
Az utóbbi időben végre mi is elju-
L to ttunk addig, hogy felfedeztük 

a gyermekek és a fiatalok esztétikai 
és művészeti nevelésének rendkívüli 
fontosságát, nemcsak egyes művé-
szeti ágakkal kapcsolatban, hanem 
általában. Ifjúsági szervezetek, pe-
dagógusok, a sajtó, tudományos in-
tézetek, az Országos Nőtanács stb. 
foglalkoznak ezzel a problémával — 
igyekezvén az elveket tisztázni és a 
lehetőséget megteremteni. 

Ennek a mozgalomnak egyik fel-
adata kétségkívül a gyermekek és 
fiatalok filmművészeti nevelésével 
foglalkozni. A mozilátogató közönség 
jelentős része gyerekekből és fiata-
lokból adódik. S nem lehet azt állí-
tani, hogy mindig a számukra leg-
megfelelőbb filmeket tekintik meg. 
Az ifjúsági ós gyermekfilmek hiánya 
miatt a nevelés egy igen fontos esz-
közéről mondunk le. A gyermek- és 
serdülőkorra jellemző: fogékonysága, 
érdeklődése, mély benyomásokra 
való képesség. A gyermekeknek és 
serdülőknek nemcsak közvetlenül 
értelmére kell hatnunk, hanem ér-
zelmeikre is. Ezt megkönnyíti az, 
hogy a fiataloknál még nagy a kép-
zelet szerepe, a könnyen felkelthető 
érdeklődés. Ugyanakkor kellő ta-
pasztalat ós tudás hiányában jobban 
igénylik a képzeletet több oldalról 
kielégítő komplex hatást. Ezért job-
ban szeretik a filmet az Irodalom-
nál, a film hatásának konkrét érzé-
ki volta miatt. A moszkvai Gyer-
mek-Irodalmi Kiadóba érkező leve-
lekben a könyv legmagasabb elis-
merését jelenti, ha azt írják róla, 
hogy szeretnék filmen lótni. A film 
ilyen népszerűségének a fiatalok kö-
zött egyik oka lehet a -mozgást moz-
gással rögzítő- jellege is. Ez abban 
az életkorbán, amelyre — hosszas ér-
telmi megfontolás stb. helyett — a 
cselekvéssel való reagálás a jellemző, 
komoly szerepet játszik. 

Nem érdektelen tehát foglalkozni 
az ifjúsági film néhány kérdésével. 

Az ifjúsági film is, mint a film-
művészeti alkotás általában, (és 
minden műalkotás) a valóság eszté-
tikai tulajdonságainak megismerését 
célozza. De azzal, hogy kit és mit 
ábrázol szépnek vagy csúnyának, 

meghatározott ideált mutat, megha-
tározott esztétikai ideálhoz közelíti 
a nézőt. Hogy ezeknek az ideáloknak 
a mi ideáljainknak kell lenniük, az 
nyilvánvaló. Tehát a filmalkotás 
nem egyszerűen a valóságot mutat-
ja, hanem a változó valóságot, a vál-
tozás tendenciájával együtt. Ezt a 
tendenciát a szituáció és jellemük 
következtében összecsapó típusok 
képviselik. S az ifjúsági film fő 
problémája ezen a téren vetődik fel: 
mennyire lehet feltárni a társadalmi 
viszonyokat és bonyolultságukat, 
hogy a fiatalok megértsék? 

Nyilvánvaló, hogy a gyermek- és 
serdülőkor megismerési fokán az 
embert meghatározó viszonyokat és 
komponenseket teljes bonyolultsá-
gukban és mozgásukban adni nem 
lehet. Milyen megoldások kínálkoz-
nak arra, hogy elkerüljék a bonyo-
lult ábrázolásból és komponensek-
ből fakadó érthetetlenséget (amely 
lehetetlenné teszi az átélést is)? 

Egyik megoldás az, hogy a film-
ben gyermekek játszanak. Nem vé-
letlen, hogy elsősorban az ilyen fil-
met tartják Ifjúságinak. Hiszen a 
gyermekek élete egyszerűbb, köny-
nyebben áttekinthető, így szereplé-
sük a filmben megoldja a valóság 
feltárása fokának a kérdését. 

A másik megoldás a mitológikus 
— tehát éppen az emberiség gyer-
mekkorára jellemző — szemlélet 
termékeit használja fel, vagy olyan 
történeti témákat, amelyek már éles 
konfliktust, tehát koncentrált, egy 
irányban cselekvő típusokat írnak 
elő. Hasonló a bemutatási lehetősége 
a szatirikusán élezett műveknek 
(esetleg egyszerűsítve), ahol a jel-
lemrajzot a nagyítás és élezés teszi 
egyértelművé. 

