
KOMOLYÁN A VÍGJÁTÉKRÓL 
BESZÉLGETÉS PALÁSTHY GYÖRGGYEL 

— Először is egy személyes kér-
dést. Hogyan jut egy pályája kezde-
tén levő művész arra a felismerésre, 
hogy a különböző filmmüfajok kö-
zül a vígjáték felel meg leginkább 
képességeinek? 

— A tapasztalat lassacskán ráve-
zeti. Gyermekkoromban mindenki 
azt hitte rólam, hogy bohóc leszek. 
Az élet jelenségeinek mindig a gro-
teszk, a komikus oldalát veszem ész-
re. A drámai és vígjátéki helyzetek 
között pedig sokszor csak hajszálnyi 
különbség van. Egy egészen kicsi 
mozzanat elég ahhoz, hogy teljesen 
más műfajban és atmoszférában 
folytatódjék a történet. 

— Mitől válik egy jelenet vígjáté-
kivá? 

— Ez véleményem szerint elsősor-
ban szemlélet (kérdése. Chaplin 
»Aranyláz-"-ában éjszaka a vihar a 
szakadék szélére sodorja a házat. 
Csak egy kis billenés és a mélységbe 
zuhan lakóival együtt. Vésztjóslóan 
drámai pillanat. És mégis kacagunk 
rajta, mert attól függően hintázik a 
ház, hogy Chaplin — aki mindeairől 
mit sem tud — a szoba melyik olda-
lára megy ólt. Itt a szituáció a szó ki-
mondott értelmében a szakadék szé-
lén táncol. Gyakran megesik, hogy a 
drámai és vígjátéki helyzetet csu-
pán az időtartam különbözteti meg 
egymástól. Valaki megy fel a ha-
todik emeletre. Megy, megy, egyre 
csalk megy. Egy (ideiig növekszik a fe-
szültség. De az illető még mindig 
csak megy. Ekkor a feszültség át-
billen ,a holtponton, és kitör a ne-
vetés. A kellő időben abba nem 
hagyott jelenetek miatt rengeteg 
filmdráma is nevetésbe fullad, noha 
semmiféle kómiteus élem nem keve-
redett bele. 

— Mennyi ebben a néző része? 
— A néző az élet minden lehetsé-

ges helyzetét megjárta, tapasztalata 
az, amely sok más esetben is humo-
ros vagy komoly töltésűvé változtat-
hatja ugyanazt az eseményt. Szeret-
nék elmondani erre egy példát. Az 

-Alba Regis-* című filmben szovjet 
katonák összeszedik és a parancs-
nokságra viszik a város legjelentéke-
nyebb embereit, hogy bevonják őket 
az élet újraindításába. A fasiszta 
propaganda elterjesztette, hogy az 
oroszok mindenkit kivégeznek. Mi-
kor az egyik szovjet tiszt azt mond-
ja: -Álljanak a fal mellé!-" A cso-
port egyik tagja felemeli a két ke-
zét. A nézőtéren kitört a nevetés. 
Ugyanezen a jeleneten lö44-ben 
nem valószínű, hogy nevettek volna. 
De nem jutna eszébe senkinek a 
nevetés, ha a filmben német tiszt 
adná ki ezt a parancsot. 

— Ügy vettem ki szavaiból, hogy 
a humor forrását legszívesebben a 
reális és nem kifejezetten komikus 
jelenségek körében keresi. Van en-
nek következménye a témaválasz-
tásra is? 

