
A VILÁG ELSŐ HANGOS 
ANIMÁCIÓS FILMJE
1928. november 18-án készült el az első szinkronizált rajzfilm, Walt Disney 
Steamboat Willie című filmje, melynek főszereplője Mickey egér.

Walter Elias Disney 1901. december 5-én született Chicagoban. A mesefilmek 
úttörőjeként, mozis és televíziós producerként, és Disneyland megálmodójaként 
vált ismertté. Olyan karaktereket köszönhetünk a Walt Disney Company 
alapítójának, mint Mickey egér, Goofy, Szörnyella, Bambi, vagy Hófehérke. 
Alkotásait 26 Oscarral díjazták. 

Mickey egér karakterét grafikusan Ubbe Ert Iwwerks keltette életre, jellemét 
pedig Disney dolgozta ki. A figura eredeti neve Mortimer volt, ám a Mickey 
barátságosabb csengése jobban illett az egyéniségéhez, így erre változtatták. 
A mese első két epizódja nem volt túlságosan sikeres, mivel nem nyújtott 
sok újat a korábbi animációhoz, Oswald, a szerencsés nyúlhoz képest. Ám a 
harmadik rész lenyűgöző újdonsággal állt elő. Ebben az időben vette kezdetét a 
mozgóképtechnika innovációja, a hangosítás. Disney úgy döntött, hogy a harmadik Mickey egér epizód, a Steamboat Willie (Willie, 

a gőzhajó) hangosfilm lesz. A kivitelezés sok energiát és anyagi áldozatot 
kívánt, hiszen egy teljesen új utat kellett végigjárni. A Pat Powers producer 
által kifejlesztett Cinephone szerkezetet hívta segítségül. A nehéz munka 
eredményeként megszületett a világ első hangos animációs filmje. 
Disney ekkor jött rá, hogy nem a terjesztők alkotnak véleményt a filmről, 
a közönség reakciója a lényeges. A Steamboat Willie-t egy broadwayi 
filmszínházban mutatták be nagy sikerrel. 

Willie, a gőzhajó története egyszerű: Mickey egér egy hajó kormányosaként 
konfrontálódik a nagydarab, goromba kapitánnyal. Az animáció mégis 
óriási sikert aratott, Mickey egér a kor hús-vér sztárjaival osztozott a 
népszerűségben. Jól kidolgozott jellemének köszönhetően a rajzfilmek 
szimbólumává vált. Az évek alatt több grafikai újratervezésen esett át, 
arányaiban szabályosabb lett. Hangját a második világháborúig maga Walt 
Disney kölcsönözte. Mickey egér pályafutása 1928-tól egészen 1953-ig 
tartott. 

Források:
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0010_m_toth_eva_mozgokeptortenet_1/ch05s03.html
https://www.youtube.com/watch?v=BBgghnQF6E4 – az első szinkronizált rajzfilm
https://www.filmtekercs.hu/hirek/kiallitassal-unnepli-90-szuletesnapjat-a-walt-disney-vallalat
http://www.imdb.com/title/tt0019422/
https://ideas.lego.com/projects/144616 - Willie, a gőzhajó legóból megépítve
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