
M I T Ő L V I D Á M A FILMVÍGJÁTÉK? 
BEVEZETŐ avagy Leukádia példá-

ja. Köztudomású, hogy a régi görö-
gök időnként le-ledobtak egy-egy 
gonosztevőt a magas par t i szirtfo-
kokról a tenger mélyébe, ettől az 
úgynevezett bűnbak-rendszertől re -
mélve valamely nehéz helyzet jobb-
ra fordulását . E módszer erkölcsi 
tar ta lmából látható, nem az volt a 
görögök gondja, hogy kit dobjanak 
le, hanem ki legyen a gonosztevő. A 
bűnbakot tehát — ha szabad így 
mondanom — bizonyos értelemben 
ki kellett nevezni. Ez ma a vígjáték. 

Bevezetőül — a r r a szeretném fel-
hívni a figyelmet, hogy a bűnbak-
rendszer humanis ta korlátait maguk 
a régi görögök is észrevették idővel. 
Leukádia lakói például nagy mada-
raka t erősítettek a ledobandó bűn-
bakhoz, ak i élő ejtőernyőivel, vi-
szonylag esésmentesen érkezett a 
tenger színéhez, ahol csónak is vár -
ta, s e csónakon eltávozhatott a szer-
tar tás színhelyétől. Ar ra gondolok, 
hogy jó lenne, ha nem neveznénk ki 
bűnbakot, gondjaink, problémáink 
egyszerűsítésére, s ha mégis erőt 
venne r a j t unk a mitológiai hangulat, 
lebegjen szemünk előtt Leukádia ro-
konszenvesen finomodó, körül tekin-
tő barbarizmusa. 

AZ ELSŐ KONFLIKTUS. A d rá -
mai műfa jok nemességtörténetében 
két igazán különböző címer ismere-
tes. Az egyiken bíbormezőben áll 
Klyteimnesztra és agyonveri a fé r -
jét. A másikon kék mezőben fekszik 
Lyszisztraté és nem engedi, hogy a 
f é r j e ölelgesse. Az első címer a t ra-
gédiáé, a másik a vígjátéké. Az első 
címer, amelyben a hölgy szeretője 
segédletével f é r j é t mészárolja, er-
kölcsi problémát ábrázol, a másik er-
kölcstelent. Az első az emelkedettség 
jelképe, a másik a ledérségé. Kly-
teimnesztra elszabadít ja az ösztönök 
r é m u r a l m á t s ezzel esztétikailag fen-
séges eseményt művel, Lyszisztraté 
meg aka r j a akadályozni az öldöklést, 
vagyis széptanilag komolytalanul vi-
selkedik. A gyilkos hölgyet Ariszto-
telész óta nagy megbecsülés övezi, a 
békebarát kis bestiát pikáns meg-
vetés. A vígjátékirodalom első konf-

liktusa szerény esztétikai kar r ie r jé -
ben található. 

A MÁSODIK. Ez még mindig nem 
a vígjátékban, hanem a vígjáték kö-
rül rejtezik. Megkísérlem néhány 
kérdését felvetni. Miért nevet a 
vígjátékon a néző? És min nevet? 
Magán? A társadalmon, amelyben 
él? Sa já t hibáin? Másokén? Szelle-
mességeken nevet vagy ostobaságo-
kon? Annyi bizonyos, hogy a társa-
dalom különböző ízlésű, foglalkozá-
sú, jövedelmű és műveltségű egyé-
nekből tevődik össze, ezért sokféle-
képpen n e v e t Nevet jól, rosszul, íz-
lésesen és ízléstelenül. Megfoghatat-
lanul összetett a társadalom neveté-
se. Egyetlen közös tu la jdonsága van 
a nevető többségnek, az, hogy szeret 
remélni. A reménytelenség örömét 
csak a kiválasztottak élvezik. Ches-
terton ezt így fejezi ki: „A remény-
telenség osztálykiváltság." A többsé-
get lefoglalja az élet, a munka, a csa-
lád, a mindennapi teendők sora, az 
anyagi gond, ezért költségvetéséhez 
viszonyítva bőkezűen áldoz a lelket 
derűvel megtöltő, színpadon vagy 
f i lmszínházakban látható művekre. 
Lényegesen kevesebbet költ szoron-
gásra és egyéb tragikus színezetű él-
ményekre. Sajnos, olykor az igazán 
szép és jelentős élmények sem kivé-
telek ebben a tekintetben. 

