
CSODA ÉS TRÜKK A GYERMEKFILMEKBEN 
Az ember mesék irán- értelemben gyermekded- nap, a kétségbeesett 

ti vágya kifogyhatatlan, dé. anya könyörgésére 
De a mesék világa még- mondja meg az okát, ak-
sem olyan változatlan, H A B O M o s t o r c s a p á s k o r is ilyen röviden: 
mint gondolnánk. Ha „így intézem el a szerel-
nem is minden nemze- Lehetetlen nem lát- meseket". Az alkotók a t -
déknek, de minden tör- nunk azonban a pozití- tói tartottak, hogy a gye-
ténelmi kornak megvolt vista történelmi szemlé- rekek semmit sem érte-
a maga mesevilága. És let és a pedagógiai szigor nek meg ebből, nem tud-
ennek a világnak nem is mögött a televízió spon- ják, hogyan értékeljék 
mindig volt főattrakció- tán törekvését is, hogy az öreg Pierre Retifet, 
ja a csoda, a csodás tett, egy félórában színesen az író apját. Ügy vélték 
az elképzelhető, ámbár és szellemesen összefog- azonban, hogy a korszak 
hihetetlen esemény. A lalható mesét tíz-tizen- tárgyi ismerete megérte-
gyermekfilmekben érde- két folytatásra nyújtson, ti velük: az apa nem va-
kéit szakemberek szerint Kimagasló példája ennek lami kivételesen kegyet-
korunk mesevilágát a Warner Brothers leg- len egyéniség, hanem a 
mindinkább jellemzi a újabb produkciója. Re- kor átlagalakja, teljha-
régi értelemben vett, tif de la Bretonne XVIII. talmú családfő, aki nem 
„természetfölötti" csoda századi francia író Apám tűri, hogy engedelme 
száműzése, bizonyos pe- élete című regényét vet- nélkül fia szemet vessen 
dagógiai szigor jelenléte ték tévé-filmre, amely- egy lányra. így történt, 
és jókora pozitív isme- nek egyik jelenete arról hogy az eredetileg né-
retanyag felhalmozása, szól, hogy az apa az if- hány perces jelenet csak-
Mint ahogy e tárgykör- jú Edmondot megcsapja nem egyórás történelmi 
ben tartott ankét, ame- ostorral, mert az a nitryi filmmé dagadt, amely 
lyet a Newsweek című templom előtt néhány egy család krónikájában 
amerikai lap rendezett, szál rózsát ad egy hely- bemutatja a korabeli 
végső konklúzióként beli lánynak. A zord atya Franciaországot. A film-
megjegyezte, a gyer- azonban nem kíván ma- nek példátlan sikere lett 
mek- és felnőttfilmek gyarázatot adni tettéről, s ez megnyitotta a ha-
fokozatosan nivellálód- csupán annyit mond sonló produkciók sorát, 
nak, a gyermekfilmek egykedvűen fia elé dob- A tünetre felfigyeltek az 
lassan felnőtté válnak, s va az ostort. „Ezt tartsd érdekeltek, beszélgetést 
a felnőttfilmek bizonyos az eszedben!" Csak más- folytatva a gyermekfil-

A repülés, az űrtechnika rejtelmeit bemutató bábfilm egyik jelenete 



mekről azok rendezőivel, 
íróival, akik más vonat-
kozásban is elmondták 
tapasztalataikat a gyer-
mekfilmek lassú válto-
zásával kapcsolatban. 

AKT-MODELL EGY 
GYERMEKFILMBEN 

Róbert Radnitz, aki-
nek több nagy sikerű 
filmje fut a mozik és a 
tévé-társaságok gyer-
mekműsorain, köztük A 
kék delfinek szigete, az 
És most Miguel, újabb 
filmjében, az Egy fland-
riai kutyá-ban szerepel-
tet egy tízéves fiút. A 
gyerek egy napon egy 
festőművész műtermébe 
látogat: a művész éppen 
aktot fest. A fiú egy pil-
lanatra megtorpan, az-
tán a festőre pillant, 
majd szemügyre veszi a 
félig kész festményt és 
most már zavartalanul 
tekint a modellre, össze-
hasonlítja a festményt 
és az élő testet; a modell 
nem tűnt el, nem takar-
gatta magát s így a kép 

és az élő test összevetése 
természetes folyamat-
ként jelentkezik; az ér-
deklődés többé nem vá-
sott kíváncsiskodás. Min-
tegy természetes és ma-
gasabbrendű asszociáció-
ként a festő magyarázni 
kezdi a művészettörténet 
korszakait s a fiú előtt 
felvonulnak az ősi anya-
kultusz istennő-szobrai, 
a történeti korszakok 
képzőművészeti alkotá-
sai, művészei és modell-
jei — „egyik sem valami 
halott múlt halott lenyo-
mata, hanem élő tanul-
ság, mert a háttérben ott 
az élő emberi tes t" A 
múzeumok, a kiállítások 
anyaga így válhat élővé 
a gyermek számára, aki 
előtt nem szabad termé-
szetellenessé tenni a ter-
mészetet, — véli Róbert 
Radnitz, — mert akkor 
a gyerek önmaga indul 
titkos felderítő útra. Az 
egyetlen, amit el kell ke-
rülni : az ízléstelenség. 
Nem olyan tág kör ez, 
mint sokan gondolják. 
Az ízléses formát min-

denkor megtalálhatjuk, 
ha szem előtt tart juk a 
célt, azt, hogy oktassunk. 
A hangsúly az „oktatni" 
szón van, amely nem 
azonos a „kioktatni" fo-
galmával. A gyermek 
rendkívül élesen érzi a 
kettő közötti különbsé-
get. 