— Okvetlenül. Szerintem a vígjá-
ték középpontjában éppen olyan ko-
moly problémának kell állnia, mint 
a filmdrámáéban. A különbség a 
feldolgozás módjában van. Csakis 
ezekkel érdemes foglalkozni. Ha ke-
zembe veszek egy újságot, először az 
első oldalt olvasom el, és csak utol-
jára az apróhirdetéseket. Az első ol-
dal az élet fontos kérdéseivel foglal-
kozik, és én ezekről szeretnék filmet 
csinálni. Vígjátékot? Igen, vígjáté-
kot, bármennyire bizarrul hangzik. 
A vígjáték éppen annyira hathatós 
fegyver a fejlődésért vívott küzde-
lemben, mint a tragédia. Sajnos, ná-
lunk kialakult egy közszellem, mely 
szerint állítólag vannak olyan dol-
gok, amelyek nem humorosak, és 
amelyekkel nem szabad tréfálni. 
Ilyenek: a szocializmus építése, a 
béke védelme, az osztályharc, a le-
szerelés stb. Éppen azok a problé-
mák, melyek az embereket a leg-
jobban izgatják. Természetesen, 
ezek önmagukban nem humoros dol-
gok, ezek — életkérdések. De miért 
ne járulhatna hozzá az életkérdések 
megoldásához egy vígjáték? 



— Amint látom, elérkeztünk a 
filmvígjáték hazai problémáihoz. 

— Hét igen. Minden út Rómába 
vezet. A vígjáték legtöbb problé-
mája nálunik egy különös para-
doxonból táplálkozik. >Ez pedig a 
vígjáték jelentőségének lebecsülése 
és túlbecsülése egyszerre. A lebecsü-
lése: mint mondtam, nem hiszik, 
hogy egy jó komédia is segítheti a 
békeharcot. A túlbecsülése: Matek 
Károly évekkel ezelőtt rendezett egy 
filmburleszket -Képzett beteg- cím-
mel. Az SZTK-ban a táppénzcsaló 
belebújt egy tűzoltó egyenruhába, 
hogy abban meneküljön. Természe-
tesen tiltakozott a Tűzoltóság, hogy 
az ő egyenruhájukat ilyen nevetsé-
ges és alantas helyzetben szerepel-
tessék. Az ilyen példák tucatjait le-
hetne felsorolni. 

Pirjev nyilatkozta egy szovjet fo-
lyóiratban néhány éve: nagyon nagy 
gondban^ van, inert nem tudja, tulaj-
donképpen miről lehet vígjátékot 
készíteni. A bányászokról nem le-
het, mert ők a sztahanovisták, a kol-
hozparasztokról nem lehet, mert ők 
a szocialista mezőgazdaság megte-
remtői, a hadseregről nem lehet, 
mert ők védik a 'békét, végered-
ményben senkiről sem lehet, mert 
mindenki megsértődik. De ha egy 
vígjáték csupa megbízható, komoly 
emberről s2ól, mi lesz abban mulat-
ságos? A vígjáték csak a hibákat 
teheti nevetségessé, leleplez, osto-
roz,. kigúnyolja a korszerűtlenséget. 

— Hevesi Sándor szerint a vígjá-
ték paradoxona, hogy minden igazi 
vígjáték a lelke legmélyén és legva-
lódibb értelme szerint: szomorú, 
vagy keserű. A bohózatnak a móka 
öncél, — a vígjátéknak csak eszköz, 
a bohózat játék, a vígjáték kritika. 
A nagy vígjátékírók, Arisztopha-
nésztől kezdve Moliére-ig és Gogolig, 
mind nagy pesszimisták voltak. 

— Lehet, die ezt a jelenséget a kor 
és a társadalom összefüggésében 
kell nézni. A mi társadalmunk alap-
vetően optimista .tendenciát mutat, 
mert korszerű és progresszív társa-
dalom és mindén korszerűség és 
progresszivitás szükségképpen opti-
mista. Én például akkor határoztam 

el magam végképp, hogy vígjátékot 
fogok rendezni, mikor először lát-
tam a "Biciklitolvajok—at. 'Nagyon 
megrázott. Arra gondoltam, hogy ha 
ilyen művészi erővel lehet egy tár-
sadalom váriságált, hanyaitiását ábrá-
zolni, miért ne (lehetne ugyanígy, egy 
másik társadalom magáitól értetődő 
optimizmusát? 