Elmarasztalható-e a társadalom e 
derű-kultusza? Igazuk van-e azok-
nak, akik a vígjáték szeretetében va-
lamiféle elmaradottságot gyanítanak? 
Igazuk lenne, ha a társadalom — ez 
a bizonyos demokrat ikus többség — 
válogatás nélkül lelkesedne minden 
vígjátékért . A társadalom azonban 
bármennyire demokrat ikus is, mint 
annyi művészi kérdésben, ebben is 
bizonyos arisztokratizmussal viselke-
dik. A laposhumorú, ízléstelen s a 
nevetést ráerőszakoló vígjátékokat 
nem kedveli vagy ha megnézi, ép-
pen olyan türelmetlenül és únatkóz-
va szorong a nézőtéren, mint sünikor 
egy csapnivaló és nagyképű tragédiá-
hoz tévedt be. 

A HARMADIK. A vígjáték körüli 
konfliktusok sorában külön hang-
súllyal merü l fel ná lunk a kérdés, 
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hogy vígjátékaink miért szólnak oly 
sokszor kis témákról, részletkérdé-
sekről, egyszóval miér t nincs elég 
igazán szatirikus hatású, megrázó 
e re jű f i lmvígjá tékunk? Ennek ma-
gyarázatául hadd alkalmazzam a 
macska—egér példázatot. Nevezzük 
egérnek a vígjátékot, macskának a 
vígjáték iránti igényt. Vizsgáljuk 
meg közelebbről a viszonyukat. — 
Két élőlény viszonylatában az az 
egyetlen jelentékeny kérdés, hogy 
melyik eszi meg a másikat. Példáza-
tunk szerint az egérnyi vígjáték a 
macskányi vígjátéki igényt vagy for-
dítva. A statisztikai átlag szerint a 
macska általában többször fogyaszt-
ja el az egeret, min t az egér őt. Ez 
nemcsak a köztük levő nagyságrendi 
különbség mia t t van így, hanem 
azért is, mer t a macska fölöttébb 
kedveli az egeret, az egér viszont 
évezredes tapasztalatok a lapján bi-
zonyos mértékig tar t a macskától. 
Ezen a téren változást remélni alig 
lehetséges, s a fej lődés csak annyi , 
hogy a macska mindig nagyobb ege-
ret szeretne, az egér viszont mindig 
kisebb macskát. 

A NEGYEDIK. Mielőtt a m ű f a j tu-
la jdonképpeni belső problémáira rá-
térnék, a rend kedvéért, hadd érint-
sem a vígjáték körüli utolsó konf-
liktust is. Ez, nem kell mondanom, a 
vígjáték és a kr i t ika viszonyában ke-
resendő. 

Méltánytalan lenne és elsietett, ha 
jelenkori példákkal i l lusztrálnám ezt 
a konfliktust, ezért egy háromszáz-
négy évvel ezelőtt írott műből, Mo-
liére A nők iskolájának kritikája cí-
mű komédiájából idézek néhány 
mondatot. 
Dorante: Marad janak kérem, és foly-

tassák a beszélgetést. Négy nap 
óta egész Párizsban, ma jdnem 
minden házban erről folyik a szó, 
s ami a legmulatságosabb, min-
denkinek más a véleménye. Amit 
az egyik szid a darabban, ugyan-
azt hal lot tam dicsérni a másiktól. 

Uranie: I t t van mind já r t a márki úr, 
aki szörnyen szidja. 

Márki: Való igaz, förtelmesnek talá-
lom, teringettét, a förtelmesnél is 
förtelmesebbnek, úgy is mondhat -
nám: förtelmesen förtelmesnek. 

