtatást váltott ki a jelenlévőkből, Fabiny Tamás 
püspök pedig – mint az MEE médiamunkáért felelős püspöke – „szárnyai alá vette” az akkor vágyként meg-
fogalmazott tervet. Azóta konkrét lépések sorát tette meg mind a művész, mind az a kis önkéntes támogató 
csapat, akik a rajzfilmsorozathoz jelen stádiumában támogatásukat tudják adni.

Richly Zsolt rajzfi lmtervező, -rendező, címzetes egyetemi tanár. 1941-ben született Sopronban, 
középiskolai tanulmányait is a városban, a Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceumban végezte el. 
A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, a Magyar Ipaművészeti Főiskola és a Pannónia Filmstúdió 
(ma Pannóniafi lm Kft .) tanára. Saját rajzfi lmekben rendezőként, látványtervezőként és fi gurater-
vezőként vált ismert és elismert művésszé. Egész estés fi lmje: Háry János (1983). Rajzfi lmsorozatai: 
A kockásfülű nyúl (1975); Kíváncsi Fáncsi (1986); Fabulák, Heltai Gáspár mesél (1987); A magyar 
föld szentjei (tizenhárom story board). Híres munkája a Kőműves Kelemen című fi lmballada (2009). 
Az evangélikus vallású művész egyéni kiállításainak egyebek mellett evangélikus egyházunk is 
otthont adott már. Richly Zsolt grafi kusművészként is aktív alkotói életművet tudhat magáénak. 
Balázs Béla-díjas (1981), Érdemes Művész (1986).

– Egy tavalyi interjúban művész úr sok konkrétumot osztott meg az olvasókkal. A tervek már egyre jobban körvona-
lazódtak akkor is, azonban igen sok bizonytalanság volt a fi nanszírozást illetően. Azóta történt-e valami előrelépés? 
Hogyan, miként lehet egyházi vagy egyházon kívüli, hazai vagy külföldi szponzorokat találni egy ilyen igényes, nagy-
szabású vállalkozáshoz – amely azonban rendkívül költségigényes is?

– Sajnos egyelőre csak reményeket tudok megfogalmazni. Készítettünk egy nagyon szép, színvonalas dossziét, amely-
ben megtalálható a sorozat koncepciója Fabiny püspök úr tollából, feltüntettük benne az egyes epizódok címét, valamint 
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belekerült Lackfi  János író, költő, műfordító fi lmnovellája, akit az irodalmi forgatókönyv elkészítésével bíztunk meg. 
A dosszié tartalmaz egy képes forgatókönyvet, úgynevezett story boardot.1 Majd ehhez egy amatőr együttessel hangot 
vettünk fel, és erre rajzoltam rá a képes forgatókönyvet, amit szintén fi lmre vittünk (animatic). Ez azért fontos előrelépés 
a jövő szempontjából, mert ezt a dossziét püspök úr már megpróbálta népszerűsíteni a Lutheránus Világszövetségben 
is, amelynek azóta egyik alelnöke is lett. Sikerült továbbá a Reformációi Emlékbizottság által felvett programok között 
elfogadtatni. Reménykedünk. Ismerve az ország és az egyház (anyagi) helyzetét, tudjuk, hogy a fi nanszírozás kérdése 
komoly erők mozgósítását igényli. Megpróbálunk külföldről támogatást szerezni. Régen a pápák fi nanszírozták a sixtusi 
kápolnát, a Manzu-féle bronzkaput a Vatikánban… Ma az emberek nagyon sokat ülnek a televízió, az internet előtt. 
Ennek a sorozatnak véleményem szerint az lehet a küldetése, hogy ha levetítik egy kisközösségben, körbe lehet ülni az 
asztalt, lehet róla beszélni, egy előadásnak is lehet az alapanyaga. Az elmondottak miatt a kezdetektől fogva nem egész 
estés fi lmet tervezünk. Tizenkét epizódra gondoltunk. Nem bármilyen sorrendben levetíthető részek, hiszen Luther 
Márton életútja kronologikusan kerül sorrendbe. Akár konfi rmációs ajándék is lehet majd a későbbiekben, hittanórai, 
bibliaórai anyag is lehet, ha a mű továbbéléséről is gondolkodunk.

