
Bemutatkozik a ...

Hetedhét Palota 

Fekete István Vuk című kisregényéből Dargay Attila készített 
rajzfilmet. Ha eleven rókával nem is találkozhatsz a Palotában (ő 
nem érezné jól magát itt), de számos olyan állattal igen, 
amelyek szerepelnek a mesében. Ilyen például Cin, az egér, 
Unka, a béka, Szú, a sün vagy Csusz, a gyík, melyeknek főleg 
egzotikus rokonai élnek itt. Odakint, a Holnemvolt Vár udvarán 
pedig hangos gágogással üdvözöl Gege, a lúd is!

Mekk Elek, az ezermester valóságos fogalommá vált: jelképévé 
azoknak, akik mindenbe belekontárkodnak, amihez nem 
értenek. A népszerű bábfilmsorozat szövegét a zseniális 
„rímhányó”, Romhányi József írta. Címszereplőjével, a kecskével 
egészen közelről is megismerkedhetsz az Állatsimogatóban, de 
találkozhatsz a rikácsoló papagájjal, valamint az egyes 
epizódok sok más szereplőjével, hörcsögéktől a tarka tehénig.

Úgyszintén Romhányi József, valamint Nepp József és 
Ternovszky Béla munkáját dicséri a Kérem a következőt! című 
rajzfilmsorozat, amelynek főszerelője az erdő orvosa, Doktor 
Bubó. Magával a tudós bagollyal eleven formában nem 
találkozhatsz a Palotában, és csupaszív asszisztensnőjének, a 
„mackós” Ursulának rokonát is csak kitömve csodálhatod meg 
itt (az Állatkert más pontjain viszont felkeresheted az uhut és a 
barna medvét), a lomha küldöncnek, Teknőc Ernőnek viszont 
átadhatsz számukra egy üzenetet, és tiszteletedet teheted az 
egyetem „Boa const-rektoránál”, az óriáskígyónál is.

A Hetedhét Palotában, illetve a Holnemvolt Várban megelevenedik néhány legendás magyar animációs 
film, amelynek szereplői állatok. A rajz-, illetve bábfilmfigurák mellett eleven modelljeik, illetve 
valamilyen módon hozzájuk köthető egyéb állatok is felbukkannak a mesés termek terráriumaiban, 
röpdéiben. Ismerj meg közülük néhányat! 

Miféle állat élőlény lehet Pom-Pom, Csukás István mesefigurája, 
akit a rajzfilmen Sajdik Ferenc öntött formátlan formába? A 
választ alighanem senki sem tudja, viszont a titokzatos 
mesealakhoz nagyon hasonlító, gömbölyded szőrmókok 
akadnak a Hetedhét Palotában bemutatott állatok között is: ilyenek 
például a hosszúszőrű tengerimalacok és törpenyulak, vagy a 
selyemtyúk, amely úgy fest, mintha a húsvéti tojást, amelyből kikelt, 
valóban a nyuszi tojta volna!

A Brekk-berek olyan mese, amelyet Csukás István kimondottan az 
Állatkert számára írt – talán az egyik legutolsó története ez a nagy 
mesemondónak! De ő a szülőatyja – Sajdik Ferenccel közösen – a Nagy 
Ho-Ho-Horgásznak is. Mindkettő a vizek, vízpartok élővilágát tárja elénk, 
és a bennük szereplő élőlényekkel, a halakkal, békákkal és vízben élő 
gerinctelen állatkákkal (pl. rákokkal) bőségesen találkozhatsz a 
Hetedhét Palotában, ahol életre kelnek a mesék állatai. 


