
Kincskereső kisködmön 
Aimíg filmgyártásunk átlagosan 

évi egy gyerekfilmet produkál, ad-
dig elkerülhetetlen, hogy ezt az egyet 
ne a .hiánypótló műnek kijáró ová-
cióval, és a műfajjal szemben indo-
kolt, egyetlen filmmel szemben 
azonban indokolatlan, sokféle igény-
ből és szempontból összeötvözött 
maximaiizmussal fogadjuk. Jártam 
már filmátvételi szándékkal baráti 
országban olyankor, amikor az elké-
szült filmek fele ifjúsági film volt, s 
ez akkor egyszerre tükrözte a mozi-
közönség életkori megoszlásának el-
tolódását és a filmművészet válsá-
gát. A hazai arány azonban, mintha 
az ellenkező végletet tükrözné. Hogy 
többet vitatkozunk a gyermek és if-
júsági filmek fontosságáról, mint 
amennyit gyártásuk és színvonaluk 
fellendítése érdekében cselekszünk. 

Az érvek, amelyeket a gyerekfilm 
társadalmi, pedagógiai fontossága, 
rangja mellett felsorakoztatunk, 
alig változtak az utóbbi években. 
Pedig a helyzet — a tévé általános-
sá válása óta — alapjában változott. 
Előnyösen, hiszen a tévé gyermek 
és ifjúsági műsorai ma már ellátják 
az erre hivatott filmművészet felada-
tainak nagyobbik részét. És hátrá-
nyosan, mert a legfiatalabbak kielé-
gítetlen élmény és meseszükségletük-
nek egyre nagyobb hányadát fel-
nőtteknek szánt, megemésztetlen 
tévéműsorokkal elégítik ki, Maigret-
től a Kék fényig. Ez a tény pedig — 
akár akarjuk, akár nem — áthangol-
ja a gyerekek film-elvárásait is. Na-
gyon is tanulságosnak érzem Szemes 
Mihálynak a Kincskereső kisköd-
mön szereplőválogatásánál szerzett, 
idevágó tapasztalatait. Hogy vala-
hány gyereket megkérdezett, milyen 
filmeket szeretne látni, majdnem 
mindegyik így válaszolt: kalandosat, 
A továbbiakban azután volt, aki 
részletezte is, hogy állatos, háborús, 
vagy detektív-történetre kíváncsi, de 
a közös követelmény nem is a té-
mára, hanem a külső történés jelle-
gére vonatkozott. 

Mit tehetett ez igény hallatára Sze-
mes Mihály? 

Ha nem kívánt lemondani terve-

zett kedves vállalkozásáról — és ezt 
szerencsére nem tette — akkor tu-
domásul kellett vennie az ihletet adó 
Móra Ferenc-i világ, a forgatókönyv 
alapjául szolgáló mű és a gyerekek 
megfogalmazta Igény közti szakadé-
kot. Mert a Kincskereső kisködmön, 
Móra egyik, ha nem a legszebb if-
júsági műve, minden csak nem „ka-
landos" regény. Mert van-e esemény-
telenebb élet, mint egy szegény fél-
árva falusi kisfiúé, akinek hétköz-
napjait ínég egy négyfaajcáros vá-
sári körtemuzsika is bearanyozza, is-
kolába jár és mégis majdnem ugyan-
olyan gondokkal küszködik, mint a 
körülötte élő felnőttek, és közben tár-
sai körében megismerkedik a barát-
ság és a szolidaritás embernevelő 
követelményeivel. Igaz, aki jól ol-
vassa el a regényt, az azt is felfe-
dezi, hogy valójában gazdag törté-
ne tű, eseménydús mű — a szó iro-
dalom történeti értelmében vett ne-
velődési regény, — amely a valóság 
és a fantázia birodalmának határán 
játszódik, és két síkon, szinten is vé-
gigkíséri, hogyan válik egy önző, já-
tékát féltő vadóc — áldozatkész ifjú 
emberré. 