– Művész úr mikor és hogyan ismerkedett meg Lutherrel? Mi az első Lutherrel kapcsolatos élménye?
– Sopronban, Magassy Sándor hitoktatónál történt. Tőle kaptam az első Bibliámat, ami még a Líceumé volt. Akkori-

ban, az ’50-es években még szinte „pult alól adták”. Ez a Biblia még ma is megvan. Weltler Rezső lelkész volt a konfi rmációs 
felkészítő tanárom, akitől Luther Mártonról és a reformációról tanultam. A téma rajzfi lmesítése 1994 óta foglalkoztat. 
(Akkor még Marsall László írta az első forgatókönyvet.) Megpróbáltam Németországban, majd a budavári evangélikus 
egyházközség német gyülekezetében szponzorokat keresni. Akkoriban azonban éppen elmúlt egy évforduló, és már nem 
volt aktuális. Most azonban, ha szabad ilyet mondani, Fabiny püspök úrban megtaláltam a legjobb „menedzsert”, ő korábbi 
sokéves, a Duna Televíziónál szerzett műsorszerkesztői tapasztalata birtokában – átérezve a kezdeményezés fontosságát – 
sokat segít az ötlet minél szélesebb körben való megismertetésében. Reménykedünk tehát, van érdeklődés: Finnországtól 
Németországon át Olaszországig, de Amerikába is eljutott egy ilyen dosszié. Elsősorban a nyugati, északnyugati államokra 
gondolok, Gustav Adolf „utódjaira” mint elsődleges lehetséges partnerekre. Nagyon nehéz ugyanakkor kérni, amikor még 
nincs meg az úgynevezett pilótafi lm. Ehhez kell most összeállítanom eddigi munkáimból egy összegzést.

– Úttörő jelentőségű ez a vállalkozás. Luther Mártonról még soha, sehol a világon nem készült rajzfi lm…
– Igen, ez valóban így van. Ez lenne az első Luther-rajzfi lm (tegyük hozzá: sorozat). Érdekes, hogy még senki-

nek nem jutott eszébe. Magam nem „megrendelésre”, hanem régóta dédelgetett tervként szeretném az évfordulóra 
megvalósítani. A könyvkiadás az egyházak által már jól bevett, gyakorolt tevékenység. Ugyanakkor ha azt mon-
dom, hogy egy rajzfi lm egy perce ezer euróba kerül, akkor bizony mindenki meglepődik… A világban mindenütt 
úgynevezett előszponzorálással szokták a rajzfi lmeket fi nanszírozni – mielőtt még bármi (a fent említett terveken 
kívül) elkészült volna. Az üzletemberek tehát úgy adnak pénzt, hogy gyakorlatilag megelőlegezik az akár többéves 
munkát. Nyilvánvaló, hogy ez a módszer az egyházban még járatlan út.

– Lackfi  János lesz a forgatókönyv írója. A fi atal, jól ismert és népszerű író, költő már komolyan készül a feladatra. 
Hogy esett rá a választás?

– Jó írónak találom, akinek jó drámai érzése van, üdítő nyelvi leleményei. Mai füllel megérthető, csak részben 
archaizáló nyelvet kell írni ehhez a fi lmhez. Mikor felkértem, talán ő maga sem tudta, mekkora vállalás lesz ez. Ter-
mészetesen tőle sem lehet kérni, hogy előre megírja tizenkét epizód forgatókönyvét honorárium nélkül. A „legmu-

 1 A story board egy olyan, fi lmgyártásban, fi lmanimációban használt eszköz, amelynek segítségével a készítők a történetet tudják 
vizuálisan megjeleníteni, még a forgatás vagy animálás megkezdése előtt. – A szerk.
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tatósabb” történeteket megpróbáltuk kiválasztani („Itt állok, másként nem 
tehetek…”), de célszerűbb lesz sorrendben haladni. Az előkészítés költsége az 
egyharmadát teszi ki a végösszegnek, de még nincs látszatja, még nincs mit 
felmutatni – ezért is nehéz a feladatunk.

