
Marczincsák Gyula 

György 1908. február 1-

jén született Cegléden. 

Édesapja Marczincsák 

Gyula, édesanyja Fikó 

Mária. Budapesten, a 

nagyszüleinél nőtt fel, 

akik egykor a Nemzeti 

Színház alkalmazásában 

álltak. Az Országos Ma-

gyar Királyi Iparművésze-

ti Iskola bútortervezés 

szakán, Kaesz Gyula osz-

tályában tanult 1924-28 

között. Hamarosan kéz-

ügyessége, rajztudása, 

anatómiai ismereti lehető-

vé tették, hogy a magyar 

filmgyártás felszálló ágá-

ban lévő Hunnia Filmstú-

dió alkalmazza, amely 

animációs, betű- és főcím-

rajzoló, plakát- és reklám-

film-készítő munkatársa-

kat keresett. Itt kezdett el 

rajzfilmek készítésével 

kísérletezni. Az ő irányítá-

sa alatt sajátította el a 

műfaj alapjait Halász 

János (a későbbi John 

Halas). Ebben az időben 

találkozott jövendőbelijé-

vel, Zsókával.(Elizabeth 

Garndjean). 
 

Marczincsák 1930-ban 

Berlinbe ment, bár nem 

tudott németül, de néhány 

héten belül biztos helye 

lett egy reklámügynökség-

nél. Rövid időre visszatért 

Budapestre, feleségül 

vette Elizabeth-et, majd 

Berlinbe telepedtek le. 

Hamarosan csatlakozott a 

t e k i n t é l y e s  U F A 

(Universum Film Aktien-

gesellschaft) filmvállalat-

hoz. Néhány hónap múlva 

az újonnan létesített 

trükkrajzoló műterem 

vezetője, ún. „Chef-

Trickzeichner” lett. Itt 

alkotta meg a Miki egér 
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George Pal - Így készül Habakuk, az európai 

„Miki egér” (Forrás/Source: Délibáb, 1932. 4. sz.)  

európai vetélytársaként emle-

getett két rajzfilmfigurát, 

Habakukot, illetve Kollégát.  

A stúdió sikeresen működött 

az irányítása alatt, számos 

díjat kapott. A gyártási folya-

mat minden fázisában részt 

vett. Hogy végre önállóan 

dolgozhasson, 1932-től saját 

stúdiót alapított.1933-ban 

(Hitler hatalomra kerülése-

kor) elhagyta Németországot.  

A pár egy rövid időre Magyar-

országra ment, aztán Prága 

és Párizs következett. Egy 

hotelszobában kialakított 

műteremben (a „Palstudio”-

ban) a Sana-fűszergyár szá-

mára készítette a cég termé-

keit hirdető trükkfilmeket. 

Berlin – Németország 

Kolléga - Berlin - 1932 - (Forrás/Source: 

Délibáb, 1932. 4. sz.)  



és végtagokkal, speciális drótvázat és 

gömbcsuklós, mozgatható illesztéseket 

alkalmazva bábjainál, mely újításokat 

később az egész filmes szakma hasznosí-

totta. E technika segítségével látványos, 

rendkívül összetett mozgatást ért el, a 

bábok testrészei nemcsak mozognak, 

hanem különféle érzelmek kifejezésére is 

alkalmassá váltak. A bonyolult folyamat 

első lépése volt a jelenetek és a szereplők 

megrajzolása. A bábkészítés rendkívüli 

gondosságot igényelt, a figurákat hihe-

tetlenül pontosan kellett formázni és 

festeni, hiszen minden eltérés egy elmo-

sódott hatást eredményezhetett. Gyak-

ran 9000 önálló fafigurát használtak egy 

7-10 perces rövidfilm elkészítéséhez, 

mintegy 12 ezer filmkockát fotózva. A 

képernyőn pár másodpercig tartó jelenet 

elkészítése akár 48 munkaórát is igény-

be vett. 

Később az animációs trükkfilmek, bábfil-

mek készítése során szerzett tapasztala-

tait fantasztikus tárgyú játékfilm pro-

dukciókban is kamatoztatta, tervező-

ként, rendezőként egyaránt.  

 

Pal üzlete növekedett és gyorsan kinőt-

ték az eredeti stúdiót. Az új épület, me-

lyet  Sunny Home-nak neveztek, lakó-

hellyel is bővült. Szükségük is volt rá, 

hiszen 1937-ben megszületett első fiuk, 

George Sies Pal (David). 

Egy holland reklámszakember, Sies 

Numann felismerve a magyar művész 

által készített újszerű reklámokban rejlő 

lehetőségeket Eindhovenbe hívta, ahol 

1934. júliusában telepedtek le.  

Az amerikai bázisú Philips Rádiónak 

készített reklámfilm, a „Radio Vave 

Revolution” (1934) olyannyira szenzáci-

ósnak bizonyult, hogy a cég hosszú távú 

szerződést ajánlott Palnak. Hamarosan 

olyan sikeressé váltak munkái, hogy 

mintegy 25 országban mutatták be eze-

ket a rövid filmeket. Az Egyesült Ál-

lomokon kívül a Pal animációs stúdió 

volt a legnagyobb a világon.   

Dollywoodnak nevezte el stúdióját, ahol 

unokatestvérével, valamint két tucat 

emberből álló stábjával együtt reklám-

hatásra törekvő, elbűvölő történeteket 

elbeszélő „babafilmeket” rendezett. 

Ezekben a színes, máig lenyűgöző formai 

és technikai repertoárral megszerkesz-

tett „trükkfilm vígjátékokban” gyakran 

találunk Magyarországra utaló, vagy a 

hazai folklór stílusában fogant motívu-

mokat.  