A kérdés csak az, hogy vajon ez 
az erkölcsi, pedagógiai célzatnak tu-
datosan alárendelt, múltban játszó-
dó hétköznapi történet meghódíthat-
ja-e ma a kalandokra kíváncsi gye-
rekeket? A film sajtóbemutatóját 
követő beszélgetésen egy gyerek-
könyvtáros arról szólt, hogy olvasói 
nem egyöntetűen és nem is érde-
me szerint szeretik Mórát, de ebben 
valószínűleg a Móra Kiadó sorozatá-
nak túlságosan szerény, drapp vá-
szon köntöse is közrejátszik. Meg 
kell vallanom, hogy Móra töretlenül 
lelkes híveként is — ennél mélyeb-
ben fekvő okokra gyanakszom. A 
többi között, éppen a mai gyerekek-
nek a tanmesékkel szembeni ellen-
állására. Es arra, hogy oktatásunk, 
könyvpropagandánk, Móra tankönyv-
be is szánt ifjúsági írásait többnyire 
erről az oldaláról közelítette meg, 
ahelyett, hogy az érzelmi azonosulást 
kiváltó sztorikra, a valóságos vagy 
romantikus konfliktusokra és az író 
máig friss humorára épített volna. 



Szűcs Gábor a film főszerepében 

Valljuk be őszintén, nem könnyű ma 
igazán közel hozni a gyerekekhez 
Mórát, akinek valódi világa — sze-
rencsére — ugyanúgy mesévé lett, 
mint az, ami a képzelet birodalmá-
ban játszódik. A film rendezőjének 
most is, egy a mai gyerekek számá-
ra elképzelhetetlen igazságot kellett 
elfogadtatnia, — a falusi nyomorú-
ságot, az éhezést, a kis cseléd robot-
ját, és a bánya-birodalmat, egy al -
földi faluban. Lehetséges ez, vagy 
lehetetlen? Az alkotók bíztak benne, 
s joggal, hogy lehetséges, — feltéve, 
hogy elfogadtatják és megszerettetik 
hősüket a gyereknézővel. Mert az 
érzelmi azonosulás, az együttérzés 
megkönnyíti azt is, hogy ki-ki beleél-
je magát a történetbe. Ugyanakkor, 
Szemes Mihály és a forgatókönyvíró, 
Szemes Marianne azt is szem előtt 
tartották, hogy nemcsak a különbö-

ző korosztályú nézőkben kell felidéz-
niük a közismert, olvasott mű élmé-
nyét, de le kell bilincselniük a gye-
rekek felnőtt kísérőit is. 

Mint minden klasszikus mű ihlet-
te filmnél, itt is kézenfekvő kritiku-
si penzum az irodalmi forrással való 
összevetés. Ez azonban, gyerekfilm 
esetében még céltalanabb, mint más-
kor. Maga a mű is lazább szerkesz-
tésű egy klasszikus regénynél, s a 
gyereknézők többsége is alighanem 
a film alapján közelít majd —, ha 
közelít — az irodalmi műhöz. De bi-
zonyos vonatkozásban, az összevetés 
mégis elkerülhetetlen. Elkerülhetet-
len ott, ahol az alkotók túlságosan 
mereven kapaszkodtak Móra kezébe 
és ott is, ahol indokolatlanul eleresz-
tették A forgatókönyv, ha szerkeze-
tében nem is, szellemében és részle-
teiben híven követi a noveUisztiku-



san felépített regényt. Néhol azon-
ban, túlságos hűséggel, látványra for -
dítja azt ami olvasva beletartozik 
ugyan a történetbe, de megelevenít-
ve aránytalanul nagy hangsúlyt kap. 
Marika torokgyíkja, halála, koporsó-
ja — a film expozíciójában szinte 
semmilyen érzelmi emóciót nem kelt, 
csak feleslegesen megborzongatja a 
gyerekeket. Nem a katarzis élmény 
ellen vagyunk — Nemecsek halála 
például minden korú olvasónak, né-
zőnek megrendítő példa —, hanem 
csak az eredeti mű társadalomkri-
tikai tendenciájának csökevényeként 
megőrzött, de a filmen hatástalan 
tragédia zavar. 

Móra regényében a valóság és a 
mesevilág nagyszerű szintézisét lát-
juk: itt még a képzelet kalandjai is 
tiszteletben tartják a földi élet tör-
vényeit. Szemes Marianne forgató-
könyve is követi ezt a szabályt, ami-
kor a csodák reális, pszichológiai 
magyarázatát szövi a történetbe, pél-
dául az önbizalmat ébresztő kalap 
históriájánál. De meglepő módon, ép-
pen a mű legköltőibb, központi cso-
dáját mellőzi. Móránál ugyanis ma-
ga a ködmön, az erkölcsi nevelő ten-
denciák eldologiasodott szimbóluma: 
a ködmöntiindér kegyeit kereső kis 
tulajdonosnak nemcsak óvni kell az 
apja-varrta jószágot, de igazat is kell 
mondania, amíg viseli, inert aki ha-
zudik, azt a csodaködmön hirtelen 
szorítani kezdi. Ezt a könyvben 
kulcsszerepet kapott, hiteles csodát, 
véleményünk szerint ok nélkül mel-
lőzte a filmváltozat. 