– Milyen lesz a fi lm szerkezete?
– Luther élete nagyon kalandos volt, a helyszínek is változatosak lesz-

nek. Van egy történeti eseménysor: az életút, melyet narratív mesélés fog 
megjeleníteni a fi lmben. Szeretnék emellett olyan betéteket írni, amelyek 
a mai ember vizualitásához közelebb állnak. Luther Márton vívódásait, 
vergődéseit, éjszakai imáit vonalban rajzolnám meg, sok átalakulással. Kor-
talan stílus ez, és a mai ember lelkivilágához is ez áll közelebb. A harmadik 
réteg a dokumentumok felvonultatása lenne. Luther Bibliája, keresztje, szé-
ke… mindaz, ami hitelessé, hihetővé teszi, dokumentálja, hogy ez a történet 
így történt meg. Ezt a három réteget szeretném vegyíteni. A mai fi atalság, 
amely a klipek képözönéhez szokott, reményeim szerint „veszi majd a lapot”.

– Számos Luther-ábrázolás és -fi lm látható, vannak köztük egymásnak 
ellentmondó felfogások is. Milyen lesz a Luther-rajzfi lm reformátora? Úgy is 
kérdezhetném, milyen az Ön, az alkotó Luther-képe, amelyet szeretne majd 
megjeleníteni?

– Vizuálisan annyit elmondhatunk, hogy – bár nagyon kevés kép 
maradt fenn róla – nem volt egy fi lmsztár. Némelyik ábrázolást utólag 
készítették, és erősen idealizált. Nem olyan lesz, mint az egész estét fi lmek 
fi lmcsillagai által életre keltett Luther – ez bizonyos. Ahol ez lehetséges, a 
meglévő dokumentumokból szeretnék kiindulni és azokat átformálni az 
aktuális epizód rajzfi lmfi gurájává. Gyerekkorából ugyanakkor semmilyen 
ábrázolás nem maradt fent róla…

– És átvitt értelemben milyen Luther-képet lát most az alkotó? A hit 
harcosa, a nagy felismerések embere, a karakán egyházreformátor, hívők 
példaképe, a modern, vagány küzdő…?

– Leginkább egy vívódó személyiséget látok, akinek nap mint nap meg 
kell küzdenie a hitért. Pont ez az, ami modernné teszi! Rajzban ezt nem lesz 
könnyű ábrázolni, ez tény. A dolgozószobámban már régóta sorakoznak – egy 
nagy dobozban – azok a kötetek, amelyek Luther Mártonról, a reformációról, 
Luther reformátortársairól szólnak. Komoly felkészülést végzek tehát az ol-
vasmányok terén is, hogy hitelesen ábrázolhassam Luthert, de persze van egy 
saját, immár kialakult Luther-képem, ez a küzdő, vívódó, nagyon emberi, a 
szívemhez nagyon közel álló ember. Mai ember, nem a középkor múltba vesző 
alakja ő. A másik, ami az alkotás folyamatának része, s ami a műhelymunka 
részét képezi, hogy a kor művészettörténeti, vallási-liturgiai, zenei jellem-
zőit tanulmányozom. Térképeket, a Luther által megjárt városok építészeti 
alkotásait, a kor templomi műkincseit, a festészet, a művészet, az öltözködés 
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megannyi apró és nagy részletét meg kell jeleníteni. Ez óriási feladat. Ebben 
a kezdettől segítségemre vannak az evangélikus gyűjtemények munkatársai, 
különösen is az Evangélikus Országos Múzeum művészettörténésze. Ezek a 
háttérmunkálatok már most folynak, és a rajzfi lmes stábnak egyre nagyobb 
mértékben kell a múzeum munkatársainak szakmai útmutatására támasz-
kodnia, hiszen nem mindegy, hogy milyen misekönyvet, milyen éneket, 
milyen festményt, szobrot, épületet mutatunk a fi lmben. Luther élete és kora 
az egyik legizgalmasabb szellemi és művészettörténeti kaland, amivel valaha 
találkoztunk, ez már most körvonalazódik.

– Mennyi időt vesz igénybe ez a hatalmas munka onnantól kezdve, hogy 
rendelkezésre áll a pénz?

