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A moszkvai Kait inája Galériában 
Resetnyikov: -Megint kettes— című 
festménye egy iskolásfiút ábrázol, 
aki otthon bevallja, hogy újból csak 
rosszul f e l e l t . . . A csalód megbotrán-
kozva, szemrehányással fogadja a 
hírt, még a kis gazdájára örömmel 
felugró kutya szemében is aggodal-
mas részvét tükröződik . . . Ez a fest-
mény adja a témáját Koroszkilov és 
Lvevszkij szikrázóan ötletes rajz-
film-forgatókönyvének. Főhőse Mur-
zilka — mulatságos, modern Hü-
velykmatyi — azt a feladatot kapja, 
derítse ki a tragikus bukás okait. 
Murzilka cserebogár-taxin, sáska he-
likopteren sietve repül a képtárba, a 
bukott kisfiú felkeresésére. Itt a 

festmények alakjai, kilépve a vastag 
aranykeretékből segítik a nyomozást. 
A beszekundázott nebuló megszökik, 
majd a Golf-áram sodrában, -stran-
doló- jegesmedvék és dühös rozmá-
rok között ébred rá arra, h o w kór 
volt összetévesztenie az S z a k i -
sarkot az Egyenlítő vidékével. És a 
film végén megfogadja: festenek 
még róla másmilyen képet is. Persze, 
rögtön lát juk is, hogy milyet: a vász-
non ismét ott ül az egész család, és 
ünnepli a diadalmas jeles tanulót, 
aki napóleoni pózban fogadja a gra-
tulációkat. A kutya megint boldogan 
ugrik vállára, de arckifejezése meg-
változott: hódoló elismerés sugárzik 
róla. Még a váza hervadozó virágai 
is ünnepi pompában mosolyognak, 
minden megváltozott, ellenkezőjére 
derült. 

Klimova rajzainak bravúros köny-
nyedsége, az egész képi megjelení-
tést idézőjelbe helyező hangvétel sa-
játos, mulatságos légkört teremt, 
amelyben a képtelen helyzetek gör-
betükörben felvillanó realitása egy-
szerre lehetetlen is, meg — a gyer-
meki fantázia számára — hihető is. 
A történet jóízű, természetes humor-
ral jelenik meg a vásznon. A műsor 
címadó -Csodálatos kút- című szí-
nes bábfilmjéről ez nem mondható. 
Témája a régi népmese; egy gonosz 
özvegyasszony a kútbaesett vödör 
keresésére küldi mostohalányát, aki 
a mélyben Télapó csodálatos biro-
dalmába jutva, jószívűsége és há-

ziassága jutalmául gazdag ajándé-
kokkal tér haza. Vérszemet kap et-
től a mostoha: leküldi lusta és 
kapzsi édeslányát is a kútba — ter-
mészetesen hiába, mert az igazságos 
Télapó alaposan megtréfálja a ha-
szonlesőt. Eddig a f i lm: és bár a báb-
figurák nagyon kedvesek, s a Tél-
apó birodalmának tarka csillogása 
szépen mutat a színes filmen — az 
egész mese túlságosan egysíkú. Hiá-
nyoznak belőle a jóízű ötletek — 
amelyekből pedig oly kívánatos bő-
séggel jutott az imént ismertetett 
rajzfilmbe. A közvetlen pedagógiai 
hatás szándéka a "Mese a rossz ta-
nulóról--ban teljesen nyilvánvaló, 
hiszen ezt a film is mondja. Mégis 
a tendenciát egyetlen percig sem 
érezzük. A >*Csodálatos kú t - viszont, 
bár sokkalta inkább kendőzi nevelő-
szándékát — éppen mert szűkölkö-
dik eredeti és mulatságos ízekben — 
kevésbé hatásosan szolgálja célját. 

A műsor további három fi lmje: a 
-Farkas- és a hét kisffida-, a "Gyer-
mekek és játékok- és "A leningrádi 
úttörőpalota-. Az előbbi a sok vál-
tozatban és sokszor feldolgozott me-
sét eleveníti meg a gonosz farkas-
ról, aki kecskemama hangját utá-
nozva bejut a gidákhoz, hogy felfalja 
őket, de pórul j á r . . . A másik kettő 
tartalmilag összefüggő alkotás, gyer-
mekek is élvezik, de tulajdonkép-
pen a felnőtteknek szól: a gyermeki 
játékosság fontosságára figyelmeztet. 
"A játék: a gyermek ú t ja a világ 
megismeréséhez, amelyben él, és 
amelynek megváltoztatására hiva-
tott- — mondja Maxim Gorkij. E 
gondolat jegyében kísérjük el az ap-
róságokat a Játékország izgalmas 
meglepetésekkel szolgáló földjére, a 
"Gyermekek és játékok- című kis-
filmben, s e gondolat tanulságainak 
gyakorlati valósággá formálását lát-
juk a hatalmas leningrádi Üttörő-
palota életéről beszámoló riportban 
is. Több mint ötezer gyerek tekinti 
második otthonának ezt a nagyszerű 
intézményt, amelynek gyakorlati 
munkájá t színesen és érdekesen mu-
ta t ja be a "Csodálatos palota- című 
rövidfilm. „ _ 
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