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A vígjáték paradoxona — Hevesi 
Sándor kifejezése, egy 1917-es tanul-
mányának címe és alapgondolata — 
röviden így foglalható össze: a par 
excellence vígjátéki mondanivaló 
mindig komoly, leleplező, kritikus. 
Ahogy Hevesi a maga kissé szubjek-
tív, pszichologizáló fogalmazásában 
írja: -Minden igazi vígjáték — a 
lelke mélyén és legvalódibb értelme 
szerint: szomorú vagy keserű... De 
a vígjáték mulattat, így szólhat az 
ellenvetés... Csak az a vígjáték tet-
szik, amely mókás és vidám. Ez 
igaz, de a vígjáték paradoxonja azt 
mondja, hogy éppen az vidám felül, 
ami alul keserű, s az mulattató kí-
vül, ami belül nagyon szomorú.. 

E paradoxon segíthet megmagya-
rázni egy másikat: a magyar film-
vígjáték helyzetének paradoxonét, 
amely szinte minden filmvígjáté-
kunk után felmerül az Igényesebb 
nézőben, és így szól: kitűnő vígjá-
téki garnitúrával rendelkezünk. Re-
mek színészeink vannak, kipróbált, 

• biztos kezű rendezők és ötletektől 
duzzadó humoristák, forgatókönyv-
írók állnak rendelkezésünkre. Film-
gyártásunknak minden adottsága 
megvan ahhoz, hogy vígjátéki nagy-
hatalommá váljék. Korlátlan piaca 
is van, hiszen a nevetés a legna-
gyobb művészi hiánycikkek közé tar-
tozik világszerte. Filmvígjátékaink 
mégis elmaradnak egyéb filmalko-
tásainktól, s attól az elemi erejű 
igénytől, amely a tömegekben él. 
(Vigasztalódhatunk ugyan azzal, 
hogy ez is többé-kevésbé világjelen-
ség, és hogy viszonylag nem állunk 
olyan rosszul e téren, más orszá-
gokkal összehasonlítva. De úgy vé-
lem, olcsó és lefegyverző álláspont 
ez.) 

MlirtT 

Az elmúlt esztendőben három 
magyar filmvígjáték látott napvilá-
got: a Micsoda éjszaka, a Don Jüan 
és a Felfelé a lejtőn. Erényei — kü-
lönböző fokon természetesen — mind 
a háromnak megegyeznek. Mulatsá-
gosak, szórakoztatók voltak, a ren-

dezők biztos tempóérzékű, gusztu-
sos tálalással, az írók az ötletek, a 
gegek gazdag fűszerezésével, a szí-
nészek bővérű, humoros vénájukkal 
tették mindhárom alkalommal pró-
bára rekeszizmainkat. És megegyez-
tek abban is, hogy mindegyiküknek 
volt valami komoly mondanivalója, 
tanulságos eszmei tartalma. A Mi-
csoda éjszaka az emberi szolidari-
tást állította a történet középpont-
jába, a Don Juan a női állhatatos-
ság apotheozisa volt, a Felfelé a lej-
tőn a becsület, az erkölcs, a tiszta 
élet igazságát, felsőbbrendűségét 
hirdette. Látszólag tehát eleget tet-
tek a vígjáték paradoxonénak, ko-
moly, kritikai, leleplező — sőt He-
vesi szavával — szomorú dolgokat is 
elmondtak. (Hiszen egyaránt szomo-
rú, ha valaki nem bizik az emberek-
ben, mint Tőrös tanár úr, vagy kri-
tikátlanul és elvakultan bízik, mint 
Mester Lajos, vagy csak önnön hó-
dltóerejében és csekk-könyvében, 
mint a dél-amerikai Don Jüan.) Es 
mégis, mindhárom esetben volt va-
lami hiányérzetünk. Ügy éreztük, 
hogy a szóban forgó vígjátékok ér-
tékes mondanivalójuk ellenére sem 
elég tartalmasak — a szónak vígjá-
téki értelmében, amely megköveteli 
ugyan a könnyedséget, a mentessé-
get minden tudálékosságtól, nehéz-
kességtől, de nem elégszik meg a 
spétreílexekkel és a rekeszizmok-
kal, a fej és a szív számára is akar 
mondani valamit. Mind a három 
esetben a tiszteletre és helyeslésre 
méltó mondanivaló, amit a film al-
kotói annyi Igyekezettel akartak 
vígjátékukkal elmondani, nem szár-
nyakat adott a mesének, hanem ne-
hezékké vált. Ha már a paradoxon-
nál tartunk, a mi filmjeink parado-
xona abban rejlett, hogy az alkotók 
mnodanivalója, akadályozta a film 
mondanivalóját; éppen a szándékolt 
tartalom tette tartalmatlanná. 

