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I-
Ez a film ama közismert fiatalem-

berről szól, aki egyáltalán nem ért a 
nőkhöz. Semmi sem sikerül neki', 
még egy ismerkedés sem. Ha pedig 
mégis sikerül, akkor a női nem min-
den szörnyűsége a nyakába szakad. 
Ezt a témát az idők kezdetétől mint 
a bohózati lehetőségek egyikét tart-
juk nyilván. Ami természetes, hiszen 
alapjában véve tragikus téma. 

2. I 
Napjainkban nagyon sokat beszél-

nek a dramatikus műfajok elsekélye-
sedéséről, s ezen belül különöskép-
pen a vígjátéki műfajokat marasz-
talják el. Ha nem tudnám, hogy a 
kritikában és esztétikában a legtöbb 
válságérzetet mintegy két és félezer 
esztendő óta állandóan a vígjátéki 
műfajok váltották ki — akkor fenn-
tartás nélkül elkeseredhetnék. A víg-

játék Aristoteles óta másodrendű 
műfaj, s ezért általában a rangsoro-
lás áll vele kapcsolatban az értéke-
lések középpontjában. Az "Epekedő 
szerelmes-"i című francia filmbohó-
zat ebben a rangsorolási rendben bi-
zonyára nem juthatna tovább a má-
sodik foknál az esztétikai bürokra-
tizmus létráján, holott üdítő hatását 
tekintve, a felsőbb fokok valamelyi-
kére kívánkozik. Világosabban szól-
va, ez a nagyon mulatságos film 
nem eléggé mulatságos. 

3. 
A film alkotója Chaplin lábával 

jár, Buster Keaton arcával mereng, 
Tati fejével gondolkodik. Ha nem 
jutna eszembe a neve, hirtelen így 
mutatnám be Pierre Étaix-t. Ebből 
az összetettségből világosan követ-
kezik, hogy az író-rendező-filmszí-
nész Pierre Étaix művészi szándékai 

Pierre Étalx, az "Epekedő szerelmes., a sok nfi közül az egyikkel 



nagyon egyszerűek. Ideálja a néma-
film, esztétikája, hogy csodálkozni 
nem szabad és kifejező eszköze a 
burleszk-képiség. 

4. 
Humora a filmművészet gyermek-, 

korából származik. Azokból az ősi 
filmidőkből, amelyekben megjelen-
tek az első filmlantosok és film-
dalnokok. Ebben a korban még üdí-
tő újdonság volt, hogy mozog a kép, 
s .ennek a mozgásnak gyermekien 
örültek a nézők és az alkotók. Az 
-Epekedő szerelmes* alkotója az ide-
oda csúszkáló, vagy csetlő-botló lá-
bak, az odadobott habos torta alatt 
eltűnő arcok, s a vízbe bukfencező, 
vagy ablakon kirepülő emberalakok 
groteszkumának és mulatságos jel-
beszédének egész komikus kép-ábé-
céjét felhasználja első filmjében. 

5. 
Mi az, amivel jóval szegényebb, 

mint a mesterek, akiktől oly szen-
vedélyesen és szellemesen tanult: a 
bohózati filozófia! Pierre Étalx egy-
előre többet merít a komikum me-
chanizmusából, mint a bohózat filo-
zófiájából. Mulatságos, emberi mind-

addig, amíg felvetett ötletének igaz-
ságában hisz, és külsődleges, amint 
rátér az ötlet -hagyományos* bonyo-
lítására. Az -Epekedő szerelmes« 
első részében könnyed és természe-
tes. Remek, ahogy a főhős képtelen 
eljutni az ismerkedésig. A bonyo-
dalmak fellépte után azonban több 
az automatikus botladozás, mint az 
első részben olyan bájosan érvénye-
sülő emberi humor. 

6. 
Ez a filmbohózat csupa epizód, tör-

ténete jóformán nincs, gondolatme-
nete hézagos, tulajdonképpen nem 
is tudom, miből származik drama-
turgiai hatása. Illetve, bocsánat, tu-
dom: megfigyeléseiből. Ezek a meg-
figyelések hallatlanul mulatságosak 
és drámaiak, valahányszor a főhős 
szerelmi ügyefogyottságából szár-
maznak. Ha az ötletek törvényerő-
vel bizonyítják az ábrázolt hős jel-
lemének konok esetlenségét, ellen-
állhatatlan erejű nevetést váltanak 
ki a nézőből. Ügy vélem, ebben a 
laza, szinte dokumentárisan termé-
szetes dramaturgiában is a karak-
terben rejlő humor válik győztessé. 
Biztos, hogy a kedves egyéniségű és 



nagyon tehetséges Pierre Étaix is 
ezen az úton találja majd meg sa-
ját egyéniségének jelentős értékeit. 

7. 
A bohózat a fura látomások mű-

faja, ezért is nevezik sokan a fél-
álom drámájának. Ez az álomba 
való átúszás különösképpen a fran-
cia bohózat sajátossága. Pierre 
Étaix filmje e hagyomány emlékét 
őrzi. A fiatal, könyvek közé elme-
rülő tudós jegyzetekkel, csillagtér-
képekkel, statisztikai kimutatások-
kal zsúfolt szobájában, majd a san-
zonénekesnő fényképének mindent 
elöntő dagályában éppen úgy meg-
található a félálomszerűség, mint a 
részeg hölgy hazaszállításának tor-
túrájában. A francia bohózat e ha-
gyományát Pierre Étaix azzal frissíti 
fel, hogy e stílus segítségével kigú-
nyolja a felszínesen mai és divatos 
nőeszményeket. Ezért állítja szembe 
a sanzonénekesnőben megfogalma-
zott szexideállal a szinte együgyűen 
ártatlan svéd lányt. A nagyvárosi 
élet közismert dandyjei és dísznői is 
hasonló bohózati fricskákat kapnak 
tőle. Talán egy kicsit túlságosan is 
konzervatív az a szemszög, amely-

ből bírál, bár gunyoros nyilait a jó 
ötletek legtöbbször célba vezérlik. 

8. 

A már említett bohózati félólom-
szerűség legjobban a film játékstí-
lusában érvényesül. A rendező Pierre 
Étaix 'minden szereplőt a színész 
Pierre Étaix stílusához igazít. Az 
apa gyermekded mosolya, az anya 
örökös szemrehányó pillantása, a 
svéd lány együgyűen szűzies tekin-
tete ugyanannak a valószínűtlen vi-
lágnak jellegzetességét őrzik, amely-
ben az epekedő szerelmes él. Ez a 
stílusegység, amely a film minden 
fontosabb és kevésbé fontos szerep-
lőjére is kiterjed, talán legnagyobb 
értéke Pierre Étaix alkotásának. 

9. 
Egy pillanatra hadd vegyem ót az 

esztétikai bürokratizmus leginkább 
ide illő kifejezését: mulatságos film, 
de nem érdekes. 

10. 
És hadd tegyem hozzá a szivem 

mélyén megfogalmazott véleményt 
is: nem elég érdekes film, de nagyon 
mulatságos. 
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