
Hulot úr és a modern élet 
JACQUES TATJ NYILATKOZATA 

— Szembeötlő az ön 
filmjeiben, hogy- bár a 
koanikumról és a g égről 
alkotott elképzelése 
ugyanaz maradt mind-
egyiíklben, világosan mu-
tatják azokat a változá-
sokat, amelyek időköz-

ben kialakították a mo-
dem életformát Jól 
szemlélteti ezt az a kü-
lönbség, amely legelső 
filmje, a Vidám vasár-
nap és á Trafic közt fi-
gyelhető meg. . . 

— Vsai valami, ami-

től nem akarók lemon-
dani, az, amit én a „geg 
demokráciájának" neve-
zek, s amit sofeaii nem 
értettek meg a Playti-

Jacques Tati a Playtime-
ban 



Tati az lM7-ben készült 
Kisvárosi ünnep című film-

jében 

me-ban. Egy filmben 
mindegyik szereplőnek 
jelentőséget kell adni, 
hogy minden 'komikai 
effektust az árira leg-
megfelelőbb hozzon lét-
re. De miivel a közönség 
jobbára azért jár mozi-
ba, hogy egy-egy mulat-
ságosnak tartott színé-
szen derüljön, szíveseb-
ben veszi, ha ked-
venc 'komikusa csáinálja 
ugyanezt. Ha azonban 
alaposan szemügyre 
vesszük a kérdést, be 

kell látnunk, hogy a 
másodrangú szereplők 
többnyire éppen olyan 
mulatságosak, mint a 
főszereplők. A Trafic 
című filmben Hülot úr-
nak azonban már lanto-
sabb szerep jutott: autó-
tervező, s felelősségtel-
jes munkát végez. 

— Ez az első alkalom, 
hogy Hulot úr dolgozik. 
Ez is az új idők szele? 

— Igen, így is mond-
hatjuk. 

— Igen jellemző ön-
re a hang, illetve a zaj 

A Playtime című film egyik 
jelenete 





alkalmazása a komikus 
hatás érdekében. 

— Ehhez csak annyit 
tennék hozzá, hogy én 
nem lettem a hangos-
film rabja. Inkább a né-
mát tökéletesítettem. 
Azt hiszem, hogy a han-
gossá tett némafilm sok-
kal inkább meggondol-
kodtatja a nézőt, mint 
Saeha Guitry egy-egy 
szellemes bemondása. 

— Ez a komikum 
azonban lassan elvész... 

— Sajnos. S vele a 
cirkusz ós a musác-hall 
hagyománya... Keaton-
nák nem kellett beszél-
nie: minden érzelmét, 
tétovázását, töprengését, 
nyugtalanságát kiolvas-
hattuk mozdulataiból. 

— Ez vonatkozik Hu-
lot úrra is. Az ön film-
jeiben is alapvetően a 
szituáció és a mozgás, a 
beidegzett emberi moz-
dulatok kontrasztjábói 
keletkezik a komikum. 

— Bevallom, hogy a 
komikus hatáshoz szá-
momra nélkülözhetetlen 
a néző közreműködése. 
Hogy ismerős legyen 
számára a szituáció, me-
lyet lát Az említett gé-
pies mozdulatokban bi-
zonyára fel fogja ismer-
ni saját óéira nem veze-
tő ibeidegzettségeit az 
adott szituációban. A 
mozgás sosem önmagá-
ban toomiíkus, hanem a 
szituációhoz viszonyítot-
tan. Oj filmemben azért 
foglalkozom tüzeteseb-
ben a gépkocsik problé-
májával, mert szerfelett 
érdeklelt hogy miért vál-
toztatják meg egyénisé-
güklet az emfoerek, ami-
dőn kocsijukat kicseré-
lik. A filmnek nincs is 
különösebb momdaniva-
lóija, csupán egy jóta-
nács: annyi jelentős ese-
mény történik a világ-