Lássunk páldát 

A micsoda éjszaka fordulatos me-
séjének alapmondanivalója egy önző 
ember megjavulása, feloldódása a 



frissen megízlelt jóság, szolidaritás 
boldogító érzésében, drámai harctt 
egy beteg gyerek gyógyszerének meg-
szerzéséért. Ez a küzdelem adja a 
cselekmény döntő részét — s ez 
minden, csak nem vígjátéki konf-
liktus. Sem Arlsztofanesz, sem Mo-
lióre, sem Gogol — a világirodalom 
egyetlen jelentős vígjátékírója sem 
tartotta vígjáték-témának a jóságot, 
az önzetlenséget. Az 6 témájuk min-
dig az önzés, az álszentség, a korrup-
ció, a hipochondria, a féltékenység 
— a jellem valami negatívuma — 
volt. Az igazi vígjáték a hibák be-
látását, a megváltozást legfeljebb 
mint a komikus vétség bűnhődésé-
nek elemét, mint vígjátéki katharzist 
— tehát mint pontot a történet vé-
gén — fogadja és viseli el. Tőrös ta-
nár úr azonban máff a film elején 
megjavul. Komikus vétséget a film-
ben el sem követ (legfeljebb beszél 
erről), így hát külsőséges, témaide-
gen eszközökkel, kieszelt kalandok-
kal kell biztosítani a nevetést, a hu-
mort. Tőrös tanár úr csupa jót tesz, 
vagy jót akar tenni — és mi azon 
nevetünk, hogy ebben felsül, ez nem 
sikerül neki. Még ez is lehetne víg-
játéki téma — de csak olyan közeg-
ben, olyan társadalomban, amely 
bukásra ítéli a jóságot. Erről azon-
ban itt nincs szó, s a film alkotói 
ilyesmit nem akarnak mondani. 
Mindez csak a nevettetés kedvéért 
történik, tehát bármilyen ötletesen, 
sziporkózóan játszódik is le — ez 
feltétlenül érdeme az íróknak és a 
rendezőknek — a humor külsőséges 
és témaidegen marad, a mondani-
való elvált, szembekerült a vígjáték 
jellegével és a bőven áradó humor-
ral. 

A Don Jüan legutolsó kalandjában 
is valami hasonlónak vagyunk ta-
núi, bár ez kissé másképp jelentke-
zik. Itt a női állhatatosság válik fő 
témává, annak következtében, hogy 
Don Jüan — tudatosan — jelkép 
csupán. S az asszonyi állhatatosságot 
vígjátékban ilyen halálosan komo-
lyan venni már önmagában is meg-
kísértése a vígjáték istenének. (1958-
ban, Budapesten, a margitszigeti 
Nagyszállóban pedig, enyhén szólva, 
nem a legtipikusabb.) Igaz, Shakes-
peare ls írt vígjátékot az asszonyi 

állhatatosságról — épp most játsz-
szák a Windsorl víg nőket a Nem-
zetiben —, de a nagy lélekűátó ehhez 
az állhatatossághoz bölcsen párosí-
totta a megsértett női hiúság bosszú-
vágyát, mint fő mozgatóerőt. 

Nem akarom itt most megismé-
telni mindazt, amit Ungvári Tamás 
a Felfelé a lejtönről oly szellemesen 
kifejtett egyik utóbbi számunkban, s 
ami bizonyltja, hogy legújabb film-
vígjátékunknak is ez az Achilles-
sarka. Az ugyanis, hogy a vígjátéki 
mondanivaló Jellegét, természetét! 
műfaji sajátosságait nem tartják 
eléggé szem előtt filmvígjátékaink 
alkotói. Mindent tudnák — olykor 
bravúrosan és brilliánsan —, ami 
á filmvígjátékhoz szükséges: mese-
szövést, cselekménybonyolítást, szi-
porkázást, gegeket, játékot, rende-
zést — csak e filmek tanulsága sze-
rint: a vígjátéki mondanivaló lé-
nyegét hagyják figyelmen kívül. 

Ml hát a vígjátéki mondanivaló ? 
Van-e különleges vígjátéki mon-

danivaló? Es miben rejlik a sajátos-
sága? 

Ha az irodalom többezeresztendős 
gyakorlata tanulságát általánosítjuk, 
akkor igennel kell felelnünk a két 
első kérdésre, abban az értelemben, 
hogy a vígjáték sajátos művészeti 
szemlélet, amely tematikában is bi-
zonyos sajátos törvényszerűségeken 
nyugszik. S ezt nyugodtan vonat-
koztathatjuk a filmre is. A filmvíg-
játék — mint filmműfaj — szük-
ségszerűen különbözik a színpadi 
komédiától, a maga morfológiai, sti-
lisztikai megoldásában, humorának 
— s egész előadásmódjának — hang-
súlyozottabb vizualitásában, s mind-
abban — s ez nem kevés —, ami a 
filmkifejezés jellegéből fakad. (Ez 
azonban egy másik cikk témája le-
hetne.) De nem különbözik, vagy lé-
nyegében nem különbözik sajátos 
műfaji ismeretelméletében, Isme-
retelméleti alapállásában. 

