
A SZÓRAKOZOTT PROFESSZOR 
i . 

A renaissance szórakozott professzorai-
ról nem maradtak fenn anekdoták. A 
figyelmetlen és mulatságos tudósok, a 
notórius esernyőelvesztő egyetemi taná-
rok a kapitalizmus korának vicclapfigurái. 
Itt válik külön a világ mélységes titkaiban 
búvárkodó személyiség a valóság egyszerű 
használati tárgyai között idegenül botla-
dozó elidegenült lénytől. 

Einstein az utolsó professzor, gondolom, 
akinek szórakozottságáról történet maradt 
hátra. A professzorok ma már észbekap-
tak. Esernyőiket nyilván még most is el-
hagyogatják, de nem feledkeznek bele 
számításaikba: érzékeny izgalommal fi-
gyelik a napi történelmet. Niels Bohr 
és tizenöt atomfizikus társa néhány évvel 
ezelőtt békenyilatkozatot írt alá. A tudó-
sok visszataláltak a tudományos absztrak-
ciók közül a valóságba. \ 
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A Medfield Kollégium tanára, Ned 
Brainard, valóban szórakozott profesz-
szor: háromszor egymás után lekési a 
saját esküvőjét. Igaz, ezalatt radioaktív 
izotópokkal pepecselő háztáji labora-
tóriumában felfedezi a „repülő gumit", 
amelynek energiája a molekuláris válto-
zással ellentétes irányban hat és legyőzi 
a gravitációt. Csodálatos energiaforrás 
birtokába jutott tehát a professzor. És 
mialatt meg akarják szerezni tőle anyagá-
nak szabadalmát, ő csak szerelmesének 
visszahódítására gondol. Egy 1917-es 
Ford-kocsiba épített repülőgumival eljut 
Washington fölé, ahol az atomvédelmi 
készültség kis híján rakétát ereszt belé. 
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Mintha mostanában divatba jöttek volna 
az atomfizikusok. Dürrenmattnál, Dobo-
zynál és egyebütt. Arisztotelész derék és 
jó, híres embereket javasol a tragédiák 
hőseiül. Az ókorban ezeket a jeles férfiúkat 
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a jobb mondabeli családok (1. Atridák) 
között lehetett feltalálni. A későbbi tragé-
diák azt a követelményt, hogy a mainál 
jobb embereket utánozzon a cselekmény, 
úgy vélték kielégíteni, hogy királyokat 
tettek meg meséjük hőséül. A mai drá-
mákban a királyok kevéssé alkalmasak 
hősszerepre, s az államférfiról vallott 
közhiedelem sem a legjobb véleményű, 
ígyN jön lassanként létre az új drámai 
mitológia az atomfizikus hősökkel. Ezek-
ről az emberekről megjelenítés nélkül is 
szellemi emelkedettséget tételez fel a néző, 
és drámájuk szélesebb sugarú érdeklődést 
kap az egész emberiségért érzett felelősség 
fényében. 
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Burleszk egy atomfizikus hőssel; kép-
telen bohózati helyzetek atomvédelmi 
rakéták felkészültsége közben; bukfences, 
frivol tréfálózás az emberiség létét fenye-
gető veszedelemről, ez a leghiánytalanabb 
teljesítése a komédia feladatának. A magas-
rendű művészi nevettetésnek célja, hogy 
megszabadítsa nézőit félelmétől, szoron-
gásaitól. Kinevetteti velünk azt, amitől 
rettegünk, a szorongás tárgyát kisszerűvé 



filmi realizálódásában. Ennek a képtelen 
alapötletű amerikai burleszknek éppen az 
adja meg lebegő báját, hogy — a szó 
szoros értelmében is — el mer rugasz-
kodni a valóság hétköznapi talajáról, 
annak érdekében, hogy egy ünnepibb, 
jobban érthető filmvalóságot hozzon 
létre. 
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teszi, ezáltal a közönségben a jóleső fölény 
érzete jön létre. A már-már morbiditásba 
csúszó filmburleszk nevettetéséért öntu-
datlanul is ezért vagyunk hálásak: a fő-
veszélyről merészel komédia-balcttes 
könnyedséggel mulattatni. S hogy ehhez 
a fölényhez a szerelmi idill és a társadal-
mi boldog vég szirupcseppeit is hozzá-
mixeli, az már jellegzetesen hollywoodi. 
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A filmnek két legsajátabb területe van. 
Az egyik a valóság látványának doku-
mentálása, a fotografikus realizmus, mely-
nek segítségével az optikai örömökön túl 
a néző be tud hatolni mélyebb igazsá-
gokba is. A másik a valóságfelettit, a kép-
telent, a fejetetejére áhítottat valóságos-
nak, lehetségesnek és mindennapinak 
ábrázoló fantasztikus film. Az előbbivel 
mostanában nagyon sokat foglalkozunk 
dokumentalizmus és cinema verité cím-
szavak alatt, a másikkal, a burleszkkel, a 
nonsence-szel már kevesebbet. Valami-
képpen kiesett látószögünkből. Túlságo-
san komolyan vesszük a komikumot ah-
hoz, hogy nevetni lehessen rajta. Pedig 
a filmnek a képzelet határait átszakító 
lehetősége van s hatalmas, eddig kiakná-
zatlan képi költészet a lehetetlenségek 

A képtelennel operáló filmburleszknek' 
azonban van egy alapszabálya. S ez a 
realitáshoz való szigorú hozzámérés lehe-
tősége. Társadalmilag végletesen konkrét-
nak kell lennie annak a burleszknek, 
amely el akar emelkedni a földtől. Az 
utóbbi években különösen az angol film-
vígjátékoknál alakult ki erre egy kicsiszo-
lódott megoldás: a fejetetejére állított 
helyzetben egyszerre híradószerű felvé-
teleket kapunk egy atomtelepről, egy 
rakétakilövő központról, vagy egy rakéta-
támaszpontról. A „Szórakozott profesz-
szor"-ban is a fellegjáró Ford-kocsi kicsit 
szecessziós mesejátékképe mellett feltűnik 
egy szemcsés-szürke híradó képsor, egy 
amerikai szuperszonikus repülőtér fel-
bolygatott képe. így, álom és valóság, 
lehetséges és valódi egyensúlyából keve-
redik ki a filmvígjáték realizmusa. 
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Fred Mac Murray játssza a szórakozott 
professzort. Csak egyetlen mosolyát sze-
retném kiemelni, egyetlen hangsúlyát. 
A Fehér Ház lépcsőin rádióinterjút ad 
légikocsikázása után. Megkérdezik tőle, 
hogy találmányát a hadászat melyik ága 
fogja majd felhasználni. Minden kérdésre 
a hivatalos sajtófőnök válaszol. De amikor 
azt kérdezik, nem akatja-e kiterjeszteni 
felfedezésének alkalmazását más terüle-
tekre is, a professzor maga szól bele a 
mikrofonba: De igen — mondja. S ebben 
a kurta válaszban póztalanul van benne 
egy békére vágyó egyszerű kisember 
vágya, akarata. Mac Murray szentimen-
talizmustól mentesen ejti ki ezt a sokat-
mondó két szót. „De igen" — és a szóra-
kozott professzorról itt derül ki, hogy 
nem is olyan szórakozott. 
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