
Tati 
Filmjei sűrítményei az 

emberiség apró sületlensé-
geinek, mindennapos bak-
lövéseinek. Jacques Tati 
bolondozásai az életnek ki-
járó tiszteletadás jelképei. 
<3 is beleesett honfitársa, a 
nevetést boncolgató Henri 
Bergson csapdájába: „Ha 
az ember azzal töltötte éle-
tét, hogy az igazat keresse, 
egyszerre észreveszi, hogy 
hasznosabban élt volna, ha 
jót cselekszik..." 

Aki képes arra, hogy 
megnevettesse az embere-
ket, azt hálából a szívük-
be zárják. Mert hálás fel-
adat mosolyt fakasztani, de 
magában rejti annak a ve-
szélyét is, hogy aki ezt több-
ször is képes megtenni, sőt 
még az emberek gondolata-
it is képes megkacagtatni, 
arra az emberek többé nem 
tudnak szomorúan gondol-
ni. s nem tudják megsirat-
ni, ha kell. 1982. november 
5-én, egy pénteki napon, a 
74. életévét taposó Tati gon-
dolt egy nagyot, felkapasz-
kodott Francois ósdi, kiszu-
perált levélkézbesítő kétke-
rekű járgányára, s fütyü-
részve átkarikázott a túlvi-
lágra, ahol kezdetét vette 
az idők végezetéig tartó kis-
városi ünnep, mert akinek 
megadatott a képesség az 
alkotás gyönyörére, annak 
nagy esélye van a halhatat-
lanság k ivá l t s ágá ra . . . 

Tati halálával a f i lmmű-
vészet mosolya is meghalt 
egy kicsit. Fogalom volt a 
neve, de csak a parádét ér-
tők szűk körében. Elszán-
tan bukdácsolt a maga rö-
gös út ján. Tavaly ünnepel-
te ötvenesztendős színészi 
jubileumát. Ez a fél évszá-
zad abban az erőfeszítésben 
telt el, amit ő maga fogal-
mazott meg: „A tehetség: 
napi tizenkét órai munka. 
A zseni: a duplája. " S eh-
hez tartotta magát. Bár az 
utóbbi tíz évben alig hal-
lottunk róla. Saját fi lmvál-
lalata. a Specta Film 1974-
ben csődbe ment. De min-
den bizonnyal nem adta fel. 
Magában jókat mulatott. S 
gyűjtögette aprólékos meg-
figyeléseit, türelmesen vár-
va, hogy film kerekedjen 
belőlük. 

Szomorúan sorjázta észre-
vételeit: „Ma azt gondoljuk, 
hogy a hangosfilm ölte meg 
a burleszket. A közönség 
most valójában jó bemon-
dásokat vár, és zavarba jön, 
ha a komikum forrása má-
sutt van... Azt hiszem, ez 
a fajta film idejét múlta, 
mert már nem felel meg ko-
runknak; a burleszkhez, a 
bolondozáshoz nyugalmi 
időszak kell. Békekorszak. 
Most túl sok a feszültség 
ahhoz, hogy nevetni tud-
junk valakin, aki egy autó-

busz tetején sétafikál. " A 
fi lm — jóvátehetet lenül — 
a drámai valóság korszaká-
ba lépett. Meglehet, hogy az 
olasz neorealizmus tehén-
kedett a burleszkre. De 
nincs ok sajnálkozni ezen. 
Haladunk — akár előre, 
akár visszafelé —, nem to-
pogunk egyhelyben. Maga 
a módszer vált idejétmúlt-
tá. Tati is inkább realista, 
mint burleszkkomikus. Leg-
alábbis a sa já t ál láspontja 
szerint. Mert döntő különb-
ség van a burleszk és a víg-
játék között: „A burleszk 
vicc-sorozat, jó vizuális csat-
tanókkal. Jól el lehet me-
sélni, egymás térdét csap-
kodva. A vígjátékot nem le-
het elmesélni. Annak az el-
mesélhető tartalma három 
sornyi, s ha elmesélik, min-
denki unatkozik. " 

