MEZTELEN DIPLOMATA
Ha valakit fejbe vernek egy palacsintasütővel — azon mindenképp
nevetni kéli. S ha a főbekólintástól
még bandzsítani is kezd az illető, és
az alfelére huppan — attól még
jobban nevetünk. De ha a szerencsétlen fickó esés közben lever egy
virágvázát is, s a váza darabokra
törik a fején —i az már több a soknál! Azon már kacagunk. Kacagunk
még akkor is, ha fogalmunk sincs,
kit tiszteljünk a ntl .balkörmű hősünkben, ki ütötte fejbe, miért éppen palacsintasütővel, és egyáltalán:
mi értelme az egésznek?
Legfőbb humorforrásunk, a káröröm, nem kíván se komolyabb értelmet, se magyarázatot.
Tudták ezt minden idők mulattatói, a nagy bohózaitíróktól a cirkuszi pojácáig: ahhoz, hogy a közönséget — amely a nevetés igényével,, isiit, eltökélt szándékával
megy szórakozni — okvetlenül megnevettessük, nem kell más, csak
egy áldozati fej meg egy palacsintasütő. Persze, a mulatság, csak addig
tart, amíg a két kellék "együttműködik". Utána már nyoma sincs.
Az igazi vígjáték ritkán érte be e
gyoils, csiklandczásszerű nevetésingerrel. Chaplin korai némafilmjeiben is — ahol igazán rapid hatást
kellett elénníi — arra törekedett,
hogy a nevetés automatizmusát —
ezt a könnyen kiváltható ingert —
valami mélyebb értelem szolgálatába állítsa. A Inézőnek nemcsak azt
kell tudnia: min nevet? Hanem azt
is, hogy miért?
S most ugorjunk át Rejtő Jenő—
Gyertyán Ervin—Palásthy György
ú j filmbohózatára.
P. Howard "Vesztegzár a Grand
Hotelben- című detéktívregény-paródiáját érdemes volt filmre vinni.
Érdemes, gyümölcsöző, sőt hasznos
is. Stílusosak legyünk? Ez a vállalkozás — sok vígjátékunk aprópénzekből kiguberált humorához képest
— egy szerencsés bankrablással fölér. Mint a kiborított pénztárfiókból: úgy gurulnak elé az ötletek.
Csak össze kell söpörni őket. De
Gyertyán és Palásthy ehhez a ha-

talmas humorállományhoz még saját tőkéjét is hozzácsapta. Így lett
a "(Mezítelen diplomatá«-ból az utóbbi évek geg-ötletekben leggazdagabb
filmvígjátéka. A közönség nehezen
is éri utol ezt a vágtató geg-szériát;
folyton lemarad, légzési szünetekkel
küszköd; megkésve, "spátreflex«szerűen nevet a jeleneiteken . . .
S közben 'azon sem ér rá töprengeni, hogy mit n e m ért?
A "Meztelen diplomata" — részben kitágítva az eredeti mű koncepcióját — az úgynevezett "magas
diplomácia" és a kapitalista gazdasági verseny persziflázsa kíván lenni; egy "előkelő" világé, amelynek
több köze van a bárgyú formaságokhoz s a banditizmushoz, mint
akárcsak az erkölcs látszatához is.
A film nekeresdi Grand Hoteljében
— ebben a vesztegzár alá helyezett,
bohózati rezervátumban — két érdekszövetség harcát látjuk: derék,
de ütődött diplomaták,
oktondi
pénzemberek,
mindenre
elszánt
gengszterek s gyanútlan kívülállók
kerülgetik, teszik próbára és játszszák ki egymást — egy titokzatos
"ügyben", amelyben oly mellékes,
hegy ki kerekedik felül; majd sorra
hasra vágódnak s halomba zuhannak azoktól a láthatatlan huzaloktól, amelyekkel a szerzők keresztülkasul átszőtték e különös, bohózati
terepet. A film két főszereplőjének:
Félix ügyvéd úrnak és Maudnak, a
csinos követségi titkárnőnek kevés
köze van az egész államközi tohuvabohuhoz. Nekik — akik a "magas"
di plomácia szövevényével szemben
a szerelem még magasabb érdekeit
képviselik — csak az a fontos, hogy
a film végén egymásra találjanak.
S a nézőknek is egyedül értük kellene s z u r k o l n i u k . . .
De, sajnos, kissé értetlenül kacagjuk végig ezt a túlzsúfoltan mulatságos komédiát.
A történet jelentése elhomályosodik az ötletek tűzijáték-fényében.
A film alkotói mintha elfelejtették volna tisztázni a frontokat: Félix és Maud "szerelmi vonalát"
csakúgy, mint a bűnügyi bonyodal-