 

„..Berlinből Prágába, Prágából Hollandi-

ába kerültem, ahol egy nagy rádiócég 

megbízásából színes reklámfilmet csinál-

tam. Ennek a reklámfilmek a munkála-

tai közben jöttem arra a gondolatra, 

hogyha a rajzfigurákat babákkal he-

lyettesíteném, sokkal plasztikusabb 

képet kapnék. A gondolatot csakhamar 

kiviteleztem. Három év alatt 15 babafil-

met (bábfilmet) csináltam, köztük a két 

díjnyertes filmemet. Minthogy egy film 

néha öt-nyolcezer mozdulatból áll, a 

babafilm előállítása hallatlanul drága, 

mert minden mozdulathoz külön babát 

használunk.” – nyilatkozta 1936-ben 

Budapesten, miután egy Berlinben ren-

dezett trükkfilmversenyen az első és 

második díjat is megnyerte Varázsatlasz 

és Éterhajó című filmjeivel. A Ship of the 

Eter című filmjében több száz üvegfigu-

rát keltett életre. 

Szabadalmaztatta azt a cserélhető, fes-

tett fa alkatrészek felhasználásával 

m ű k ö d ő  P a l - D o l l n a k  ( k é s ő b b 

„Puppetoonsnak”) nevezett eljárását, 

amely a lehető legegyszerűbb, de a legki-

fejezőbb és a legnagyobb hatást keltő 

eszközökkel forradalmasította a 

tárgyanimált bábfilmek készítését. 

A puppet és cartoon szavakból alkotott 

„puppetoons” technológia olyan árnyalt 

és összetett karakter- és mozgásábrázo-

lást tett lehetővé a kor háromdimenziós 

animációjában, amelyre azelőtt nem volt 

példa, és amely animálásnak ugyan-

olyan lehetőséget biztosít, mint a rajz-

film. Pal számos változatát készítette el 

egy-egy szereplőnek, variálható fejekkel 

Eindhoven - Hollandia 
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George Pal - Philips Radio - Holland – 

1935 (Forrás/ Source: Eindhoven-in-

beeld / Mari Kieneker)  

The magic atlas – 1935 (Forrás /

Sources: Eindhoven-in-beeld / Frans 

Gommers)  

Eindhoven - 1936 (Forrás/

Source: Délibáb, 1936. 40. sz.)  

Filmstúdió – Eindhoven – 1938 

(Forrás /Source: Eindhoven-in-

beeld / Frans Gommers) 

Készülnek a bábok – Eindhovenben – 

1938 (Forrás /Source: Eindhoven-in-

beeld / Frans Gommers)  

Pal stúdió – Eindhoven – 1938 (Forrás/

Source: Eindhoven-in-beeld / Frans 

Gommers)  La grande Revue – Philips – 1938 

(Forrás/Source: Eindhoven-in-beeld / 
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Egy holland reklámszakember, Sies 

Numann felismerve a magyar művész 

által készített újszerű reklámokban rejlő 

lehetőségeket Eindhovenbe hívta, ahol 

1934. júliusában telepedtek le.  

Az amerikai bázisú Philips Rádiónak 

készített reklámfilm, a „Radio Vave 

Revolution” (1934) olyannyira szenzáci-

ósnak bizonyult, hogy a cég hosszú távú 

szerződést ajánlott Palnak. Hamarosan 

olyan sikeressé váltak munkái, hogy 

mintegy 25 országban mutatták be eze-

ket a rövid filmeket. Az Egyesült Ál-

lomokon kívül a Pal animációs stúdió 

volt a legnagyobb a világon.   

Dollywoodnak nevezte el stúdióját, ahol 

unokatestvérével, valamint két tucat 

emberből álló stábjával együtt reklám-

hatásra törekvő, elbűvölő történeteket 

elbeszélő „babafilmeket” rendezett. 

Ezekben a színes, máig lenyűgöző formai 

és technikai repertoárral megszerkesz-

tett „trükkfilm vígjátékokban” gyakran 

találunk Magyarországra utaló, vagy a 

hazai folklór stílusában fogant motívu-

mokat.  

 

„..Berlinből Prágába, Prágából Hollandi-

ába kerültem, ahol egy nagy rádiócég 

megbízásából színes reklámfilmet csinál-

tam. Ennek a reklámfilmek a munkála-

tai közben jöttem arra a gondolatra, hogyha 

a rajzfigurákat babákkal helyettesíteném, 

sokkal plasztikusabb képet kapnék. A gon-

dolatot csakhamar kiviteleztem. Három év 

alatt 15 babafilmet (bábfilmet) csináltam, 

köztük a két díjnyertes filmemet. Minthogy 

egy film néha öt-nyolcezer mozdulatból áll, 

a babafilm előállítása hallatlanul drága, 

mert minden mozdulathoz külön babát 

használunk.” – nyilatkozta 1936-ben Buda-

pesten, miután egy Berlinben rendezett 

trükkfilmversenyen az első és második 

díjat is megnyerte Varázsatlasz és Éterhajó 

című filmjeivel. A Ship of the Eter című 

filmjében több száz üvegfigurát keltett 

életre. 

Szabadalmaztatta azt a cserélhető, festett 

fa alkatrészek felhasználásával működő 

Pal-Dollnak (később „Puppetoonsnak”) 

nevezett eljárását, amely a lehető legegy-

szerűbb, de a legkifejezőbb és a legnagyobb 

hatást keltő eszközökkel forradalmasította 

a tárgyanimált bábfilmek készítését. 

A puppet és cartoon szavakból alkotott 

„puppetoons” technológia olyan árnyalt és 

összetett karakter- és mozgásábrázolást 

tett lehetővé a kor háromdimenziós animá-

ciójában, amelyre azelőtt nem volt példa, és 

amely animálásnak ugyanolyan lehetősé-

get biztosít, mint a rajzfilm. Pal számos 

változatát készítette el egy-egy szereplő-

nek, variálható fejekkel és végtagokkal, 

speciális drótvázat és gömbcsuklós, moz-

gatható illesztéseket alkalmazva bábjai-

nál, mely újításokat később az egész 

filmes szakma hasznosította. E technika 

segítségével látványos, rendkívül össze-

tett mozgatást ért el, a bábok testrészei 

nemcsak mozognak, hanem különféle 

érzelmek kifejezésére is alkalmassá 

váltak. A bonyolult folyamat első lépése 

volt a jelenetek és a szereplők megrajzo-

lása. A bábkészítés rendkívüli gondossá-

got igényelt, a figurákat hihetetlenül 

pontosan kellett formázni és festeni, 

hiszen minden eltérés egy elmosódott 

hatást eredményezhetett. Gyakran 9000 

önálló fafigurát használtak egy 7-10 

perces rövidfilm elkészítéséhez, mintegy 

12 ezer filmkockát fotózva. A képernyőn 

pár másodpercig tartó jelenet elkészítése 

akár 48 munkaórát is igénybe vett. 

