
Nemcsak a komikusKOMIKUS 
hogyan mászok tó ebből?" Azután 
elsőnek azzal ia megoldással kísérle-
tezett, hogy cilinderét a hozzá leg-
közelebb álló embernek nyújtotta. 
Ez a köztársasági gárda kapitánya 
volt, aki éppen kivont karddal állt 
díszőrséget. Arckifejezése, mintha 
azt válaszolta volna: „Csak nem tűz-
hetem a kardom hegyére a cilin-
dert." Azután egy második kísérletet 
tett (és mindezt filmezték, a közön-
ség hasát fogta nevettében), mintha 
azt mondta volna: „Föltétlenül meg 
kell szabadulnom ettől a cilindertől." 
Keresett a tömegben valakit, ak i se-
gíthetne ra j ta : végre talált egy úri-
embert, aki szintén zsakettben volt 
és ugyancsak cilindert viselt. Át-
nyújtotta neki a cilinderét, minek 
következtében a szóbanforgó úriem-
ber két cilinderrel a kezében találta 
önmagát. Végül is sikerült kézbe fog-
nia a virágcsokrot, és miközben elő-
rementek, hogy az emlékmű talapza-
tára helyezze, a szóbanforgó úriem-
ber — akinek a cilinderét átnyúj-
totta — érdeklődve tanulmányozta, 
a cilinder belső részén, honnan vá-
sárolja a köztársasági elnök a ka-
lapjait. Az élet ilyen gyakran elő-
adódó és mindenkivel megtörténő 
komikus epizódjai — az én művé-
szi nyersanyagom." 

Jacques Tati, a nevettetés ú j film-
csillaga, akinek „Nagybátyám" című 
filmalkotása Cannes-ban elnyerte a 
zsűri különdíját, így világította meg 
művészi célkitűzéseit, a hétköznapok 
komikumának ábrázolását. 

„Pályám kezdete óta azzal kísér-
letezem — hogy igazabbá tegyem a 
komikus alakját. Van a komikus 
filmnek egy iskolája, amelyben a 
hős cédulával a homlokán érkezik, 
s ezen ez áll: „Amint önök látni fog-
j a k i é n vagyok az est nevettetője, 
irtóztató dolgokra vagyok képes, re-
mekül komédiázom, nagyszerűen ér-
tek a pantomimhez és kacagtató öt-
leteim vannak." Amit én megkísé-
reltem, az, hogy bebizonyítsam és 
megláttassam: alapjában mindenki 
mulatságos. Egyáltalán nincs szük-
ség nagy komikus egyéniségre a ko-
mikus helyzethez. . . Láttam egyszer 
a híradóban Lebrun köztársasági 
elnököt, amint éppen felavatja a 
belga király szobrát, és bevallom, 
nincs a világnak az a komikusa, aki 
úgy meg tudott volna nevettetni, 
mint ő . . . Ezen a napon éppen esett 
és ő zsakettban volt és a cilinderét 
tartotta kezében. Aztán egyszerre 
egy hatalmas virágcsokrot hoztak 
neki. Az elnök arctekintete a csokor 
láttán, mintha ezt mondta volna: 
„Valóban lehetetlen helyzet, most 