Egyébként szeretnék egy megjegy-
zést fűzni a vígjáték és bohózat 
előbbi szembeállításához. Ezek mes-
terséges kategóriák. Minden jelen-
ség, legyen az bármilyen kicsiny, le-
leplező erővel bírhalt. Nem tudunk 
olyan kérdéshez nyúlni, amely ön-
magában nem igaz, persze mindent 
lehet nem igazul ábrázolni. A víg-
játék, burleszk, bohózat, szatíra csak 
előadásmódjában különbözik egy-
mástól, a tartalmat ez nem érinti. A 
súlyemelésben is van pehely-, lep-
ke-, könnyű-, közép- és nehézsúly. 
Ki mondáná, hogy Veress Győző 
rosszabb sportoló, mint egy nehéz-
súlyú bajnok, azért, mert ő csak kö-
zépsúlyú? 

Ezek a megkülönböztetések nem-
csak a vígjátéki műfajokon belül ér-
vényesek, hanem a vígjáték és film-
dráma viszonylatában is. Lényege-
sen nagyobb becsülete van nálunk 
egy rossz drámának, .minit egy 
jó vígjátéknek. A vígjáték fontos-
ságát elméletben mindenki elis-
meri, de amikor elkészül egy forga-
tókönyv, megállapítják, hogy ez még 
nem Hamlet, tehát várjunk vele. 
Jellemző például, hogy vígjátékért 
még senki sem kapott Kossuth-dí-
jat. A francia filmrendezők közül 
René Clair-t- választották meg az 
Akadémia tagjai sorába. 

— Azt hiszem, a vígjáték problé-
mái sok esetben megegyeznek a ma-
gyar film általános problémáival. 

— A forgatókönyv elfogadásának 
kérdésében például feltétlenül. A 
"Mindenki ártatlan- című filmem 
forgatókönyvét visszaadták azzal, 
hogy nem elég mulatságos. Erre be-
leírtunk a bal oldalra néhány szóvic-
cet, a dialógusok és a szituációk — 
vagyis ami a filmen megvalósul — 
változatlanok maradtak. Most ugyan-
ezt a forgatókönyvet elfogadták. 

— Von valami határozott elkép-



Zelése, milyenfajta vígjátékot sze-
retne csinálni? 

— Egyetlen pontra szeretnék épí-
teni: a nézők reális érzékére. A hely-
zetekben keresem a komikum for-
rását, nem a kellékekben. A pala-
csintasütő, a rozoga autó, a habos-
torta nagyon nagy szolgálatot tettek 
a filmvígjátéknak, a múzeumban 
előkelő vitrinben van a helyük. Ah-
hoz, hogy pontosan tudjam, mit 
akarok, előbb el kell sajátítanom a 
mesterségbeli tudást, hogy tisztában 
legyek a hatáskeltés lehetőségeivel. 

— Véleménye szerint továbbfej-
leszthető-e a filmburleszk műfaja, 
vagy lezárult a némafilm korszaká-
val? 

— A filmburleszk műfaji jelleg-
zetességei a némafilm talajéból nőt-
tek ki. Az élőbeszéd, a hanghatások 
hiányában mindent a látvánnyal 
kellett kifejeznie. Elsődlegessé vált 
a tárgyak szerepe, az élet jelensé-
geit többnyire csak az ember és a 
tárgyak viszonyában tudta megra-
gadni. A tárgy mindig jelkép is volt 
egyben. A konfliktus, legtöbbször a 
hős és a tárgyi világ közötti ellent-
mondásból adódott. A tárgy önálló 
életre kelt, elszabadult, s az ember-
nek vissza kellett nyernie az ural-
mát felette. Gondoljunk csak Chap-
lin -Modern idők«-jének megvadult 
etetőgépére. De a figurák megválasz-
tásában is elsősorban a képi megje-
lenésnek jutott a legfontosabb sze-
rep. A rendőrök és a betörők min-
dig hatalmas, jól megtermett fickók 
voltak — és mindig legyőzték őket. 
A filmburleszk kialakult nyelvét fő-
leg technikai fogyatékosságának kö-
szönhette, annak az erőfeszítésnek, 
hogy képes legyen mindent kifejez-
ni pusztán a képpel. A hangosfilm 
megjelenésével azonban, ennek az 
erőfeszítésnek mór nem volt semmi 
értelme. A némafilm jelképrendsze-
re elavult, feleslegessé vált. A film-
burleszk műfaja Idejét múlta, és 
nem hiszem, hogy valaha is fel ío® 
támadni haló poraiból. 