Később az animációs trükkfilmek, bábfil-

mek készítése során szerzett tapasztala-

tait fantasztikus tárgyú játékfilm pro-

dukciókban is kamatoztatta, tervező-

ként, rendezőként egyaránt.  

 

Pal üzlete növekedett és gyorsan kinőt-

ték az eredeti stúdiót. Az új épület, me-

lyet  Sunny Home-nak neveztek, lakó-

hellyel is bővült. Szükségük is volt rá, 

hiszen 1937-ben megszületett első fiuk, 

George Sies Pal (David). 

George Pal - Philips Radio - Holland – 

1935 (Forrás/ Source: Eindhoven-in-

beeld / Mari Kieneker)  

The magic atlas – 1935 (Forrás /

Sources: Eindhoven-in-beeld / Frans 

Gommers)  

Eindhoven - 1936 (Forrás/

Source: Délibáb, 1936. 40. sz.)  

Filmstúdió – Eindhoven – 1938 

(Forrás /Source: Eindhoven-in-

beeld / Frans Gommers) 

Készülnek a bábok – Eindhovenben – 

1938 (Forrás /Source: Eindhoven-in-

beeld / Frans Gommers)  

Pal stúdió – Eindhoven – 1938 (Forrás/

Source: Eindhoven-in-beeld / Frans 

Gommers)  



Néhány rész izgalmas volt, de meglát-

szott a megfelelő költségvetés és az elő-

készületek hiánya. 

The wonderful world of the Brot-

hers Grimm (1962) 

Ebben az időben alakult ki a szélesvász-

nú filmtechnika, az ún. Cinerama (Fred 

Waller fejlesztése), mely során 3 kame-

rát használnak. Az MGM kereste a lehe-

tőséget ennek a technikának a felhasz-

nálásra, és a Grimm testvérek mellett 

döntöttek. 

A filmkészítés során számos probléma 

merült fel az új technikával kapcsolat-

ban, és a film gyengesége maga a Ci-

nerama technika volt. Mégis a film egy 

jó családi mozi néhány lélegzetelállító 

speciális effektussal.   

7 faces of Dr. Lao (1964) 

A film alapja The Circus és Dr. Lao, 

Charles G. Finney novellája 1935-ből. A 

főszereplő Rony Randall nagyszerű vá-

lasztásnak bizonyult, Pal is elégedett 

volt vele. A speciális effekteket régi ba-

rátai, Wah Chang és Gene Warren készí-

tették. Ez a film George Pal egyik legel-

bűvölőbb és legelragadóbb filmje. Egy-

aránt élvezhető gyerekeknek és felnőt-

teknek. 

The Conquest of Space (1955)  

A világűr meghódítását eredetileg triló-

giának tervezte a naprendszer felfedezé-

séről, de a Paramount nem támogatta a 

magas költségvetésű forgatókönyvet. 

Ebben a filmben szenvedett a legtöbbet a 

beleavatkozástól. És ez a legkevésbé 

sikerült filmje, bár nem az ő hibájából. 

Viszonyuk a Paramounttal feszültté 

vált, így elhagyta a stúdiót.  

Tom Thumb (1958) 

A következő két évben több stúdióval is 

próbálkozott, míg végül az MGM angliai 

filmstúdiójában a Grimm meséjéből 

készült Tom Thumbot (Hüvelyk Matyi) 

rendezte, melynek producere is volt. A 

film 900.000 dollár költségvetésből ké-

szült el, két kiváló animációs szakember, 

Gene Warren and Wah Chang segítségé-

vel, akik dolgoztak a Puppetoons-al. Az 

év legsikeresebb filmjét készítette, mely 

1959-ban Oscar-díjat kapott speciális 

effektjeiért. A MGM egy újabb szerző-

dést ajánlott további filmekre. 

Time machine (1960) 

Az Világok háborúja film annyira tet-

szett Wells örököseinek, hogy felajánlot-

ták egy másik tu-

dományos fantasztikus műve megfilme-

sítésének lehetőségét. George Pal a Time 

Machine-t „Az időgép”-et választotta.  

Az időgépet 1960-ban forgatta. Ez a 

filmje okozta a legtöbb forgatási problé-

mát. Senkinek nem volt elképzelése, 

hogyan működik az időutazás, milyen 

legyen az időgép maga, de a kiváló gárda 

mindent megoldott. Filmjében azt pró-

bálta láttatni, hogy az emberi hit, az 

egyes emberek és a tudás ereje, még az 

idők végezetekor, egy irracionális kor-

ban is, esély nélkül is győzedelmesked-

het. Nagy sikert aratott, és bebizonyítot-

ta, hogy milyen nagy az érdeklődés a sci-

fi műfaja iránt. Egy újabb generáció vált 

rajongóvá. 1961-ben Oscar-díjat kapott a 

speciális effektek kategóriában. Sok évig 

tervezte a folytatást, de sosem készült 

el. 

Atlantis, The Lost Continent (1961) 

A MGM a forgatókönyvírás közepén azt 

mondta Palnak, hogy kezdjék meg a 

forgatást, bár még néhány hónap előké-

születre szüksége lett volna. Ennek elle-

nére Pal megpróbálta kihozni a filmből a 

legjobbat, de végül számára is az Atlan-

tisz okozta talán a legnagyobb csalódást. 

pet”-et (cserélhető alkatrészű figurák), 

amely teljesen Pal találmánya, és a báb-

filmjeiben használt „stop-motion” ani-

máció a későbbi filmjeiben is alkalmazás-

ra került. Ezzel a technikával kezdődött 

minden a látvány-effektek filmes világá-

ban. Ugyanez az alapvető eljárás az ösz-

szes mai számítógépes CGI építőköve 

(Computer-generated Imagery)  a 

„Jurassic Park”-tól a „Toy story”-ig. 