A vígjátéknak — filmen is, szín-
padon ls — két lehetősége, két útja 
van. Az egyik a költői vígjáték — 
amely Shekespeare-ben tetőzik, s 
amely a már Idézett Hevesi Sándor 
szavaival: -A harmónia, sőt mond-
juk ki bátran, a zene felé iparkodik, 



lírában akar feloldódni, s éppen ez-
által közeljut a meséhez.* Ennek a 
fajta vígjátéknak is megvan már a 
maga filmhagyománya. Hogy mást 
ne mondjunk, René Claix művé-
szete, vagy a mi filmgyártásunkban 
a kitűnő Liliomfl, a Mese a tizenkét 
találatról. A szocialista kultúrának 
szüksége van minél több ilyen, az 
élet — a mi életünk — szépségét 
költőien ábrázoló filmre. 

A vígjáték másik fajtája — fő-
vonala' — azonban a leleplező, pel-
lengérre állító, szatirizáló vígjáték, 
amelyben a rossz, a káros, a vissza-
húzó semmisül meg, sebződik ha-
lálra, a humor, a nevetés gyilokjá-
tól. A vígjáték e fajtájának műfaji 
eleme, alapkövetelménye, hogy kö-
zéppontjában valamilyen negatív 
Jellemvonás, adottság álljon — füg-
getlenül attól, hogy az író maga lep-
lezi le, teszi nevetségessé puszta 
ábrázolásával, vagy valamelyik po-
zitív hősével teljesítteti be rajta a 
vígjátéki igazságszolgáltatást. Bnél-
kül — legyen bár még annyi bo-
nyodalom, összeütközés benne — a 
szónak vígjátéki értelmében konf-
liktusmentes a filmalkotás. Azt hi-
szem, nem kell bizonygatni, meny-
nyire szüksége van filmművésze-
tünknek az ilyen filmekre ahhoz, 
hogy nevelő, emberformáló felada-
tát betölthesse. 

Van még egy harmadik formája 
is vígjátéknak, a szórakoztató ipar 
olcsó és tartalmatlan burleszkje, 
amely semmit sem akar mondani, 
s amellyel a burzsoá filmipar oly bő-
ségesen árasztotta el — s árasztja el 
ma is — a filmszínházakat. De 
a művészetnek — s mindenekelőtt a 
szocialista művészetnek — ezzel 

nincs mit kezdeni. Feladatunk ép-
pen ezeknek a kiszorítása a nem ki-
sebb nevetéskalóriójú, de tartalmas, 
szocialista eszmedséjgű alkotásokkal. 

A kétfajta vígjáték — a költői és 
a szatirikus — elemei természetesen 
keveredhetnek, de a művészi alap-
állás-jellegének egységén, a koncep-
ció — a fő mondanivaló — tisztá-
zottságán belül. 

Ez az, ami nem történt meg kellő 
következetességgel az emiitett film-
alkotásokban. A költőiségnek, a 
mese lírájának hőfoka nem volt 
olyan, hogy a költői vígjátékok közé 
sorolhassuk e filmeket. Ez nem is 
állt alkotóik szándékában. A szatí-
rát, a leleplezést — amely pedig nél-
külözhetetlen eleme minden vígjá-
téknak — s a szóban forgó esetek-
ben a téma, a mondanivaló lénye-
géből fakadt, nem vállalták fő mon-
danivalóként, pedig mind a három 
esetben csak nyert volna ezzel a 
művek eszmeisége. így a vígjáték 
paradoxoné a paradox ötleteknek 
adta át a helyét. Az önzés kineve-
téséből az önzetlenség dicsérete, a 
csapodárság, a csélcsapság felsülé-
séből az állhatatosság magasztalá-
sa, a hiszékenység, akarat- és jellem-
gyengeség kicsúfolásából a helytál-
lás hirdetése — a vígjátéki témából, 
nem vígjátéki téma — lett. 

S hogy e vígjátékok mégis vígjá-
tékok maradtak, hogy mégis kitű-
nően mulattunk — ez valóban a 
szóban forgó írók, rendezők nagy 
ügyességét, mesteri tudását és lele-
ményességét dicséri. 

De mit tudtak volna csinálni egy 
igazi, egy vállalt vígjátéki mon-
danivalóból! 

GYERTYÁN ERVIN 

A Szovjetunió legkiválóbb rajz- it bábfilm tzakemberei — rendezők, rajzolók, 

zenetzerzók it kritikátok — vitatták meg a múlt hónapban az litzkutztvo 

Kino szerkeiztótigi ankitja torán a rajz- it bábfilm múvétzet Időszerű problé-

máit. A találkozón kibontakozó vitában tzámot figyelemre méltó javatlat hang-

zott el e filmek tematikájának it műfajának gazdagitátára it Ottzekapeiolátára 

a mindennapi élettel. Következő számunkban ismertetjük a vita anyagát. 