— Mégis — a kegyelet szavain túl 
—, a filmburleszkek bizonyára na-
gyon sok tanulságot tartogatnak a 
mai vígjáték számára is? 

— Kimeríthetetlenül sokat. Az 
utóbbi időben alkalmam volt ismét 

végignézni a régi filmburleszkek 
színe-javét. Talán a legmegraga-
dóbb tanulságot az a hihetetlen kö-
vetkezetesség jelentette számomra, 
amellyel a komédiái stílust a leg-
utolsó pillanatig is tartani tudták. 
Ebben a tekintetben sohasem ismer-
tek megalkuvást. Nem létezik egyet-
len pillanat, amelyben a burleszk 
sajátos világa megtörne. A filmbur-
leszkek hagyománya azonban nem-
csak tanulságokkal szolgál, de igen 
nagy tehertételt is jelent a mai víg-
játékrendező számára. -A meztelen 
diplomata* című filmemben például 
szerepel egy verekedés a bárban. 
Amióta filmgyártás van a világon, 
annyi ezer verekedést rendeztek 
már, hogy nemigen hiszem, létezik 
olyan gag, amelyet előttem ki ne ta-
láltak volna. Mitévő legyek? Kény-
telen vagyok ismételni, tudatosan, 
vagy öntudatlanul. Persze, az alap-
helyzet, a háttér mindig más és más, 
és ezért végeredményben nincs 
olyan nagy jelentősége ennek a kér-
désnek. 

— Ha már a gagnél tartunk — a 
filmburleszk után amely a *tisz-
ta pap* műfaja volt — megőrzi-e to-
vábbra is szerepét a vígjátékokban? 

— Minden bizonnyal, azzal a kü-
lönbséggel, hogy ma már csak a hu-
moros hatások lehetőségét növelik 
és nem jelentik kizárólagosságát. 

— Éppen az utóbbi időben látott 
napvilágot a sajtóban az a nézet, 
mely szerint a magyar filmvígjáték-
gyártás megreformálásának elen-
gedhetetlen feltétele a gag-men 
rendszer bevezetése, hollywoodi 
mintára. Véleménye szerint alkal-
mazható ez a módszer a kommersz-
vigjátékokon kívül is? Hiszen a ne-
mes fajtájú gag mindig személyi-
séghez kötött. 

— Nemcsak hogy alkalmazható-
nak tartom, de a magam gyakorla-
tában alkalmazom is. A gag, termé-
szeténél fogva, általában nem része 
közvetlenül a cselekménynek, kilép 
az akcióból és az időből. Ezért kép-
zelhető el az idegen ötletek felhasz-
nálása, természetesen csak azoké, 
amelyek beleilleszkednek a rende-
ző saját hangvételébe. 

— Napjaink vígjáték-irányzatai 
közül melyiket találja a legrokon-
szenvesebbnek? 



— Moszkvában láttam a fesztivá-
lon egy ol!asz vfgtjáitékot, "Mindenki 
haza!-«, ez volt a címe. Commencini 
rendezte. Különös film volt; az egyik 
kockáján 'kacagtak, a következőn zo-
kogtak a nézők. Azon a napon ját-
szódik a cselekmény, amelyiken az 
olasz kormány szembefordult a né-
metekkel. Mialatt az egyik olasz szá-
zad kint gyakorlatozik a mezőn — 
történik a fordulat. Visszatérve, azon 
veszik észre magukat, hogy lőnek 
rájuki a laktanyájukból. Visszalő-
nek — de hogy valójában mi van, 
fogalmuk sincs. A hadnagy bemegy 
a szembelevő eszpresszóba és tele-
fonon felhívja ezredesét utasításért. 
Megkapják a parancsot: menjen 
mindenki haza! Felkerekednek, el-
indulnak hazafelé és lassacskán 
megvilágosodik; előttük a helyzet. 
A film a hazafelé való utat eleveníti 
meg, megrázó és nevetséges szituá-
ciók követik egymást, kivégzések, 
bombatámadások, a maguk reális 
szörnyűségében megjelenítve, de a 
kövieftkező pillanatban a groteszk 
jelenetek ellenállhatatlan nevetést 
fakasztanak. Mint ahorvan ezt maiga 
az élet is gyakran produkálja. A tra-
gikus és groteszk elemeknek ez a 
keverése, nagyon megragadott. 