19 olyan alkotást jelöltek Oscar-díjra, 

melyhez köze volt és ebből 8 el is nyerte a 

szobrot.  Személyesen 8 Oscarra jelölték, 

ebből egyet nyert el. 1944-ben életműdí-

jat kapott. 

1975-ben hozták létre a George Pal Me-

morial díjat, melyet az Academy of  Sci-

ence Fiction, Fantasy and Horror Films 

adományoz minden évben (a Szaturnusz 

–díj kiosztó ünnepségével együtt) annak 

a szakembernek, aki kiemelkedő munkát 

végez ebben a műfajban. Olyan neves 

személyiségek kapták már meg ezt a 

díjat, mint Gene Roddenberry (1992), 

Wah Chang (1994), Ray Bradybury 

(1995), Ray Harryhausen (2006).  

The power (1968) 

A következő film, ami iránt az MGM 

érdeklődött, a The Power, az Erő, Frank 

M. Robinson sci-fi thrillerje, 1,4 milliós 

költségvetéssel. A forgatókönyv nagyban 

eltért az eredeti regénytől, mindenestre 

szokatlan történet, egy sci-fi detektív-

sztori.  

1970-ben úgy döntött, hogy megszakítja 

a kapcsolatot az MGM-mel és teljesen 

önálló producer lesz. Kemény idők vol-

tak Hollywoodban, pénzügyi problémák 

merültek fel a stúdióknál. Különösen a 

sci-fi jelentett kockázatot. A független 

Pal folyamatosan fejlesztette azokat a 

projekteket, amelyeket az MGM-nél 

talált ki. Közben 1972-ben egy televíziós 

gyerekshow-hoz készített puppet filmet 

The Tool box címmel. 

Doc Savage, the Man of bronze 

(1975) 

1974-ben kötött egy szerződést a Warner 

Bros-sal, hogy producerként közreműkö-

dik egy Doc Savage novella megfilmesí-

tésében. Doc Savage szuperhős volt az 

olvasók körében. A 181 történet egy 

magazinban jelent meg 1933-1949 kö-

zött. A főszerepre a Tarzan filmek sztár-

ját, Ron Ely-t találta, aki ideális válasz-

tás volt, magas, erős, jóképű és zengő 

hangú férfi. A Doc Savage ideális hősök 

korszakát jelenített meg. 

A hetvenes években több filmen is dolgo-

zott, melybe saját pénzét és energiáját 

fektette, de – különböző okok miatt – 

nem készült el.  

1980-ban a „The Voyage of Berg” (Berg 

tengeri utazása) közben hunyt el, szívro-

ham következtében, így a film befejezet-

len maradt. 

 

George Pal és munkatársai olyan idők-

ben dolgoztak filmtrükk-csodákon, mi-

kor még nem votlak segítségükre számí-

tógépek és olyan előzmények sem, me-

lyeket tovább vihettek volna. A marsla-

kók hadfelszerelését, az időutazást, az 

űrkilövő állomásokat a semmiből tervez-

ték. Mindezt az 1950-es években, sok 

idővel a NASA vagy Apollo program 

előtt, 20 évvel a Holdraszállás előtt. 

George Pal a filmekben először alkalma-

zott ún. „Replacement Figure Pup-
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exhaustively detailed, full-color port-

rayal of man’s first lunar voyage was a 

hit, proving that intelligent science fic-

tion had a massive audience eager for 

more. The film’s closing title fittingly 

reads “The End of the Beginning.” The 

genre’s infancy was over. Pal had almost 

single-handedly fathered the most profi-

table and popular film genre of the last 

sixty years. 

Pal next upped the ante by destroying 

Earth in his cataclysmic When Worlds 

Collide (1951), and then trumped him-

self again by producing arguably the 

finest depiction of an alien invasion ever 

filmed in The War of the Worlds (1953). 

(Pal enthusiast Steven Spielberg went so 

far as to remake the latter in 2005.) 

Despite their tight budgets and relati-

vely unknown talent, these movi-

es weren’t haphazard poverty row 

quickies stocked with klutzy rubber 

monsters. They were crafted to exacting 

standards and overseen by some of the 

finest minds in astronomy and rocketry 

of their day, and they came alive with 

breathtaking (and Academy Award-

winning) visual effects. Over the years, 

Pal closely collaborated with some of the 

biggest names in 20th century science 

fiction and fantasy, including Robert 

Heinlein, painter Chesley Bonestell, 

Robert Bloch (Psycho), Philip Jose Far-

mer, and Twilight Zone’s Rod Serling, 

Richard Matheson, and Charles Beau-

mont. Pal gave stop-motion animation 

titan Ray Harryhausen his first professi-

onal job in the film industry.  

In 1949 the expressions “science fiction” 

and “blockbuster movies” were antitheti-

cal to each other. Science fiction was 

considered pure Flash Gordon/Saturday 

matinee stuff, unfit for adult con-

sumption. Like the Moon itself, the gen-

re was a vast, unexplored territory, with 

barely enough masterpieces in it to be 

counted on one hand. Unimaginative 

producers and executives wouldn’t enter-

tain absurd notions like interplanetary 

travel, let alone gamble on filming or – 

heresy  – venerating them. 

That is, until George Pal did. 

With his Destination Moon (1950), Pal, 

then 42, ignited the science fiction film 

boom of the 1950s, oddly enough with a 

“science fact” movie – a “documentary of 

the near future,” as Pal described it. His 

A Cinema of Miracles: The Legacy of George Pal 

By Justin Humphreys  
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As Pal blazed a trail with his genre 

works, he endured the skepticism and 

ridicule that allowed those who followed 

him – filmmakers like Steven Spielberg, 

James Cameron, and Guillermo del Toro 

– to popularly legitimize science fiction 

and fantasy movies to an unprecedented 

extent. His films inspired a generation of 

astronomers, scientists, writers, special 

effects magicians and artists to perseve-

re in their love of the awe-inspiring 

reaches of space and time, their infinite 

mysteries, and the shared dream of crac-

king them. 