Dorante: Az állítás még nem bizo-
nyítás, kedves márki . Dehát miért 
találod olyannak? 

Márki: Azért förtelmes, mer t för te l -
mes. 

Dorante: De mégis, talán magyarázd 
meg a hibákat. 

Márki: Elég, ha hal l ja az ember, ho-
gyan neveti végig a köznép. Ennél 
több bizonyíték már igazán nem 
kell arra, hogy semmit sem ér az 
egész. 
Bizonyos vagyok benne, hogy há-

romszáz év múlva, amikor az akkori 
Filmművészeti Szövetségben szó lesz 
a vígjáték és a kr i t ika viszonyáról, 
az előadó nyugodtan felolvashatja 
ugyanezt a darabrészietet. 

AZ ÖTÖDIK. Most sorra kerülő 
konfl iktusunk már magából a f i lm-
vígjáték belső világából fakad. A 
f i lmvígjátékok ál ta lában nem elég 
filmszerűek, túlságosan is hasonlí ta-
nak színpadi testvér műfa juk ra . Igaz, 
hogy van vígjátéki fi lmszerűség is, 
ez azonban inkább a színpadi víg-
játékokban jelentkezik. 

A XIX. századi f rancia bohózatok 
aranyos fantaszt ikuma, félálomszerű 
valószínűtlensége már akkor f i lm-
szerű volt, amikor a f i lmművészet-
ről még álmodni sem lehetett . Ez a 
színpadon keletkezett filmszerűség 
ma, a modern f rancia f i lmvígjáté-
kokban pontosan meg is található. 
A XX. századi angol és amerikai 
színpadi vígjátékok viszont teli van-
nak a korai néma fi lmburleszkek 
abszurditásainak elemeivel. Harold 
Pintér Gondnok című groteszk szín-
művében Davies, a csavargó több 
felvonáson át föl-lehúzza Chaplin 
cipőit. 

A színpadi vígjátékon kívül, első-
sorban a néma burleszk-fi lm hat a 
mai f i lmvígjátékra. Tati a némafi lm 
korszakából érkezett a megmereve-
dett szerkezeti- és s tory-formák szét-
bontására. 

A magyar f i lmvígjáték a háború 
előtt ál talában az egyfelvonásos szín-
padi bohózat fényképezett fo rmája 
volt. Fényképezett anekdota. Aa 
anekdota-forma ma is uralkodó 
f i lmvígjátékainkban. A meseszövés 
változott, kicsit gazdagodott is, az 
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alakok árnvaltabbak, de az anekdo-
tikus jelleg megmaradt . És ez nem 
szégyen, csupán hagyomány. A Fel-
megyek a miniszterhez, A tizedes 
meg a többiek, a Fügefalevél nyu-
godtan vál la lhat ja anekdotikus jel-
legét. Az anekdotából való kísérleti 
kitörések nálunk is a némafi lmek 
burleszk világába vezettek, ezt lát-
juk a Gyermekbetegségek és a Nem 
várok holnapig című fi lmekben. Az 
anekdotákat könnyed lélektani szá-
lakra fűző technika eredménye a 
Butaságom története című filmvíg-
játék. 

Vajon véletlenszerű konzervativiz-
mus-e, hogy a f i lmvígjáték nem 
esett á t azokon a képi, formai vál-
tozásokon, amelyek a tragikus ha-
tású f i lmeket annyira jellemzik? 
Vagy valami különleges oka van a 
formai konzervativizmusnak? Nem-
igen találunk olyan fi lmvígjátékot, 
amelyben emlékek és látomások kü-
lönböző képsíkjain úszna á t a cse-
lekmény, de nem lá tunk olyan kü-
lönleges fekete-fehér képhatásokat 
sem, mint a drámai művekben. 