mak Okait. Sokáig csak azt tudjuk,
hogy itt egy üdvözítő olajmezőért
folyik a küzdelem — de fogalmunk
sincs, ki melyik félnek a diplomatája, ügyvivője, kémje, cinkosa, valódi, vagy áldetektívje? . . . Ezért
úgy figyeljük a Grand Hotelbeli
vesztegzár
mulattató
zűrzavarát,
hogy bennünk is imdnd jobban növekszik a zűrzavar: nem ismerjük
pontosan — néha megközelítően
sem — a bősök szándékát, a helyzetek rendeltetését, a cselekmény
összefüggéseit; legfeljebb homályos
sejtésünk támad arról, hogy az előzmények alapján — s a tippelési
esély szerir.it — minek miért kellett történnie? Persze, ez a "tárgyi
dzsungel- többé-kevésvé tudatos is.
Igaza lehet a film egyik kritikusának: Gretyán és Palásthy a kapitalizmus abszurd világát akarták
ábrázolni, ahol minden lehetséges;
ahol -nem tudni pontosan, ki miért
zuhan bele egy üres hordóba, vagy
miért kólintják főbe a konyakosüveggel?- Másrészt ne feledjük: a
"Meztelen diplomata- nemcsak a
diplomáciai érintkezés karikatúrájára törekszik, hanem a bűnügyi
izgalmak paródiájára is. Tehát a
film alkotói — P. Howard stílusát,
követve — a ponyvaregények művi
"titokzatosságát- a tudatos zavarkeltés módszerével is kívánták érzékeltetni. A módszer mértékén azonban már vitatkoznunk kell. Korántsem mindegy, mit hallgatunk el
szándék nélkül — és haszontalanul!
—. túl sokat bízva a nézők kombinatív készségére, s mit hagyunk homályban tervszerűen, a magunkravállalt stílus érdekében! A hősök
szerepét, a cselekmény fő vonalát
azért is jobban tisztázni kellett volna, hogy egy-egy mellékesemény
logikátlansága mélyebb, leleplező ér-

telmet kapjon. Különben a közönség
kellő beavatottság nélkül vesz részt
a műveletben. Csak a játék teóriáját
ismeri, de nem a szabályait. Remek
poéneket 'kap. a csattanók előzményei híján. S a nevetés automatikus
öröme mögött egyfajta értelmi nyugtalanság kezd feszengeni; úgy érezzük, hogy előbb r á kellene jönnünk,
miért érdemes mulatná egy-egy jelenetem, amelyen oly ellenállhatatlanul nevetünk?
Szerencsére, Palásthy György rendező bőven él a forgatókönyv lehetőségeivel. Iraz, a film bohózati
rendetlenségében nem tud kellő,
kompozíciós rendet tartani, s némely alaptrükköt fölöslegesen is
megismétel — viszont roppant felszabadult, friss, rakoncátlan ütemet
diktál a játéknak, ötletei megállíthatatlanul bukfenceznek át egymáson. De kár, hogy a történet, amely
oly tág teret nyit a nézők fantáziájának, környezetileg rendkívül szűk
térbe szorult. A film »mondainluxusszállodáját mintha egy csőd
szélén álló magánvállalkozó műtermében rendezték volna be, valahol
Skóciában — kölcsönkért díszletekkel és kellékekkel. — A szereplők
közül Szendrő József és Garas Dezső játéka felelt meg leginkább a
howardi groteszk h u m o r n a k Márkus László a mímelt komolyságával neveit!ette meg a közönséget.
Krencsey Marianne Maud-alakítását azonban szerepcsztási tévedésnek kell tartanunk: merevségéből
hiányzott a vonzerő. A népes szereplőgárdából Rátonyi Róbert, Rajz
János, Ascher Oszkár és Peti Sándor egy-egy epizódalakítása érdemel még dicséretet
galsai
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