 

In 1960, Pal produced and directed his 

most popular work, The Time Machine. 

Like several of his earlier hits, it was 

disdained by its own studio and filmed 

for pocket change, only to score big at 

the box office and become a beloved 

perennial favorite. Several flops and 

near-misses followed, including 7 Faces 

of Dr. Lao (1964), a charming and whim-

sical western fantasy whose makeup 

artist, William Tuttle, earned the 

Academy’s Honorary Award “for his 

outstanding makeup achievement” for 

the film. It was the first time in 

Academy history that a makeup artist 

was honored by the organization. 

 

Pal passed away in 1980, and his re-

putation today rests primarily on his live

-action science fiction and fantasy featu-

res. However, his (unjustly) neglected 

animated shorts remain some of his 

most sublime and enduring works. Fil-

med in Holland and Hollywood in the 

1930s and ’40s, Pal’s stop-motion Pup-

petoons occupy a unique niche in ani-

mation history. They were shot using 

the painstaking replacement-animation 

process that incorporated dozens of diffe-

rent hand-tooled model limbs, torsos and 

faces to create frequently seamless, ele-

gant and graceful sequences. 

 

One of Pal’s finest Puppetoons is “John 

Henry and the Inky Poo,” a film that 

treats its folkloric black hero with far 

greater respect and dignity than 1940s 

Hollywood’s live-action fare seemed ca-

pable of. Beautifully animated, inventi-

vely staged and shot, and moving in its 

denouement, John Henry transcends the 

politics of race: it’s a paean to huma-

nity’s indomitable spirit and its superio-

rity to machines. 

 

Therein is a major part of the longevity 

of Pal’s films: their very human artistry. 

Unlike many of today’s CGI spectacles 

and their retina-assaulting, headache-

inducing onslaught of un-special effects, 

the visual effects in Pal’s work were art. 

They are aesthetically stunning, and 

even at their most gloriously imperfect, 

they bear the imprint of gifted artists’ 

hands. Props and models like the Time 

Machine, the Martian warships of The 

War of the Worlds, and the Luna rocket 

of Destination Moon still have the capa-

city to astonish. 

 

But there remains much more to Pal’s 

legacy than special effects sleight of 

hand. His work is deeply optimistic and 

genuinely uplifting, easy to enjoy and 

delightfully unjaded. His oeuvre 

bespeaks a love of humanity and of the 

genre to which he devoted his life. This 

extraordinary cinematic visionary, his 

fabulous celluloid labors of love, and his 

joyful spirit may be best captured in the 

words of one of his protagonists, Dr. Lao: 

“I’m alive, and being alive is fantastic.” 

 

"'A Cinema of Miracles': Copyright 2018 

- Justin Humphreys - All Rights Reser-

ved."  



1949-ben az olyan kifejezések, mint a 

“tudományos fantasztikus” és a 

“kasszasiker film” teljesen ellentétesek 

voltak. A tudományos fantasztikus fil-

meket pusztán csak szombat délelőtti 

matiné műsornak tekintették, ami nem 

való felnőtteknek. Akárcsak a Hold, ez a 

műfaj is egy hatalmas, felfedezetlen 

terület volt, olyan kevés mesterművel, 

hogy egy kézen meg lehetett számolni. A 

fantáziátlan producerek és igazgatók 

nem foglalkoztak olyan nevetséges el-

képzelésekkel, mint a bolygóközi utazás, 

nem is beszélve arról, hogy pénzt koc-

káztassanak a megfilmesítésére vagy – 

ami már eretnekség – tiszteljék. 

Egészen addig, amíg George Pal meg 

nem tette az első lépést. 

A 42 éves Pal az Irány a Hold (1950) 

című filmjével indította el a tudományos 

fantasztikus filmeket a népszerűség 

útján az ötvenes években, különös mó-

don egy “valósághű tudományos” film-

mel – egy a “közeljövőt ábrázoló doku-

mentumfilmmel”, ahogy Pal jellemezte. 

Az első holdutazás kimerítő részletessé-

gű, színes ábrázolása nagy siker volt, 

ami azt bizonyította, hogy a nézők lelke-

sednek az intelligens tudományos fan-

tasztikus filmekért. A film záró felirata 

is ennek megfelelően hangzik “A kezdet 

vége”. Ezzel a műfaj gyermekkora véget 

ért. Pal szinte segítség nélkül alkotta 

meg az elmúlt hatvan év legjövedelme-

zőbb és legnépszerűbb filmes műfaját. 

Pal ezek után emelte a tétet azzal, hogy 

elpusztította a Földet a kataklizmaszerű 

Világok összeütközése (1951) című filmjé-

ben, majd ezt is felülmúlva a Világok 

háborúja (1953) című filmben vászonra 

vitte a fimtörténet valószínűleg legnagy-

szerűbb földönkívüli támadását. (A Pal 

rajongó Steven Spielberg ez utóbbit újra 

megfilmesítette 2005-ben.) Alacsony 

költségvetésük és viszonylagos ismeret-

lenségük ellenére ezek nem ötletszerű, 

szegényesen összetákolt filmek voltak 

béna gumiszörnyekkel. Szigorú szem-

pontok alapján készültek az akkori idők 

legjobb csillagászainak és rakéta techni-

kusainak felügyelete alatt és lélegzetel-

állító – Oscar-díjas – látványvilággal 

keltek életre. Az évek folyamán Pal szo-

rosan együttműködött a 20. század leg-

nagyobb tudományos fantasztikus és 

fantasy alkotóival, mint például Ro-

bert Heinlein, Chesley Bonestell festő, 

Robert Bloch (Psycho), Philip Jose 

Farmer, az Alkonyzónát szerző Rod 

Serling, Richard Matheson és Charles 

Beaumont. Pal adta a stop-motion 

animáció titánjának, Ray Harryhau-

sennek az első hivatásos megbízását a 

filmiparban. 