– Nem „másnapra” lesz kész, noha nyilván mindenki, nézők és szpon-
zorok szeretnék mihamarabb látni az eredményt. Csak az anyaggyűjtés 
óriási feladat. A német múzeumok anyagát ki kell például kérnem. Térkép-
gyűjteményre is szükségem lesz, hiszen a koncepció szerint minden epizód 
elején és végén megjelenik majd az utazások útvonala. Luther élete egy 
nagy, hosszú utazás volt! Ez a keret vagy hídszerkezet minden epizódban 
jelen lesz. A fi lmet 2015-re szeretném megcsinálni, hogy legyen idő teríteni. 
Sok melléktevékenység is kíséri egy rajzfi lm elkészítését, a hittankönyvtől 
a könyvjelzőig, egy társasjátékig akár, amelyeknek idő kell, hogy kifussák 
magukat. Ha az előkészítés megvan, úgy lehet számolni, hogy egy stábbal 
körülbelül havonta egy percet lehet megcsinálni. De ha több stábbal dol-
gozhatunk, akkor gyorsabban haladunk. 2015-ig bele kell férnie.

– Ki felügyeli, írja, véleményezi a fi lm teológiai mondanivalójának pon-
tosságát, hitelességét?

– Kértem egy szakértőt, de még nem jelöltek ki konkrét személyt. Az eddig 
meglévő anyagot Fabiny püspök úr véleményezte teológiailag. Lackfi  János 
nagyon alaposan utánaolvasott, élesen fogalmaz, szigorú kritikával tud élni, 
és katolikusként más aspektusból látja, mint egy evangélikus. A terjedelemre 
visszatérve, animációs fi lmből tizenkét epizódnál többet nem érdemes csinálni, 
azonban a szöveg belesűrítése komoly fi gyelmet igényel majd. Hallatlanul nagy és 
sok az a mondanivaló, aminek bele kell majd férnie egy-egy részbe. Asszociációs 
láncokat képzelek el, mintha egy verset vagy balladát csinálnék. A fi lmet később 
szinkronizálni is lehetne – bár tény, egy francia szöveg 30 százalékkal hosszabb, 

egy angol pedig 20 százalékkal rövidebb, mint a magyar szöveg. A DVD korában azonban több csatornán lehet felvenni a 
hangot. Ez már az utómunka feladata lesz.

– Feliratozni rajzfi lmet pedig nem lehet…
– Így igaz, ez sajnos nem járható út.
– Mennyiben más egy rajzfi lmkészítő munkája, mint egy játékfi lmrendezőé?
– Manapság másként válaszolok erre, mint tettem volna tíz évvel ezelőtt. Egy kérdéssel felelek: korunk világ-

sikere, az Avatar rajzfi lm vagy nem rajzfi lm? A trükkök révén összemosódnak a műfajok. A régi szisztéma szerint 
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a rajzfi lmrendező kitalálta a koncepciót, és azt megvalósította a stáb. Most a rendező inkább maga mellé választ 
hat-hét egyenrangú felet: grafi kust, hangtervezőt, számítógépes szakembert, egyet, aki a szükséges relikviákat 
gyűjti össze a múzeumokból, egy jó ritmusérzékű vágót és így tovább. Ők mind egymás mellé sorolódnak. Kevesebb 
emberrel dolgozik ma a rajzfi lmes, de azoknak magasan kvalifi káltaknak kell lenniük. Régen az animátoroké volt 
a legnagyobb feladat. Mára ez megváltozott, a fi lm három rétegét is ezért találtam ki. Intellektuálisabb élményt 
ígér reményeim szerint a tervezett rajzfi lm a szakemberek összmunkája révén.

– Luther énekei, zeneszeretete és ez irányú talentuma hogyan fog megjelenni a fi lmben?
– A zene nem maradhat ki, ez természetes. Az Erős vár a mi Istenünk Mendelssohn-féle feldolgozása lesz a 

főcímzene. Bach, Luther-énekek, és lehet benne egy karácsonyi ének is, a Mennyből jövök most hozzátok. Az utolsó 
epizód Luther jelentőségével foglalkozik. Nagyon nagy jelentőséget tulajdonítok a kátéknak, Luther szerzetesi 
életének, az ágoston-rendiek reguláját, Luther házasságát is szeretném hangsúlyosan ábrázolni. Lesz kolostori 
gregorián ének is, latin szöveg, a középkor jellegzetes hangi és szöveges megjelenítése.