Párizsban látta meg a 
napvilágot Tati, 1908. ok-
tóber 9-én. Neve akkoriban 
még Taticsev volt, jelezve 
orosz származását. Rugby-
játékosként kereste kenye-
rét, ma jd rövid- és bur-
leszkfilmekben bohócko-
dott ; varietékben, kabarék-
ban röhögtette az embere-
ket észbontó sületlenségei-
vel, többnyire mint holmi 
pantomimes. Az egymásra 
rakodó évek súlya alatt sa-
játos humorú, eleven fan tá-
ziájú művésszé nőtte ki ma-
gát. 1931-től lehet ráfogni, 
hogy színész. Ötletparádéi-
val hamarosan íróként is 
babérokat aratott . De csak 
39 évesen jutott el oda, hogy 
teljesülhessen nagy vágyál-
ma: íróként, rendezőként, 
színészként maga gyúr ja 
egybe sa já t művét. A fi lm-
történetben a burleszk mű-
f a j egy kései képviselője-
ként van elkönyvelve, Max 
Linder, W. C. Fields, Mack 
Sennett, Robert Benchley, 
Chaplin vagy Buster Kea-
ton régivágású „örökösé-
nek". De teljesen sajátos, 
amit ő egymaga, itt Euró-
pában művel a társadalmi 
konvenciók. az emberi 
gyengeségek, az elgépiese-
dő civilizáció csűrés-csava-
rásával. Ügy volt vele, hogy 
mindent meg kell próbálni, 
amit még más nem csinált, 
legfeljebb nem sikerül. S 
markukba nevetnek az el-
lendrukkerek. Művei erre 
a következetes nagyotaka-
rásra épültek fel. „Manap-
ság, ha a nagy filmipar 
mellett akarunk dolgozni, 
és meg akarjuk őrizni mű-
vészi függetlenségünket, 
kézműves módszerekhez 
kell folyamodnunk. Ez azt 
jelenti, hogy magunknak 
kell csinálnunk a díszlete-
ket. megtalálnunk az esz-
méket, megformálnunk a 
képeket... Mi vagyunk a 
takarítónő és a rendező 
egyszemélyben. " 

Az első világháborútól 
számítva, a f rancia f i lm — 
néhány elenyésző kivételtől 
el tekintve — alig rendelke-
zett olyan tehetséggel, aki-
re rá lehetett volna fogni, 
hogy egy f ikarcnyit is ko-
mikus. Tati a f rancia f i lm 
sajátos komikus tehetsége 
lett egyszemélyben. Amikor 
nekidurál ta magát a nyolc-
vankét percnyi Kisvárosi 
ünnepnek 1947-ben, már 
mindenki tudta ezt: itt tű-
nik fel egyénisége, sajátos 
komédiázó stílusa első íz-
ben. Az örökbecsű f i lm egy 
francia falucskában játszó-
dik, ahol is éppenséggel ün-
nepségre készülődnek. Nagy 
a sürgés-forgás. Tati egy 
kétbalkezes levélkihordó 
szerepében mindent rendü-
letlenül összekuszál, mert 
mindenáron szeretné ma-
gát hasznossá tenni, de 
minduntalan csak az ellen-
kező hatást éri el, s múl ja 
felül percről percre. Állan-
dó néma (közel)harcot vív 
a tárgyak csökönyösségével, 
amelyek csakis azért van-
nak. hogy bosszantsák, és 
makacsul ellenállnak an-
nak, hogy „normálisan" 
használ ják őket. Valóságos 
kabinetalakítás, s a f i lm-
művészet híres-hírhedt pil-
lanatai közé tartozik már 
Tati párviadala egy nyakas, 
undok és megveszekedett 
méhecskével, miközben a 
távolból megdöbbent em-
berek figyelik, miként ha-
dakozik és hadonászik ma-
gányosan, száguldó, ide-
oda kacsázó kerékpár ján , a 
láthatat lan ellenféllel. 

Mindenki kíváncsian vár-
ta a „postásfi lm" folytatá-
sát, de mindhiába. A kö-
vetkező, 1953-ban elkészült 
mesterművel Tati a f i lm-
művészet ú j halhata t lan fi-
gurá já t teremtet te meg Hu-
lot úr személyében, aki jó-
szándékú, imádja a gyere-
keket és a kutyákat, ügye-
fogyottsága fortélyos ésszel, 
találékonysággal és segítő-
készséggel párosul, de a 
technikával, s az általános 
illemszabályokkal igencsak 
hadilábon áll : nyakigláb 
ügyetlenség diliflepni nél-
kül, akinek egyetlen biztos 
pont ja a p ipá ja ebben a ke-
rek egy világban. A Hulot 
úr nyaral című fi lmben 
azokat a párizsiakat gú-
nyolja ki, akik szinte köte-
lességnek tekintik a nyara-
lást, holott az e f fa j t a nya-
ralgatás gyakorta jobban 
kimeríti az embereket, mint 
az egész évi munka. 1957— 
58-ban forgat ta A nagybá-
csim című f i lmet ; 1968-ban 
a gag demokráciá jaként a 
Playtime elnevezésű pro-
dukciót, amely olyannyira 
nem aratot t sikert, hogy 
Tati gyakorlatilag tönkre-
ment, kalapács alá kerül tek 

még a kópiák is. 1971-ben 
készült a Hulot úr közleke-
dik, amelynek nincs külö-
nösebb mondanivalója, csu-
pán egy jótanács: annyi je-
lentős esemény történik a 
világban, amit észre sem 
veszünk, hogy igazán kár 
bosszankodnunk a közleke-
dési akadályokon. 