Miközben Pal megteremtette a műfaj 

alapjait, el kellett viselnie a kételke-

dést és gúnyolódást, ami lehetővé 

tette a követőinek – az olyan filmké-

szítőknek, mint Steven Spielberg, 

James Cameron és Guillermo del Toro 

–, hogy a tudományos fantasztikus és 

fantasy filmeket soha nem látott mér-

tékig népszerűvé tegyék. Filmjeivel 

csillagászok, tudósok, írók, filmtrükk 

varázslók és művészek generációját 

inspirálta arra, hogy állhatatosan 

szeressék a félelmetes távolságú időt 

és teret végtelen rejtélyeivel, és azt a 

közös álmot, hogy megfejthetjük eze-

ket. 

1960-ban Pal producerként és rendező-

ként megalkotta legnépszerűbb művét, 

Az időgépet. Számos korábbi sikeréhez 

hasonlóan, ezt a filmjét is kétkedéssel 

fogadta saját stúdiója és kevés pénzből 

forgathatta, hogy azután meglepő módon 

kasszasiker és halhatatlan kedvenc le-

gyen. Számos kudarc és majdnem bukás 

követte ezt, köztük a Dr. Lao hét arca 

(1964), egy elbűvölő és bizarr western 

fantasy, melynek sminkmestere, Willi-

am Tuttle elnyerte az Akadémia Tiszte-

letbeli Díját a filmben nyújtott 

“egyedülálló sminkes teljesítményéért”. 

Ez volt az Akadémia történetében az 

első alkalom, hogy egy sminkmestert 

kitüntetett a szervezet.  

Pal 1980-ban hunyt el és mai hírneve 

elsősorban az élő szereplős tudományos 

fantasztikus és fantasy filmjeinek kö-

szönhető. Azonban, a (méltatlanul) mel-

lőzött rövid animációs filmjei maradnak 

az egyik legmagasztosabb és legmara-

dandóbb alkotásai. Az 1930-as és 40-es 

években, Hollandiában és Hollywoodban 

felvett stop-motion technikájú Puppeto-

ons előkelő helyet foglal el az animációs 

filmek történetében. Ezt egy alaposan 

kidolgozott animációs technikával vették 

fel, melynek során tucatnyi különböző 

kézzel készített modell végtagot, törzset 

és arcot használtak, hogy egy zökkenő-

mentes, elegáns és tetszetős képsort 

hozzanak létre.  

 

Pal Puppetoons sorozatának az egyik 

legjobb része a „John Henry and the 

Inky Poo”, amelyik népies fekete hősét 

sokkal nagyobb tisztelettel és méltóság-

gal kezeli, mint amire az 1940-es évek 

élő szereplős szórakoztató műfaja képes 

volt. Gyönyörűen megelevenített, találé-

konyan dramatizált és rögzített, vala-

mint megindító végkifejletű mű, mely-

ben John Henry túllép a faji politikán; 

ez az emberiség megszelídíthetetlen 

lelkének és gépekkel szembeni felsőbb-

rendűségének dicsőítő éneke. 

Pal filmjei kortalanságának egyik fő oka 

az emberi művészi tökéletesség. Elté-

rően sok mai számítógépes techniká-

val készült látványosságtól és retina-

gyilkos, fejfájást okozó silány film 

trükközöntől, Pal műveinek látványvi-

lága művészi volt. Esztétikai szem-

pontból lenyűgöző és még a ragyogó 

tökéletlenségében is magán hordozza 

egy tehetséges művész kezének nyo-

mait. Az időgép című film kellékei és 

modelljei, A világok harca marsi hadi-

hajói és az Irány a Hold rakétái még 

ma is megdöbbentőek. 

De Pal öröksége nem csak vizuális 

bűvész trükkökből áll. Munkássága 

mélységesen derűlátó és őszintén 

felemelő, könnyen élvezhető és elraga-

dóan élénk. Az életműve az emberiség 

szeretetéről szól és arról a műfajról, 

amelynek életét szentelte. Kivételes 

filmes látásmódja, legendás mozi irán-

ti szenvedélye és vidám szellemisége 

talán legjobban egyik főszereplőjének, 

Dr. Laonak a szavaival írható le: 

„Élek és élni fantasztikus érzés.” 

(Fordította: Takács Máté)  

A csodák filmszínháza: George Pal hagyatéka 

Írta: Justin Humphreys  
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sebb körben bemutassa. Különösen fon-

tos ez, hiszen nem lehetünk elégedettek 

azzal, amilyen szinten a magyarországi 

környezetben ismerik ezt az igazán 

nagyszerű művészt. A magyar haza egy 

kicsit megfeledkezett nagyszerű fiáról. 

Ezt meg kell változtatni. Los Angelesben 

a világhírességek között, a hírességek 

utcáján az Oscar-díjas George Pal csil-

laggal rendelkezik. Méltó elismerés ez 

számára ott, messze, a tengeren túl. 

Ezért öröm a Magyar Hollywood Tanács 

számára, hogy megszerezhette George 

Pal fiának, Davidnek a hozzájárulását a 

szülőváros mozijának apja nevére törté-

nő átnevezéséhez. A Nemzeti Értéktárba 

való bekerülés szintén sokat segíthet 

annak a tanácsi missziónak, hogy a hol-

lywoodi magyar gyökerek és filmtörténe-

ti sikerek magyar társadalomban törté-

nő tudatosítása minél jobban megtörtén-

jen. És az olyan emberek, mint George 

Pal is, igazi példaként jelenhessenek 

meg a fiatal, mai nemzedék előtt…  

A Los Angeles-i Culver City Holy Cross 

temetőben róhatja le mindenki a kegye-

letét George Pal – Marczincsák Gyula 

György előtt, aki tudatában van annak, 

hogy a ceglédi születésű filmhíresség 

egyfajta legendájává vált a filmiparnak. 

Olyan, a filmtörténet fejlődésének siker-

történetétől elválaszthatatlan személyi-

ség, aki szakmai eredményei mellett 

magyarságának megtartása miatt is 

példaértékű. 