Rokonszenvesnek találom az an-
gol vígjátékok stílusát, ezek közül 
különösen kedvelem az "Ordító 
egér-", »A pillanat embere-", és a 
"•Diplomácia, óh!« című filmeket. 

— Mi a véleménye Tátiról, mint 
a modern vígjáték egyik legérdeke-
sebb egyéniségéről? 

— Be kell vallanom, nem nagyon 
szeretem filmjeit. Túlságosan laza 
a szerkezetük, nem adnak többet, 
mint gagek sorozatát. A vígjáték 
számomra ott kezdődik, amikor lá-
tok benne valami progresszivitásra 
való törekvést. 

— Nem hiszem, hogy ez hiányoz-
na Tati műveiből. 

— Szerintem hiányzik. Voltak, 
akik kikiáltották új Chaplinnek. De 
milyen különbség van Chaplin és 
közötte! Chaplin mindig törekszik 
valamire filmjében, valamit elkezd 
és így vagy úgy, de befejez. Hulot úr 
teljesen passzív, a vfilá-g kcrtilötte 
tőle teljesen függetlenül létezik. Tati 

ezzel maga is tisztában van, egyik 
újságnyilatkozatában az alábbi pél-
dát mondta el. 

A "Hulot úr vakációjáéban van 
egy jelenet, amikor Hulot úr rozoga 
autója éppen a temető előtt mondja 
fel a szolgálatot. Mialatt a csomag-
tartóban a kurblit keresi, a tartalék 
gumibelső a földre pottyan, rára-
gadnak a falevelek és azonnyomban 
halotti koszorú változik belőle. A 
temetési szertartás rendezője azt hi-
szi, hogy Hulot úr a koszorút hozta 
és köszönettel átveszi tőle. Hulot úr 
maga nem tett semmit', a körülmé-
nyek váltak komikussá. Ha Chaplin 
kerülne az én hősöm helyzetébe, 
rögtön felismerné a szituáció lehetet-
lenségét, hogy egy temetést megza-
vart autójával. Kinyitná a csomag-
tartót, 'kivenné belőle aiz autógumit, 
és sajátmaga ragasztaná rá a levele-
ket és a temetési szertartás rende-
zője ezt a "koszorút" venné át ugyan-
olyan módon. A nézők erre azt mon-
danák: Chaplin megint nagyszerű 
volt, remekül feltalálta magát. De 
Hulot úrra nem mondanak ilyesmit, 
ő csak jelen van az eseményekben. 

— Igaz, de éppen ez Tati művészi 
felfogásának lényege. 0 megfordít-
ja a komédia alapállását. Chaplin-
nél maga a figura komédiái inven-
ciójú, Hulot úrban semmi komikus 
mncs, pontosan olyan, mint a sok ezer 
többi Hulot úr — a körülötte létező 
világ a komikus. Tatinak szerintem 
épp az az érdeme, hogy meg akarja 
újítani a vígjátékot. 

— A vígjáték megújulása, elisme-
rem — éppen úgy, mint a film többi 
műfajának esetében — elképzelhe-
tetlen új módszerek kutatása nél-
kül. Az utóbbi években a film sok 
felfedezést tett. Érdemes lenne el-
gondolkozni azon, hogy az újdonsá-
gok közül melyiket lehetne komé-
diák megalkotásánál is hasznosíta-
ni. A dokumentumszerűség, a pilla-
nat ellesésének módszere például 
egészen bizonyos, rendkívül sok víg-
játéki hatást szolgálhatna. 
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