FELFEDEZŐ UTAK 

Az oktatás, a tanítás 
ismeretközlést jelent s 
az ú j ismeretek iránt hi-
hetetlenül fogékonyak a 
gyerekek. A gyerek örül, 
ha valahová felfedező 
útra indulhat, legyen az 
távoli sziget, valamilyen 
tudományág meglepő 
eredménye, a világűr, 
vagy a tenger mélyének 
homálya. A személyes 
részvétel izgalmát kell 
nyújtanunk, közvetlen 
élménnyé kell tennünk 
az őt körülvevő vilá-
got, a múltat éppúgy, 
mint a jelent, mert így 
rajzolódhatnak ki benne 
az ő világának körvona-
lai, amely már a jövő. 
A „My Side of the 
Mountain" — Az én 
hegyoldalam című film 
földajzi felfedező útra 
viszi a gyermeknézőt Ka-
nadába; megmutatja mit 
kell tudni s mit érdemes 
megnézni az utazóknak. 
Nem útirajz ez; sokkal 
több annál: az ember és 
a természet kapcsolatát 
állítja a fénykör közepé-
be. Darwin utazásának 
színhelyein viszi végig 
a gyereknézőket a „The 
Voyagos of Charles Dar-
win" című film, amely 
az élővilág kifejlődésé-
nek bámulatos titkai 
iránt kelti fel az érdek-

Robert Jewell és John 
Scott-Martin té vé-gyermek-
ftlmje a „robotemberek" 
szerkezetének működését 

muta t ja be 



lődést — az utazás szín-
helyein készített felvé-
telekben. 

A történelem sem ma-
rad ki: Amerika korai 
történetét James Feni-
more Cooper regényei-
nek megfilmesítése vo-
nultatja fel, de nem a 

Cooper-regények roman-
tikus modorában, hanem 
azzal a nyers vadsággal, 
„ahogyan a civlizáció rá-
tört az amerikai ősvado-
nokra". A történelmi fil-
mek sorába tartozik 

Chuck Jones Tessék csak, 
zavarjon című alkotása, 
amelynek főszereplője 
egy kis „bűvészinas", aki 
át tudja változtatni az 
élőlényeket, életet tud 
adni a tárgyaknak, meg-
eleveníti a hegyeket, er-
dőket, a szelet, a tüzet, 
a vizet s ezzel a játék-
kal barangolja be a mi-
tológia világát, a történe-
lem legendáit, meséit, 
megéreztetve mindenütt 
a valóság gyökereit. 

A SZÍNEK v i l a g a 

Ezt a gondolatot szol-
gálja a Kísértetbörtön 
című film is: megvilá-
gítja a kísértet- és bo-
szorkányhistóriák hátte-
rét és eredetét. A ma-
gyar származású Ivan 
Tors, aki izgalmas ele-
venséggel ismerteti Af-
rikát egy nemrégen ké-
szült filmjében, szintén 
ebben látja a problémát: 
„Versenyeznünk kell a 
felnőtt filmekkel — 
mondja —, a gyermek-
filmeknek is telítve kell 
lenniök rejtelemmel, 
hajszával, cselekmény-
nyel, de mindez vérte-
len legyen. A saját gye-
rekkorunkra kell gon-
dolnunk; a csodálkozá-
sokra, örömökre, félel-
mekre. Ezeket kell meg-
jelenítenünk anélkül, 

Chuck Jones Tessék, csak zavarjon című gyermek-
f i lmjének kis bűvészinasa lombkoronává változtatja a 

gomolygó füstöt 

hogy a csoda helyett 
trükköt alkalmaznánk s 
a gyerekkor őszinte kí-
váncsisága helyett kora-
érett cinizmust nyújta-
nánk, teletömve így a 
fejeket és kiürítve a szí-
vet." A rajzfilmeknél 
szerinte más az eset. A 
rajzfilm a lehetetlenség 
művészete s éppen ezért 
élni kell ennek lehetősé-
geivel. Más szóval, mind-
az, ami eddig a régi ér-
telemben mese volt, ezu-
tán egyedül csak a rajz-
film feladata. Ehhez tud-
ni kell azonban, hogy 
Tors a Disney-Studio 
egyik vezető embere. 
Tapasztalatai a Studio 
forgalmi mérlegéből 
erednek: a Hófehérke ta-

valy még ötmillió dollárt 
hozott, a Dzsungel Köny-
ve négymilliót, de kere-
ken hatvan milliót A 
színek csodálatos vilá-
ga, amely játékos káp-
rázat ugyan, és mégis tu-
dományos alapra épül 
minden kockája. Ez és 
ehhez hasonló tapaszta-
latok késztetik a gyer-
mekfilmek szakembereit 
annak megállapítására, 
hogy a mai gyermek a 
pozitív ismereteket, a fel-
világosult pedagógiát és 
a dolgok olyan magyará-
zatát igényli elsősorban, 
amely a tapasztalati va-
lóság és a jövő technikai 
lehetőségein belül ma-
rad. 
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