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Miért van az, hogy az ember kijön a moziból, ahol két és fél órát
kellett volna mulatnia egy vígjátékom tulajdonképpen semmi oka a
rosszkedvre, a nap is süt, a kedélye
mégis olyan száraz és kopogós, mint
valami asztallap?
A szék volt kényelmetlen, az ötletek gyengék, vagy pedig elvesztette készségét a nevetésre?
A szék
sem volt kényelmetlen, az ötletek
se túl gyengék és nevetni sem felejthettem el, hiszen például éppen
tegnap, az »Apák és fiúk" című olasz
filmen olyan hangosan nevettem,
hogy a szomszédom több ízben rámnézett.
El lehetne vállrándítással is intézni a kérdést, ezt rossz film volt,
amaz meg jó. De miért lenne rossz
film az »Anatol úr kalapja«, mikor
az alapötlete egészen mulatságos?
Egy szürke kis
bankpénztároe,
amolyan Akakdj Akakijevics féle
számkukac, Öcslka kalapja helyett
újat vásárol. Ettől kezdve nap mint
nap idegen órákat talál a zsebébe
csempészve, teljesen
lehetetlenné
válik környezete előtt. Kiderül, hogy
egy zsebtolvaj banda ugyanazt
a
formájú kalapot hordja és a kisöre-

KALAPJA"
get maguk közül valónak nézték.
Mikor erre rájön a rendőrnyomozó,
kiadja a parancsot, fogják össze a
ballonkalaposokat. De addigra már
városszerte divatbajött az újformájú kalap és a rendőrök a nyolc tolvaj helyett százával állítják elő az
újdonsült kalaptulajdonosokat. Végül
persze, a bandát is lefülelik és Anatol úrnak köszönetet mondanak szolgálataiért.
A történet épkézláb és lényegesen
ötletesebbnek tűnik, mint hogy egy
gyermektelen házaspár örökbefogad
egy kisfiút, vagy a zöldfülű fiatalok szerelmét ellenzik a szigorú
apák. És m é g i s ! . . .
A lengyel filmben megjelenik a
főhős, nagyokat pislog, rögtön ipapírbokrétát tűznek
a kalapjára,
minden mozdulatával kétségbeeseti
ten igyekszik a közönség tudtára adni: "Én vagyok a komikus színész,
ha engem megláttok, nyomban nevessetek, mert én ugyebár tetőtől
talpig, kívülről és belülről rendkívül kacagtató jelenség vagyok!« Ugrándozva, billegve, szólóban lejt fel
s alá a közömbös, csodálkozó háttér előtt. És ez inkább szánalmat
ébreszt, mint nevetést.

Ellenben az olaszok ezt mondják:
Tulajdonképpen minden ember mulatságos. Az életben mindenki kerül mulatságos szituációba. Ma én,
holnap te. Nincsenek eleve nevetségességre született figurák, legfel-!
jebb a bohócok, de előadás utón azok
is lemossák a pacsmagot az orrukról, bebújnak utcai ruhájukba és
hazamerinek vacsorázni és megjavítani a villanykapcsolót.
És iitt már szemléleti kérdéshez
érkeztünk el. Egy modernebb, emberibb ábrázolásmód néz farkasszemet a páncélba vértezett, mindenáron való nevettetni akarással. A
természetesség és egyszerűség a kihívó erőltetettséggel.
Ráocsúdunk, hogy a helyzetkomikum elveszti komikumát, ha a figurák csak figurák maradnak és
nem válnak valószínű gondolatokkal
és akaratokkal rendelkező e m b e r e k k é . A legszellemesebb történet
is, ha nem tudja a valóság illúzióját felkelteni, olyan közömbössé válik, mint a sav a lúgra.
Rybkowski
a rendező, az Anatol
urat alakító Fijewski és velük együtt
még sok filmrendező és színész hiszi azt, hogy ha valaki vígjátékban
kap szerepet, nyomban át kell lényegülnie
színészből
ügyefogyott
bohóccá, kivétel nélkül minden mozdulatának kacagtatnia kell, ha megiszik egy pohár vizet, vagy ha felemeli a telefonkagylót, egyaránt.
Az -Apák és fiúk<<-ban és általában a modern vígjátékokban, a színész ugyanúgy játszik, mint
más
-komoly-"' tüilmben, semmivel sem
fintorog többet. Ha a figurák leplezik, tagadják és nem vesznek állandóan tudomást saját komikusságukról, sokkal hálásabban nevetünk
egy-egy árulkodó cselekvésen, apró
megfigyelésen, mint ha verítékezve
erőlködnek, hogy megnevettessenek
bennünket.
Furcsa valami a nevetés.
A; tereken totyogó galambokhoz
hasonlít. Közel merészkednek a padonülőkhöz, tenyérből csipegetik a
morzsát, de ha megneszelik,
hogy
meg akarják fogná őket, szempillantás alatt ijedten felrebbennék.
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