– Alakul már fejben a fi lm színvilága? Itt a vázlatokon még csak fekete-fehér rajzokat látunk a mostani stádium-
ban, de ez, gondolom, a műhelymunka miatt van így.

– Köszönöm ezt a kérdést, mert én mindig is a színekről voltam híres. Az egész estés fi lmekben én voltam a színfe-
lelős, a diplomamunkám is nagyon-nagyon színes volt. Újabban egyre jobban visszavonulok ezen a téren. A Kőműves 
Kelemen például fekete-fehér volt, csupán egy piros felirat jelezte, hogy a fi lm mégis színes. A Luther-rajzfi lmet sem 
szeretném túl színesre csinálni. A dokumentumok mindenképpen színesek lesznek. Luther életének eseményeihez 
jelzett színeket fogok használni. Úgynevezett fl ashbackeket is használok majd, ahol visszaidézünk korábbi epizódokból, 
de más színnel jelennek majd meg ezek a felvillanások, utalások. Bizonyos, hogy a fi lm nem lesz tarka.

– Egész estés fi lmje, a Háry János sokak számára „kultuszfi lm” lett: „a fi lm”, amelyben sok olyan apró fi nomság, 
utalás, ikonográfi ai meglepetés volt, amely jól jellemzi a kort. Ebben a fi lmben lehet hasonlókban gondolkodni?

– Feltétlenül! Ott van például V. Károly kalapja a sok csüngő arannyal, az alsó ajka, a ruhájának spanyol puff os 
ujja mint a szerzetesek ruhájával fennálló kontraszt – sok ilyen apróság lesz ábrázolva a fi lmben, például amikor 
Luther elmegy Rómába a pápához. A német és az olasz reneszánsz különbségét is érdemes ábrázolni, majd amikor 
visszamegy Luther Wittenbergbe, akkor fog fölvirágozni, de ő más szemszögből lát mindent. Nagyszerű Cranach-
képeim, Altdorfer, Dürer-akverelljeim vannak a tájról, már gyűjtöm a kulturális utalásokat. Dürer híres imádkozó 
kezét bele akarom venni. Tulajdonképpen ebből, ezekből az utalásokból élek. Itt is számítok az evangélikus mű-
vészettörténészekre és a gyűjtemények közreműködésére úgy ötletekkel, mint konkrét megoldási javaslatokkal.

– A rajzfi lm olyan lehetőségeket rejt, amelyeket egy játékfi lm nem…
– Valóban, magam is szeretném kiaknázni ezeket a lehetőségeket és ezáltal azt elérni, hogy háromszor is meg-

nézze a néző, és mindig találjon valami újat, vegyen észre egy apró jelzést. Három doboz könyv áll már feldolgozásra 
készen a munkához. Egészen más élményt szeretnék adni, mint a korábbi Luther-fi lmek. A jó rajzfi lm szerintem 
olyan, amely mindazt a többletet meg tudja jeleníteni, amit a hagyományos „natúr fi lm” nem. Az intellektuális 
csemegéket mind remekül fel lehet használni. Egy izgalmas század ez, a középkorból a reneszánszba történő lassú 
átmenet az, ami különösen is foglalkoztat, ezeket a határeseteket nagyon szeretem ábrázolni.

– Hogyan summázhatuk 2010 őszén, itt, a műhelyben: mik a jövő feladatai?
– Még nincs meg az az említett hat-hét ember, akikből a stáb összeállhat majd. Anyagiak tekintetében bízom a 

német evangélikusság anyagi erejében. Pályázati pénz elnyerésére nincs lehetőség, a magyar rajzfi lmgyártás szintén 
súlyos gondokkal küzd. El kell készíteni az úgynevezett trailert, amely egy nagyjából kétperces, teljesen kidolgozott 
anyag, s ezt sem tudom előfi nanszírozás nélkül létrehozni. Egyedül állok a szigeten, és várom a hajót…