ban, amit észre se ve-
szünk, hogy igazán kár 
bosszankodnunk a köz-
lekedési akadályokon. 
Egyébként mindig azok-
nak az embereknek az 
egyéniségét védelmez-
tem, akik csak azért lát-
szanak nevetségesnek, 
mert egyszerűek. Ha az 
emberek egy kicsit fi-
gyelmesebbek lennének, 
sok mindent mákképp 
látnának, s rádöbben-
nének, hogy egy kis 
kedvesség is elég ahhoz, 
hogy kapcsolat kelet-
kezzék közöttük. Nem 
vagyok ellensége a mo-
dem világnak. Egy jól 
fölszerelt kórház bizton-
ságosabb kezelésben ré-
szesíti a beteget, egy 
szellős iskoláiban a gye-
rekek szívesebben ta-
nulnak, csak azt nem 
akarom, hogy e modem 
világ meggyilkolja a 
mosolyt. 

Filmjeimben mindig 
nagy gondot fordítok az 
eredeti légkör rekonst-
ruálására. A technika 
már a Vidám vasárnap-
ban is megjelenik, s tel-
jesen (felforgatja a pos-
tás életét, aki eladdig 
csak kerékpárral kézbe-
sítette a leveleket. Az 
Hulot úr nyaral című 
filmben pedig azokat a 
párizsiakat gúnyoltam 
ki, akik szinte köteles-
ségnek tekintik a nyara-
lást Holott az effajta 
nyaralás gyakran job-
ban. kimeríti az embere-
ket. mint az egész évi 
munka. A Nagybácsim-
ban a rosszul fölhasznált 
technikai kényelem kez-
deteit mutattam b e . . . 

Gyakran mondják, 
hogy megfizethetetlen 
rendező vagyok. Jófor-
mán még a szakmabe-
liek sem értették meg, 
hogy a Playtime-ban 
miért dolgoztattam olyan 
sok embert. Szerintem 

egy modern társadalmi 
filmet nem lehet három 
jóbaráttal egy szobában 
élkészíteni. A Playtime-
ot emiatt sokan látvá-
nyos szuperprodukció-
nak tartják. Pedig csak 
a színhely miatt hasz-
náltam 70 mm-es filmet. 
Ha ön az Orly repülő-
teret 8 mm-essel fény-
képezi, a képen csak egy 
ablak fog látszani, ha 
)16-ossal, akkor három, 
ha 35-össel, akkor nyolc 
és ha 70 mm-essel, ak-
kor az egész homlokzat 
befér a képbe. Márpedig 
nekem az egész homlok-
zat kellett. 

Azért választottam épp 
Hollandiát a Trafic szín-
helyéül, mert egy olyan 
útvonalra volt szüksé-
gem, amelyet nagyjából 
azonos távolságban, ha-
tárátkelőhelyek szakíta-
nak meg. Szükségem volt 
továbbá a főszereplő 
ctfhontalansági érzésére, 
amit csak az idegen 
nyelvi környezet válthat 
ki az emberből. Kezdet-
ben azt hittem, hogy a 
téma kissé erőltetett, ám 
a teherautó, amelyet az 
amszterdami jelenetek 
forgatására előre küld-
tünk volt, éppen olyan 
cseppet sem kellemes 
kalandokba keveredett, 
mint a filmbéli, sőt, Bel-
giumban ráadásul el is 
tévedt S hozzá még a 
nyelvi határok fölerősí-
tik a komikus hatást. 
Azt hiszem, hogy ugyan-
ez a kempingautó nem 
váltott volna ki ekkora 
derültséget például a 
lyoni rendőrök előtt. 
HuJat úr mindenesetre 
bárhol megjelenhet, hi-
szlen kifejezőeszköze: a 
pantomim; s akkor ér-
tik meg legkevésbé, ami-
kor beszélni kezd. 

(Fordította Ádám Péter) 