Tati — minden híreszte-
lés ellenére — nem ellensé-
ge a modern világnak, csak 
attól irtózik, hogy ez a mo-
dernnek titulált, néha em-
bertelennek tűnő minden-
ség elnyeli a mosolyt. Szi-
porkázó alakításait fejlet-
ten kimunkált mozgáskul-
túra jellemzi. Tudta, hogy 
a mozgás sohasem önmagá-
ban komikus, hanem a szi-
tuációkhoz viszonyítottan. 
Fi lmjeiben alapvetően a 
szituáció és a mozgás, a be-
idegzett emberi mozdula-
tok kontraszt jából keletke-
zik a komikum. Kifejlesz-
tette a gagek olyan egymás-
ból következő sorozatát, 
amelyek többsíkúvá teszik 
fi lmjeit , s minden újabb 
találkozás a felfedezés és 
rácsodálkozás örömével 
ajándékozza meg nézőit. 
Többszintes, emeletes, sőt 
épületes humort épített fel, 
földrengésbiztosan. Amatőr 
szereplőivel a véletlenre és 
a rögtönzés mindent felül-
múló izgalmára hagyatkoz-
va a némafi lm számos 
olyan elemét csempészte 
vissza a hangosfilmbe, 
amellyel napja ink valósá-
gát teremtet te új já , mara-
dandóan. Alkotásai kínos 
aprólékossága már-már az 
őrületet súrolja. Kedvelt 
félközeli és féltotálos beál-
lításai alátámasztották ko-
mikumának karakterét, s 
kiemelték hőseinek viszo-
nyát sa já t világukhoz. Gyér 
dialógusai a precíziós ga-
gekkel egyenértékűek. Nem 
sokat törődött a cselekmény 
folyamatosságával, inkább 
meghökkentő agyrémeket 
paszírozott egymás mellé, 
amelyeket bizonyos vezér-
motívumok kötöttek össze. 
A megfigyelést szerette, azt, 
ha a komikus fi lm szatírá-
vá válik. A postás szatírá-
ját, aki fejet lenül végzi a 
dolgát; a nyaralók szatírá-
ját, akik nem képesek pi-
h e n n i . . . De a burleszk 
olyan, mint a cirkusz — fáj-
lalta Tati —, az emberek 
egyre kevésbé mennek be: 
„Nem vagyunk elég boldo-
gok. hogy cirkuszba jár-
junk. " 

Nem lett a hangosfilm 
rabja, inkább a némát tö-
kéletesítette. Hitt benne, 
hogy a hangossá tett néma-
film sokkal inkább meg-
gondolkodtatja a nézőt: „A 
burleszk felborzol és meg-



zavar. Szellemi erőfeszítést 
követel, mert nem rakja fel 
minden i-re a pontot. Azt 
kívánja az emberektől, hogy 
figyeljék meg önmagukat. " 
A Harold Lloyd-film bizo-
nyára mulatságos — véle-
kedett Tati —, de csak ha 
tizenöt film legjobb jelene-
teit összeragasztjuk. Abból 
valami jónak kell kisülnie: 
„Kicsit drága dolog azon-
ban egy életet adni kilenc-
ven percnyi mulatságért. 
Senkinek sincs elég tehet-
sége ahhoz, hogy ezt két-
három évenként megismé-
telje... Nem kétséges, egy-
re jobban kiszikkadunk. " 

Bízott a humor minden-
ható erejében, a sa já t ké-
pességeiben. A kamerát ösz-
tönösen is mindig oda állí-
totta, ahová kellett, s nincs 
a fi lmjeiben egyetlen hival-
kodó képkocka sem, amely 
ne lenne nélkülözhetetlen 
a „történet" kibogozásá-
hoz. Filmjei gondos előké-
szítésével gyakran négy-öt 
évet is elbíbelődött, miköz-
ben Párizs utcáin bámész-
kodott, s fürkészte az em-
berek elejtett gesztusait, 
hogy megörökítse azok jel-
lemző halmazát — a fi lm-
vászonra varázsolva — az 

Jacques Tati A nagybácsim és a Playtime című filmben utókornak. Sajá t mércéjé-
hez tartot ta magát, szűk-
markúan adakozott. „Őszin-
tén csinálom ezt a mester-
séget, és ezt a közönség is 
érzi. Tudja, hogy nem azért 
csinálok filmet, hogy birto-
kot vegyek magamnak, ha-
nem azért, hogy jó filmet 
csináljak... Azért nem ké-
szítettem több filmet, mert 
az életben nincs az ember-
nek olyan rengeteg elmon-
danivalója. Már az is óriási 
dolog, hogy öt filmet csinál-
hat az ember. Bizonyára 
vannak, akik tehetségeseb-
bek, és mégsem forgatnak 
egy filmet sem. " 

S a képtelenség örökkön 
örökké ismétlődik: az em-
ber egyenlőtlen küzdelmet 
folytat az egész teremtett 
világgal, amelynek hálójá-
ba gabalyodott, hogy lenyo-
matot készítsen róla. Te-
remtsen. Tati volt a humor 
európai nagymestere. A 
mulat ta tás civilizált mágu-
sa. Fi lmjei megtanították a 
nézőt más szemmel nézni a 
környező világot, amelybe 
zártan valamennyien élünk. 
S ezt nem lehet eléggé meg-
köszönni Hulot úrnak, azaz 
Jacques Tatinak. 

Kurcz Béla 
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