Harmadik megoldás a mese, ahol 
a tulajdonságok szintén koncentrál-
tan jelentkeznék: pl. a tündér és a 
boszorkány alakjában. 

Minden esetben az ifjúság megis-
merési fókán kell és lehet nyilván-
valóvá tenni az esztétikai tulajdon-
ságokat — azt, hogy kit tart a szerző 
szépnek, jónak, bátornak, követen-
dőnek és kit tesz meg a megvetés 
és gyűlölet tárgyává, hogy milyen 



cselekvésre és magatartásra igyek-
szik a nézőket rávenni. Ezért kevés-
bé fontos a jellem árnyalatnyi vál-
tozása, az érzékek rezdülése, mint az 
élesen jellemzett hősök cselekvése. 
S ez teszi lehetővé azt is, hogy az 
ifjúsági film ne maradjon a gyer-
mektéma, a romantikus múlt vagy 
mese körében. Mai — nem gyermek 
— téma is lehet alapja ifjúsági film-
nek megfelelő feldolgozásban. 

S a feldolgozásról szólva, ki kell 
térni az ábrázolás porb lámájára. Ez 
nagyon szorosan kapcsolódik a főleg 
dramaturgiai vonatkozású utalások-
hoz. A filmművészet külső mozgás-
s a l — a szereplők, a gép, a fény stb. 
mozgásával és ezek változó össze-
kapcsolásával — fejezd ki a belső 
mozgást, érzést, gondolkozást, jel-
lemváltozást stb. Itt sem lehet a 
felnőttek finom differenciáló képes-
ségéből kiindulni. Nem véletlen a 
fiatalok vonzódása a nagyon moz-
galmas jelenetekhez (verekedés stb.). 
Ez adódik a mlár velük kapcsolatban 
említett cselekvéssel való reagálás-
ból, de a belső mozgás biztosabb 

felismeréséből és felfogásából hang-
súlyosabb külső mozgás esetén. A 
cselekményt a fiatalok nagymérték-
ben, mint cselekvést, s főleg mint 
külső cselekvést fogják feL Bennük 
a természetes cselekvőreakció még 
nincs teljesen lefojtva az értelem 
stb. megfontolásaival, amely a társa-
dalmi környezet hatása. 

Persze, mindez nem ad jogot se-
matikus tanmesékre, vagy a cselek-
mény illusztrálására. A művészet áb-
rázolásmódja pl. a mitológiák korá-
ban kevéssé hasonlított a modern 
regény ábrázolásmódjára, s mégsem 
nevezhetjük ezeket a régi műveket 
sematikusaknak. 

A gyermek- és serdülőkor érzé-
kenysége miatt könnyen rögződhet-
nek káros hatások, melyeknek le-
győzése később sokkal nehezebb. A 
fiatalok filmművészeti nevelése te-
hát nem. egyszerűen a szülők és 
gyermekek ügye. Tekintettel az ifjú-
sági filmgyártás elvi problémáinak 
tisztázatlanságóra, sok munka vár 
a filmelmélettel foglalkozókra is. 

NEMES KAROLY 

JUHÁSZ Q Y U L A ISMERETLEN VERSE 
A M O Z I 

A tarka népek közt jó ülni csöndben 
S a tarka képeket elnézni jó. 
Száguldani a múltban és jövőben 
És látni, hogy gyűl s vész a millió. 
Szegény apacs, hogy ugrál háztetőkön 
S dúsgazdag úr a yachton hogy lakik, 
Mulatni a sok póruljárt ripőkün, 
Míg annyi híres zene hallatik. 

És jó csodálni oly sok nagy szerelmet 
És kis kalandot, míg a félhomály 
Beföd száz gondot lágyan, mint a selymek 
És eltakar sok csókot a sóvár, 
Irigy szemektől és oly bús dolog 
Magányosan ballagni haza végre 
A szürkeségbe, és a kicsiségbe, 
Mint börtönükbe a kalandorok! 

Juhász Gyula fenti verse 1913-ban jelent meg a miskolci Reggeli Hírlap 
karácsonyi számában. Juhász köteteiben nem szerepel, s mindeddig összegyűj-
tött verseinek jegyzékébe se vették fel. Az eredeti szöveg Kozma Béla egykori 
szegedi lapszerkesztő tulajdonában van. A vers keletkezéséről Kozma Béla a 
következőket mondja: -1919 novemberében a szegedi Széchenyi mozi megnyi-
tására Juhász Gyulát kérték fel. A megnyitón a -Madame Tallien- című francia 
filmet mutatták be, s ez alkalmat adott Juhász Gyulának arra. hogy ünnepi 
beszédében szimbóltkus utalásokkal szóljon az elbukott magyar forradalomról 
A megnyitó után az ünneplő szegedi ifjúság elől szökve a Corso kávéházban 
húzódott meg, s ott vetette papirra Mozi cimü versét. VARGA JÜUA 