Ennek oka szerintem abban van, 
hogy a vígjáték logikája rendkívül 
egyszerű, nem tud rámuta tn i re j te t t 
összefüggésekre, képileg legalábbis 
nem, és nevettetni csak természetes, 
hétköznapi közegben képes. Ami a 
képvilág egyszerűségére vonatkozik, 
még inkább áll magára a dialógus-
ra. Rej te t t utalásokkal, sejtelmes 
célzásokkal nem lehet vígjátéki mó-
don jellemezni a dialóguson keresz-
tül. Könyörtelenül pontos ritmus, 
pergő replika követeli a helyét min-
den más dialógus formával szemben. 
Egyszóval a vigjátékiság legtöbbször 
— ú j fo rmák keresése közben — 
visszákényszeríti a f i lm íróját, ren-
dezőjét, és színészeit is a színpad-
hoz. 

A HATODIK. A következő prob-
léma kizárólag azokat az írókat fog-
lalkoztatja, akik közvetlenül nap-
jaink életét ábrázol ják vígjátékaik-
ban. Az egyik kérdés az, hogy van-

nak-e „szentek" a szocialista társa-
dalomban, a másik: í rhat -e egy 
„evangélista" vidáman? Én úgy lá-
tom, vannak szentek, méghozzá szép 
számban vannak. Legfőbb érdekes-
ségük, hogy nem általában szentek, 
hanem kifejezetten népi demokrat i -
kus jelleggel azok. Jel lemvonásaikra 
a szocialista társadalomban tet tek 
szert, g lór iá jukat i t t kapták érde-
meik elismeréséül. Mint evangélista 
nem egy alkalommal foglalkoztam 
velük, újszerű jellemviláguk humo-
ros oldalával és eddigi tapasztala-
taim szerint úgy látom, sokkal érde-
kesebbek az ú j erények a régi hi-
báknál. Ezeknek az erényeknek víg-
játéki fényekkel való megvilágítása 
formailag nem, de tar talmilag f r i s -
sebbé teheti f i lmvígjátékaink hu-
morvilágát is. 

Mint evangélista hiszek a szocia-
lista világnézet kri t ikai derű jének 
kibontakozásában. Mint szerény gló-
riával rendelkező szent, már nem 
egészen bízom benne. 

A HETEDIK. Minden vígjáték más 
stí lus-kérdést vet föl. A képi t rük-
kök, az optikai ötletek, a csodák 
nem időszerűek a néma f i lmburlesz-
kek után. A mai f i lmvígjáték a lap ja 
— a f i lmdrámában kissé mellékessé 
vál t — dialógus. Én legalábbis így 
látom és tapasztalataim szerint a kö-
zönség is szereti a sok beszédet. 

Ennek a dialógus-stílusnak ér-
vényre jutásában nagy feladat hárul 
a színészekre. Nálunk megnehezíti a 
f i lmvígjáték készítést, hogy nincse-
nek igazi komikusaink. Egy régi ma-
gyar vígjáték sablon-szereposztásá-
ban ilyen nevek szerepeltek: Gom-
baszögi Ella, Vaszary Piroska, K a -
bos Gyula, Mály Gerő, Rátkai Már-
ton. Napja inkban a rendezők igye-
keznek a legjobb színészekre bízni 
minden szerepet, a színészekre, akik 
ezermesterként minden stílust já t -
szanak. Ma egy modern rendező fe-
szített, merev stí lusát szolgálják, hol-
nap egy másik modern, laza-termé-



szetességre törő játékelképzelését, 
legközelebb pedig egy színpadias dia-
lógusokban megírt csevegő stílusú 
f i lmvígjáték mulat ta tó appará tusá-
ban vesznek részt. Színészeink sok-
oldalú tehetségét és teremtő erejét 
dicséri, hogy a régi vígjátéki szín-
játszás és ún. komikus stílus helyébe 
modern, sokoldalú vígjátéki já ték-
stílust alakítottak ki. Vígjáték ren-
dezőink egyik nagy érdeme, hogy eb-
ben a mesteri munkában segítették 
és i rányítot ták a színészeket. Hamis 
legenda, hogy a múl t k i tűnő komi-
kusai jó f i lmstí lust játszottak. Stí-
lusról csak a mai f i lmvígjátékokban 
lehet beszélni. 

