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..Nem igaz, hogy valaki bármely 
okból — haszonvágyból, sikerhaj-
hászásból — megalkudhat, -leszáll-
hat- a közönség színvonalához. Ez 
még senkinek se sikerült eddig. Az 
író azt csinálja, amire képes" — vá-
laszolja Kosztolányi Dezső a Nyugat 
egy körkérdésére. Ezért nincsenek 
előkelő és szolgasorban élő műfajok 
Nincs előkelő regény és utcasarki 
kabarétréfa, nincs pompás tragédia 
és alantas komédia. Csak tehetség 
van, meg tehetetlenség, olcsó író és 
gazdag költő van. No meg, nagyot-
halló nagyképűség, amelyik rang-
sorol. 

Valami képzeletbeli irodalmi pro-
tokoll szerint — úgy látszik — nem 
nagyon előkelő dolog gyerekregényt 
írni. Előkelő viszont drámát csinálni 
a Nemzeti Színháznak — bármily 
rosszat is —. előkelő háromkötetes 
családregényt írni — akármennyire 
unalmasat is —. hanem gyerekeknek 
regényt. írni: az nem finom dolog. 

Gyerekregényt írni és gyerekfilmet 
csinálni nagy és nehéz és felelősség-
teljes föladat. Nem is tudják ezt a 
hivatásos gyermekregényírók. (Akik-
nek az a foglalkozásuk, hogy gye-
rekregényt írnak). Csak írók tudják 
Költő írók. Akik maguk is egy kicsi-
két gyerekek. Nem úgy gyerekek, 
hogy gügyögnek meg nyafognak az 
írásban, hanem úgy. hogy megma-
radtak gyerekeknek: nem tudják és 
nem akarják pontosan szétválasztani 
a képzeletbelit meg a valóságosat. 
Ezek az írók persze nem akarnak 
gyerekregényt írni; hanem csak ír-
ni akarnak És ha nagyon jól sikerül 
az. amit írtak: a gyerekek is cl tud-
ják olvasni, meg tudják nézni. 

Sztanyiszlavszkij szerint a gyere-
ktknek úgyanúgy kell színházat ját 
szani, mint a felnőtteknek: csak sok-
kal jobban. A felnőttek megelégsze-
nek megmunkálatlan jelzésekkel is 
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a gyerekek csak azokat a jelzéseket 
értik, amik alatt tartalom van. Ak-
kor viszont olyan absztrakciókat is. 
amilyeneket a konvencionális realiz-
mussal megfertőzött, újságolvasáson 
nevelkedett, fölismerhető naturaliz-
musigényű felnőttek nem értenek 
meg. Viszont, amíg a felnőtt-kö-
zönség bele tud feledkezni egy diva-
tos konvencióba, addig a gverekkö-
zenséget nem érdekli a divat és csak 
időtálló dolgokon tud sírni-nevetni. 
A gyerekeket kevéssé érdekli az el-
idegenedés: sokkal jobban megfogja 
őket a barátság ábrázolása. A gyere-
kek nem ragaszkodnak a dezilluzio-
r áláshoz, sokkal inkább ahhoz, hogy 
illúziót keltsen a mű. A gyerekek 
nem igénylik a száraz dokumentariz-
must: több érzékük van a lelkesedés-
hez és az egészséges pátoszhoz, ami 
az élet szeretetéből származik. Nem 
fintort akarnak, hanem humort. Nem 
pityeregni akarnak, hanem katarti-
kusan meghatódni. 