Ha George Pal művészete, szakmai ered-

ményei, sikerei nem lettek volna, ha 

nem ismertette volna meg a széles kö-

zönséggel vízióját világunkról, akkor mi 

bizony szegényebbek lennénk. George 

Pal filmjeit nézve azonban biztosak lehe-

tünk abban, hogy mindez nem véletlenül 

t ö r t é n t .  A  „ V é g á l l o m á s  a 

Hold” (Destination Moon) című filmjében 

egy üzletember csoportot szervez, akik – 

és nem az amerikai űrhivatal! – az első 

űrhajót felküldték a Holdra. A „Világok 

harca” (War of the Worlds) című filmben 

Pal lerombolta az egész Los Angelest és 

bemutatott nekünk egy olyan hőst, aki-

nek elkötelezettsége a tudomány ered-

ményei iránt mindenkit elképeszt. A” 

Világok ütközése” (When Worlds Col-

lide) pedig bolygónk végét bemutatva 

megnyugtat minket azzal, hogy a tudó-

sok egy hatalmas „űr Noé bárkát” ké-

szítve megmentik az emberiséget… Ge-

orge Pal a tudományos-fantasztikus film 

nemzedék számtalan tagját inspirálta a 

humánus gondolkodásra. Egyfajta vá-

tesz is volt. Pal szakmai, valamint szel-

lemi hagyatéka igazán nagyívű, számos 

későbbi hollywoodi filmrendező munkái-

ban követhető nyomon. Alapvető módon 

formálta át a mozgókép művészetét, és 

ezt a nagy eredményt Hollywood-szerte 

a mai napig nagyra értékelik, sőt példa-

értékűnek tartják.  

A Magyar Hollywood Tanács számára, 

az alapításakor meghatározott célrend-

szer keretében, egyfajta kötelességként 

jelentkezik az a küldetés, miszerint 

George Pal munkásságát minél széle-

GEORGE PAL 

By Marie Seton 

Summer, 1936. Sight and Sound 

IN this country there is still a lingering 

prejudice against advertisement films; 

audiences are slightly resentful when 

they are told they must buy such and 

such a commodity. Were it not for this 

conviction that art and entertainment 

seldom go amicably in hand in hand 

with commercial propaganda the cartoon 

and doll films of the young Hungarian, 

George Pal, would be far better known in 

England than they are. 

--------------------------------------------------------- 

PAL OF THE PUPPET PICTURES 

By Bosley Crowther 

MARCH 13, 1938. The New 

York Times (Forrás: ProQuest 

Historical Newspapers: New 

York Times) 

RIGHT now, when the Hollywood mo-

guls are reported in frantic search for 

novelties with which to challenge Walt 

Disney's  creations and Charlie 

McCarthy, it is oddly fortuitous that a 

young man should pop up from Europe 

with a name and modest fame which 

should win him welcome. The name (a 

lesser item in jis list of recommendati-

ons) is Pal-George Pal and his fame (a 

far more important adjunct) is that of 

being the producer of some of the most 

delightful and intiristing animated films 

made outside this country.  

--------------------------------------------------------

- 

TOWN CALLED HOLLYWOOD 

By Philip K. Scheuer 

MARCH 27, 1938. Los Angeles Times 

( F o r r á s :  P r oQ ue s t  H i s to r i c a l 

Newspapers: Los Angeles Times) 

IMPORTED NOVELTIES screened at 

the Filmarte recently included a striking 

puppet play in color, “Ship of the Ether.” 

Last week a dapper young Hungarian 

named George Pal, newly arrived in 

town, told me that this had been his first 

creation in the puppet medium. He se-

emed unnecessarily apologetic about it; 

but since then, he explained eagerly, he 

has improved the art “200 per cent.” 

Pal’s subjects, called “Puppet-toons,” 

have won unstinted admiration in Euro-

pe during the past four years. 

-------------------------------------------------------- 

PAL OF THE PUPPETS 

BY Frank J. Taylor 

16th jan. 1943., Collier 

George pal is a soft-spoken, blu-eyed 

little guy, once a Hungarian, but now an 

American, whoc packs a terrific wallop 

with his pupetoons, which he calls „color 

cartoons in three dimensions.” Instead of 

drawings, he uses characters carved of 

wood. It takes about nine thousands of 

them to act the syncopated sequneces of 

a Pal puppetoon. …Suddenly by some 

magic, the little wooden figures come to 

life, almost as real as flesh and blood. 

They do things that human actors never 

do, such as Johann Strauss talking a a 

walkin the woods, gearing a bird and 

scribbling the notes on his cuffs.  

-------------------------------------------------------- 

THE SCREEN IN REVIEW; George 

Pal's New Film Adventure Into Outer 

Space, 'When Worlds Collide,' Opens at 

the Globe 

By Bosley Crowther 

February 7, 1952. The New 

York Times (Forrás: ProQuest 

Historical Newspapers: New 

York Times) 

George Pal, the former puppet-film ma-

ker who has more recently qualified as a 

charter member of the Outer Space Exp-

lorers with his fanciful "Destination 

Moon," pops up with another graphic 

forecast of astronomical things-to-come 

in his latest picture for Paramount, 

simply titled "When Worlds Collide. 

-------------------------------------------------------- 

HOLLYWOOD DISCOVERS MARS 

By Louis Berg 

Sept, 14th. 1952. Los Angeles Times 

(ProQuest Historical Newspapers: Los 

Angeles Times) 

Thanks to the producer with the unli-

kely name of george pal, Hollywood has 

finally caught up with the flying saucers. 

Mr pal is just finishing up the most am-

bitious science-fiction film ever to be 

made in motion pictures – ascreen vers-

ion of H. G. weels’s famous story of Mar-
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hez vagy ábrához
zó felirat.

A Magyar Hollywood Tanács George Pal-ra emlékezik. 
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PRODUCER 

Atlantis, The Lost Continent (1961) 

DIRECTOR, PRODUCER 

The Wonderful World of the Brothers 

Grimm (1962) DIRECTOR (FAIRY TA-

LE SEQUENCES), PRODUCER 

7 Faces of Dr. Lao (1964) DIRECTOR, 

PRODUCER 

The Power (1968) PRODUCER 

Doc Savage: The Man of Bronze (1975) 

PRODUCER 

Feature Films 
The Great Rupert (1950) PRODUCER 

Destination Moon (1950) PRODUCER 

When Worlds Collide (1951) PRODU-

CER 

Houdini (1953) PRODUCER 

War of the Worlds (1953) PRODUCER 

The Naked Jungle (1954) PRODUCER 

Conquest of Space (1955) PRODUCER 

tom thumb (1958) DIRECTOR, PRO-

DUCER 

The Time Machine (1960) DIRECTOR, 

C e g lé d i  V á ro s i  
K ö n yvt á r  

Felhasznált irodalom 
(sources): 
- „Puppet-toons” to be shown. – Los An-

geles Times, 5th April, 1938., p. 11. 