Máskor elvileg megengedhető, je-
lentéktelen módosítások eredmé-
nyezték, hogy a filmen elsikkadt Mó-
ra árnyalt és sokrétűen motivált lé-
lekrajza, s még humanizmusa is egy-
síkúbb lett. Mert szép dolog, ha 
Cintula, az osztály legizmosabb tag-
ja, tar-tótágast áll a kis Bice-Bóca 
tiszteletére, de mennyivel szebb, em-
beribb, ha nem tudja, nem akarja 
megcsinálni — mint Móránál —, mert 
megérzi, hogy a kis Bice-Bócának a 
legnagyobb fájdalom, ha valaki a 
nyomorékságát juttatja eszébe a ma-
ga nagy testi erejével. Vagy itt van 
a könyvesbolti jelenet: a csontos 
Szigfridet követelő gyerekvevők a 
regényben, egy-egy darab mézeska-
lács erejéig, 'kihasználják a könyvbe 
temetkező kisinas mohóságát. A fi l -
men viszont, fenyegető sáskarajként, 

szinte A legyek ura gyerekhőseinek 
agresszivitásával szállják meg a bol-
tot 

Az ilyen és hasonló apróságok te-
szik, hogy végül is a film színes vi-
lága keményebb, kegyetlenebb a re-
génybelinéL Elsikkad — és néhol ér-
zelmességbe fordul — a líra, és fő-
ként Móra humora. Pedig meggyőző-
désünk, hogy éppen a humor az a 
vonzerő, ami meghódíthatja a gye-
rekeket. 

De amivel a forgatókönyv néhol 
adósunk marad, megteszi a főszerep-
lő. Megkönnyíti, sőt megparancsolja, 
hogy szeressük. Szűcs Gábort meg-
találná, és játékát ilyen hibátlanul 
irányítani — Szemes Mihály elisme-
rést érdemlő rendezői teljesítménye. 
Ez a kisfiú, mintha csak a szerepre 
született volna: szerény, de mégis 
talpraesett eleven, de ugyanakkor 
javíthatatlan ábrándozó. Halálos ko-
molyan veszi a maga gondjait, szö-
vetségeseket talál a nézők körében, 
de ugyanakkor soha, egyetlen pilla-
natra sem akar ,percig" lenni, nem 
kívánja őket meghatni, megríkatni. 
A vásznon is megmarad élő gyerek-
nek. A felnőtt szerepeket Haumann 
Péter, Medgyesi Mária, Bihari Jó-
zsef olyan színészi mértéktartással 
játsszák, mint akik pontosan tudják: 
ez a parti a gyerekeké, — elsősor-
ban Szűcs Gáboré. A film színvilága 
néha túlságosan pazar a témához, a 
környezethez, de ez éppen a gyere-
kek színigénye miatt a mesehangu-
lat szolgálatában, megbocsátható. 
Ső t nemcsak megbocsátható, gyö-
nyörködtető ás. 

Szemes Mihály és Szemes Marian-
ne nem először vállalkoznak Móra 
Ferenc megfilmesítésére. Ám azok, 
akik a velencei biennálén díjazott 
kisfilmre, a Szánkóra gyerekélmény-
ként emlékeznek, akiknek az 1955-
ben első fiimélményük lehetett, — 
ma már szakmunkások, diplomások. 
Olyan is akadhat közöttük, aki a 
maga kisfiát, lányát kíséri most a 
Kincskereső kisködmönhöz. A tech-
nikai feltételek javultak, a játékidő 
megnőtt a filmszalag kiszínesedett 
de igazán jó, hasznos, népszerű és 
művészi rangú gyerekfilmet talán 
ma még nehezebb forgatni, mint 
annak idején. Éppen ezért illeti kö-
szönet azokat, akik mégis megpró-
bálják. 

FÖLDES ANNA 