A vígjáték rendezőnek a színészi 
játék különféleségéből, a változó fel-
tételek között változó módon műkö-
dő humorérzékből kell egy stílust 
ötvöznie. Ez az igazi probléma a ma-
gyar f i lmvígjáték jelenlegi helyze-
tében. Konfliktus, amelynek meg-
oldása a vígjátékrendezőkre vár to-
vábbra is. 

A NYOLCADIK. A régi magyar 
f i lmvígjáték és a mai között a tár-
sadalom ábrázolása terén az a kü-
lönbség, hogy a régi szemérmetlenül 
hazug volt, a mai szemérmesen igaz-
mondó. Régen a társadalom konf-
liktusai egy közepes képességű em-
ber előtt is világosak voltak, ma a 
lángész is gyakran tévesen lát ja. A 
régi társadalom állandó züllésben 
volt, a mai demokrat ikus fejlődés-
ben. Ez az örvendetes változás azon-
ban a vígjátéki dramaturg ia számá-
ra azt mondja , hogy a szellemi és 
anyagi életszínvonal-emelkedés se-
regestől ál l í t ja elénk a ta r ta lmukban 
nyárspolgári jelenségeket. A Tanul-
mány a nőkről című vígjátékban 
három különböző, polgári módon 
únatkozó hölgyet lá tunk mai társa-
dalmi környezetben. Egy fiatal ügy-
védlány azon bukik el, hogy a nőket 
a fér f iak a szocialista társadalom-
ban ugyanúgy csak nőnek lá t ják, 
mint tegnap. Egy író különféle ko-
rok filozófiai szemléletén keresztül 

igyekszik modern álláspontot kiala-
kítani, m a j d erkölcsileg a legnyárs-
polgáribb módon bukik orra. Végül 
az ügyvédlány, az ú j célokat látó 
f iatal értelmiségi szintén kudarcot 
vall, megalkuszik, e ladja magát egy 
kilátástalan házasságban, mint ahogy 
régen csinálták a lányok. — Vagyis 
ebben az operettes, könnyed kis já-
tékban is ott a szocialista társada-
lom paradoxona: miközben a polgári 
társadalom ellen küzd, maga is pol-
gárosodhat. Erre ügyel a vígjáték. 

Mi e vígjáték alkotóinak konfl ik-
tusa? Az, hogy a polgárosodás okoz-
ta szorongások helyett csupán a p o l -
gárosulás szelíd groteszkumait fe je-
zik ki. De vajon, ha erről a kis té-
máról elkeseredett, önmarcangoló 
szatírát csináltak volna, segítik-e a 
szocialista társadalom önbírálatát , 
j av í t j ák-e demokrat ikus légkörét? 
Attól tartok, hogy nevetést nem tud-
tak volna kiváltani. Már pedig en-
nek a témának humortalan kezelé-
se csak olyan emberekről képzelhető 
el, akik kifejezetten értet lenül nézik 
szocialista tá rsadalmunk demokrat i -
kus fejlődését. 

BEFEJEZÉS avagy a vígjáték bo-
londságának dicsérete. A vígjáték-
csináló, legyen az rendező, színész, 
író, nem bölcs, min t Shakespeare 
udvari bolondjai, csak értelmes. Jó-
zan, ér te lme meglep. Lá t j a a való-
ságot, ezért értelmes és k imondja , 
ami t lát, ezért bolond. Ezt a para-
doxont a közönség nevetéssel oldja 
fel. Nagy pillanatok ezek, mer t fel-
szabadultan csak akkor tudunk ne-
vetni, ha megfeledkezünk méltósá-
gunkról és e lvet jük a köteles kép-
mutatást . Nagy dolog a nevető né-
zőtér, szép dolog a nevető tá rsada-
lom, és elbűvölő a hiúságától meg-
szabadult ember. 

Vannak, akik szégyellik a nevetést, 
a léleknek ezt a szabad, levetkőzött 
állapotát. Elkomorulnak a vígjáték 
megnézése után és szégyenérzetük-
ből megszületik egy-egy vígjátékról 
szóló értekezés. 

GYÁRFÁS MIKLÓS 