- Az én Hollywoodom / Bokor Balázs. – 

Budapest, 2012. 

- Ceglédi volt az első Oscar-díjas / Szabó 

Alfréd. – In: Arcok, képek Ceglédről, 

Cegléd : Cegléd Város Önkormányzata, 

2014., p. 109-110. 

- Film Acrtesses become United States 

Citizens. – Los Angeles Times, 15th 

June, 1946., p. 1. 

-Filming „War of the worlds” / George 

Pal. – Astounding Science Fiction, Oct. 

1953. 

- George Pal : A carrier in perspective / 

Mike Hankin 

- Így készül a hangos trükkfilm, az euró-

pai Mikiről, Habakukról. – Délibáb, 

1932, 40. sz., p. 42-43. 

- Pal of the puppets / Franck J. Taylor. – 

Collier’s, 16th. Jan, 1943., p. 15;61. 

- Performance of George Pal / Snezhana 

Kushnir. – In = Performing the force /

Kurt Lancester and Tom Mikotovicz. – 

McFarland, Febr. 2001. , p. 28-32.  

- Screen: Glimpse of Life in 800,000 A. 

D. : The Time Machine opens at Warner. 

– The New York Times, 18th August. 

1960.  

- The films of George Pal / G. M. Hick-

man, New York-London, 1977. 

- The greatest adventure awaiting hu-

mankind : Destination Moon and faith 

in the  future / Catherine L. Newell 

(University if Miami). , 2014. 

- The screen in review : George Pal’s new 

film adventure into outer space, „When 

Worlds Collide”, opens at the Globe / 

Bosley Crowter. – The New York Times, 

7th febr. 1952., p. 30. 

- The Year’s best : An approval of the 

Outstanding Films and the Annual 

Critics’ Awards / Bosley Crowther . – 

The New York Times., 31st dec., 1950. p. 

x1. 

- Vissza a szülőföldre = Back to the 

homeland! : világhíres és felfedezésre 

váró magyar származású művészek az 

animációs film korai történetében 

Back to the homeland!  = World fa-

mous or still to be discovered artists of 

Hungarian origin in the early stages 

of animated film / Orosz Márton. – 

Kecskemét : KAFF, 2011., p. 15-20.  

-Exploration in stop-motion history /

Ken A. Priebe. – 11. April. 2009.  

-George Pal / Marie Seton. – Sight and 

Sound, Summer, 1936. p. 13. 

-Hollywood discovers Mars / Louis 

Berg. – Los Angeles Times, 14th Sept, 

1952., p. 8. 

 –Pal of the Puppet Pictures / Bosley 

Crowther. – The New York Times, 

13rd. March, 1938., p. 169.  

-Santa Claus Workshop – in Holly-

wood. – Los Angeles Times, 24 th, 

Dec., 1944., p. 5. 

-War of the world (Paramount). – 

Motion Pictures Daily, 4th March, 

1953. 

 

Animated /puppetoons 
Midnight (1932) Dancing cigarettes! The 

first Puppetoon! 

Radio Valve Revolution (1934) for Phi-

lips 

Ether Ship (1934) for Philips, glass mo-

dels! 

Philips Calvacade (1934-9?) for Philips 

Radio 

Sleeping Beauty (1935) for Philips 

The Little Broadcast (1935?) 

The Magic Atlas (1935) for Philips 

World’s Greatest Show (1935) for Philips 

In Lamp Light Land (1935) for Philips 

Sinbad (1935-6) 

Ether Symphony (1936) 

Aladdin and the Wonderful Lamp (1936) 

Ali Baba (1936) 

On Parade! (1936) for Horlick’s 

What Ho, She Bumps (1937) for Hor-

lick’s 

The Reddingbrigade (1937) 

The Big Broadcast of ’38 (1937) for Phi-

lips 

Southseas Sweethearts (1938) for Hor-

lick’s 

Hoola Boola (1938?) 

The Ballet of Red Radio Valves (1938) 

Philips 

Sky Pirates (1938) 

Love on the Range (1939) 

Dipsy Gypsy (1940) 

Captain Kidding (194?) 

Date with Duke (1940-7?) 

Gooseberry Pie (1940-9?) 

Friend in Need (1940) 2-D animation 

Rhythm in the Ranks (1941) 

Western Daze (1941) 

Tulips Shall Grow (1942) 

The Sky Princess (1942) 

Jasper and the Haunted House (1942) 

Jasper and the Watermelons (1942) 

Bravo, Mr. Strauss (1943) 

Goodnight Rusty (1943) 

500 Hats of Bartholemew Cubbins 

(1943) Dr. Seuss story! 

Jasper and the Choo Choo (1943) 

Jasper Goes Fishing (1943) 

Jasper’s Music Lesson (1943) 

Jasper in a Jam (194?) 

And to Think that I Saw it on Mul-

berry Street (1944) Dr. Seuss story! 

A Hatful of Dreams (1944) 

Jasper Goes Hunting (1944) 

Jasper’s Paradise (1944) 

Package for Jasper (1944) 

Two-Gun Rusty (1944) 

Little Black Sambo (1944?) 

Wilber the Lion (1944) 

Jasper and the Beanstalk (1945) 

Jasper’s Booby Trap (1945) 

Jasper’s Close Shave (1945) 

Jasper’s Minstrels (1945) 

Jasper Tell (1945) 

Jasper’s Derby (1946) 

Together in the Weather (?) Punchy 

and Judy 

John Henry and the Inky Poo (1946) 

Tubby the Tuba (1947) The last Pup-

petoon short. 

Variety Girl (1947) Pal appears with 

Puppetoons in one sequence 
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