Mindebből talán az következik, 
hogy a gyerekregények és a gyerek-
filmek némiképp tradicionálisabbak: 
nem alkalmasak az avantgarde kö-
dös kísérleteire. És ha a feszes cse-
lekményt. az egyértelműséget, az ér-



zelmi gazdagságot és az egészséges 
humort konzervatívnak kell tartani, 
akkor a gyerekfilmek és a gyerekre-
gények valóban konzervatívok 

De ez nem biztos, ha arra 
gondolunk, hogy Lewis Carol! 
kislánya, aki a Csodák Orszá-
gában kalandozik: sikeres gyerek-
könyv volt és a gyerekek már ak-
kor nagyon kedvelték, amikor a fel-
nőttek még nem fedezték föl benne, 
hogy az abszurdnak és a groteszknek 
és sok más újkeletű irányzatnak elő-
futára. És most nem akarom fölso-
rolni az unásig ismert példákat: 
Swift Gulliverjétől Milne Micimac-
kójáig. Talán csak azon csodálkozom 
néha — mert kezdem elfelejteni 
gyermekkoromat —, amikor Mándy 
Iván egy-egy gyerekregényét veszem 
a kezembe: nincs itt valami tévedés, 
komolyan gondolta a kiadó, hogy ezt 
a fanyar-szomorú, bánattól terhes és 
rosszkedvtől borús regényt valóban 
gyerekek kezébe akarják adni?! És 
igen. akarják. És a gyerekek meg is 
értik és nem lesznek tőle pesszimis-
tábbak. mint kellene. 

3. 
Kamaszkorom kedvenc írói közé 

tartozott Török Sándor. Amikor 
a Kököjszi és Bobojszát vagy a Gili-
kotit elolvastam, akkor már túl vol-
tam Zolán (a Naná-n minden eset-
re). És elbájolt ennek a bölcs-kedves 
írónak a szeretete, költészete, ahogy 
a budapesti bérházak szürkeségébe 
be tudja lopni a varázslatot, az ál-
mok tündéreit és manóit, ahogyan 
egy ágyról leszerelt rézgombban 
megannyi csudát képes fölmutatni. 
(És megszerettem a Valaki kopog-ot 
és az Eletem kész regényt, meg Tö-
rök Sándor más könyveit is és azóta 
egyfolytában az a gyanúm, ha unal-
masabb volna, ha rosszabbul szer-
kesztene, ha homályosabban fogal-
mazna. ha kevesebb derű volna írá-
saiban és főként, ha nem lett volna 
regényeinek olyan gyanúsan széles 
sikere: akkor már régen előkelő he-
lyet foglalhatna el az irodalmi pro-
tokollban.) 

Török Sándor Tóth Eszterrel 
közreműködve éveken át írta a Rádió-
nak a Csilicsala bácsi csodái -t, eze-
ket a mai meséket, amik teli vannak 
csudás elemmel meg varázslattal, 
egyszersmind természettudományos 

szemlélettel is. Hogy ez miként le-
het? Ügy, ahogyan Palásthy György 
most elkészült és karácsonyi film-
ként bemutatott munkájában, ebben 
a háromtételes varázslatban is: Csili-
csala bácsi csodát csinál, de ez a 
csoda nem juttatja kis hősét előnyök-
höz, sőt: egyre jobban belekeveri ői 
a slamasztikába. S ez a Csilicsala 
mesék morálja: nem segítenek a cso-
dák, csak a becsület, az őszinteség, a 
hibák n.vilt bevallása, a szorgalom és 
a többi kellemes és szép erény. (Hogy 
ez nem egészen pontosan így van. 
azt ne firtassuk most: arról nem 
szükséges a gyerekeknek tudni. Elég 
megrázkódtatás lesz számukra ké-
sőbb, amikor értesülnek róla). 

Tőrös Sándor és Tóth Eszter csodái 
csak akkor segítik Balog Gyuszit az 
életben, amikor már eltűntek és 
helyreállt a köznapi rend. És ez cso-
dálatosan diszkrét vonása Csilicsala 
bácsinak. Minden más varázsló sok-
kal tolakodóbban viselkedne, való-
sággal rájatukmálná kis paciensért 
a három kívánságot és nagyobb je-
lentőséget tulajdonítana, szokás sze-
rint, varázserejének. Csilicsala bácsi 
szerény varázsló és inkább pedagó-
gikus szándékú, semmint exhibicio-
nista. Páger Antal ezt nagyszerűen 
érzi és érezteti: némikép pikirt va-
rázsló ő, aki egyre inkább vonako-
dik csudát termelni, mert tudja, hogy 
az nem vezet célhoz. (Págerrel szem-
ben a rendező és a jelmeztervezőnő 
azonban mégis meséssé satírozzák a 
varázsló alakját: kockás kabátot ad-
nak rá, mint egy századfordulós tán-
c-oskomikusra, ahelyett, hogy polgári 
köznapiságát hangsúlyoznák. Egy 
olyan bácsit kellene — jelmezben is 
— látnunk, aki vagy nagybácsi, vagy 
jóságos és huncut szomszédként ke-
rül bele a fiúcska álomképeibe.). 

4. 

Palásthynak ez első színes filmje és 
ehhez képest Forgách Ottó operatőr 
— a rendező állandó munkatársa — 
igazán jól kezeli a színeket, ha egy 
kicsikét élénkebbek és rekiámfilm-
szerűbbek is a szobabelsők a kelleté-
nél. A színészi játék Palásthynál egy 
kissé mindig színpadias, de ebben az 
esetben ez nem kifogásolható annyi-
ra. hiszen magának a mesének a 
szerkezete is hohitzatinn megtekeri: 



Agárdy Gábor, Szendrő József, Gobbi 
Hilda és Csákányi László kitűnően 
érzik magukat a vígjátéki helyzetek-
ben. A film gyermek-főszereplője 
Laluja Ferenc lurkós, rosszcsont, 
szemtelen: a Lakner gyermekszínház 
legszebb napjaira emlékeztet játéka 
mű gyerekségével és forszírozott ked-
vességével. (Robotember szerepében 
azonban kitűnő). A gyermekszíné-
szek szerepeltetésével ugyanis az a 
helyzet, hogy az igazán jó gyerek-
színész oly ritka, mint a zseniális 
íelnőttszínész. Egy infantilis kedély-
Ivel megáldott színész sokkal inkább 
tud gyerek lenni — igaz: színpadon 
—, mint egy valódi gyerek, aki min-
dig kinéz a nézőtérre és a rokonait 
keresi vagy csodálkozva szemléli, 
mit akar ez a sok ember itten, ami-
kor neki már régen az ágyban volna 
a helye?! A gyerekszínészekkel rend-
szerint azt szokták eljátszatni, hogy 
milyen édes-aranyos gyerekek ők. 
Holott ez az, amit nem kell eljátsza-
ni. mert azok. Ebben a filmben is 
van egy nagyszerű kisgyerek (három-
négyéves forma), aki valóban ellen-
állhatatlan. De azért, mert felnőtt-
módra viselkedik, nem gyerekes, ha-
nem öreges lempói vannak. 

5. 

A film tele van lefegyverzóen köl-
tői ötletekkel. Én legalábbis költői-
nek tartom azt. ha beállít egy új 
lakótelepi lakásba nyáron a hóem-
ber, hogy arról panaszkodjon: nem 
fejezték be őt télen és most kiröhö-
gik a madarak. Ez csak egy példa a 
sok közül. De nem lehet említés nél-
kü! hagyni a f i lm meghökkentő záró-
poénját. ezt a gyöngéd képi gondola-
tot. Amikor már beletörődtünk abba. 
hogy csodák nélkül jobban lehet él-
ni. akkor egyszercsak a nagvobbii: 
fiú látomásai helyén a kisöccs egyik 
játéka: a spárga végen tartott cipő-
skatulya változik át a szemünk láttá-
ra kutyává, holott tegnap még lóként 
játszott Ea az érzelmesen megmoso-
lyogtató befejezés — gondolom — 
Török Sándor leleménye és arra fi-
gyelmeztet hogy hiába ismerjük föl 
a valóság törvényeit hiába törődünk 
bele abba, hogy álmok nélküli reali-
tásokban kell leélnünk az életünket: 
a költészet, a mese létszükséglet. 
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