
Megérkeztek a Birodalom L o v a g j a i 
A B E A T L E S E G Y Ü T T E S F I L M J É R Ő L 

Vannak dolgok, melyek legkevés-
bé önmaguk értékén mérhetők. 

A négy hosszú hajú angol fiú kitű-
nően zenél. Sokan kifogásolják a ha-
juk hosszúságát, mások a ruhájuk 
szabásán akadnak fenn, esetenként 
még a stílusuk is viták tárgyát ké-
pezi. De azt ritkán vonják kétségbe, 
hogy jó muzsikusok. Ebből azonban 
a fogalom keletkezése nem magya-
rázható. Ugyanis fogalommá váltak. 
Beatlesek. Mondhatnám: ismerni 
őket az általános műveltséghez tar-
tozik. Egyébként — ebben is van 
valami szomorúan figyelemre méltó: 
ez a valamikor olyan megbízható-
nak, állandónak, és „általánosnak" 
tűnő műveltség mostanában megle-
hetősen kaméleon természetűnek 
mutatkozik. De a Beatlesek évek óta 
jól tartják magukat. Még mindig 
illik tudni róluk. 

Pedig a film négy év késéssel ér-
kezett hozzánk. Türelemmel kivár-
tuk. Közben azért ismereteink ró-
luk — a beat-zenéről, a lázadókról, 
az „üvöltőkről" — szépen gyarapod-
tak. Zenéjük, magatartásuk, egész 
attitűdjük a tiltakozást fejezte ki, a 
konzervativizmusba belemerevedett 
Anglia elutasítását, a polgár megve-
tését .. . 

Hallottuk, hogy vadak és semmi 
sem szent előttük. Ezért már bírál-
tuk is őket, hogy azért ez így még-

sem lesz jó, az ilyesmi könnyen 
anarchizmushoz vezet. Aztán a ki-
rálynő a „Brit Birodalom Lovagjai" 
címet adományozta nekik. S kezd-
tek jönni a hírek, az ámuló cikkek, 
hogy mekkora az évi jövedelmük, 
mit mutat a bankszámlájuk. Jöve-
delmezőnek tűnt a „lázadás". 

S most itt a film négy kedves, 
szófogadó fiúról. A kötelességtelje-
sítés mintaképeiről. Gondolom, min-
den vaskalapos angol bankárpapa 
ilyen utódokról álmodik. Akik még 
tudják, mi a régmúlt tisztelete, s 
mivel tartozik egy jobb ember a 
nevének. 

Ezeket a gyerekeket semmi el 
nem térítheti a tisztességes, erőfeszí-
tésekkel teli élettől. Olyan megbíz-
hatóan járnak muzsikálni, mint egy 
minta-könyvelő a hivatalba. A film 
meséje tulajdonképpen a „vad" beat-
lesek feltétlen megbízhatóságának 
himnusza. A címben, Egy nehéz nap 
éjszakája, nincs semmi irónia. Ne-
héz, munkás hétköznapról van szó, 
s a fiúk: derekasan dolgoznak. 

Végül is: tanmese arról, hogy 
azért nekik sem fenékig tejfel... De 
hát kit érdekel egy zenés film me-
séje? Az ember kapja a megható 
történetet, amely jó számokhoz 
nyújt keretet. Az ilyesmit nem le-
het megúszni, tudomásul vesszük, 
mint a gyerekkori, legjobb falatot is 
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megkeserítő mondatot: édes fiam, ne 
csak húst, hanem főzeléket is! Csak-
hogy ez a mese nem keretez, hanem 
ci len játszik. A beat-zene előadói sfcí-
l.i a, ritmusvilága csupa tomboló 
közlésvágy, a közlésről is lemondó 
gátlástalanság, biológiai és lelki 
kényszer, amely szertelen és áradó, 
fékezhetetlen és görcsös, taszítóan és 
megejtően fegyelmezetlen. 

John, Paul, George és Ringó néha 
ugyan bolondozik a filmben, de a 
történet parancsára mindig idejében 
vissza komolyodik. S a film a világ-
számok ellenére unalomba fulladna, 
ha nem lenne egy olyan közege, mely 
fütyül a mesére, és stílust, hangu-
latot, tempót kizárólag zenéhez iga-
zít. A rendező, Richárd Lester kita-
lál valamit, ami elűzi az egyes ze-
neszámok közötti jelenetek körül 
ólálkodó érdektelenséget. Ennek a 
valaminek nevet is ad: beat-fantá-
zia. A beat-fantázia annyiban is ro-
kon a beatlesek világával, hogy 
könnyebbnek tűnik meghatározni, 
mihez nem hasonlatos. Legjobban 
taíán a revűtől különbözik, pedig az 
ötlet abból rugaszkodott el. Szerte-
lenebb, pergőbb, szabálytalanabb, 
kerüli a csillogást, a hangsúlyozott 
komponáltáágú látványt. 

A táncbetétek inkább bolondozás-
nak hatnak, mint koreografikus 
mozgásnak. A helyszínek sem hason-
lítanak a zenés filmek, fényesre szi-
dolozott kulisszáihoz. Ezeken a ba-
rátságtalan utcákon Rita Tusingham 
is szaladgálhatna dacosan felszegett 
fejjel Tony Richardson instrukciói 

szerint, de a többi „dühös" is meg-
elégedve vághatná bele filmjeibe 
ezeket a motívumokat. Nincs semmi 
idilli angol táj, sem a londoni „jobb" 
negyedek, sötét tónusú és kopottas 
minden. 

Igaz, hogy ennek az új hullámo-
soktól kölcsönkért környezetnek 
nincs különösebb jelentősége, ere-
deti funkciójából alig maradt vala-
mi. A társadalom vagy a polgár felé 
vágott grimasz halvány, szelíd fin-
tora mégis hangulatosabbá, fiatalo-
sabbá teszi a filmet Az amerikai 
zenés filmek nikkelcsillogása mellett 
üdítő ez a „topi", melynek ihletője 
ugyanaz az indulat, mely a divatdik-
tátorok elleni tiltakozásában a far-
mernadrágot tartja üdvözítőnek. 

A négy fiú jól illik ebbe a környe-
zetbe. Természetesek, mint akik 
megszokták, s már nem élvezik a 
szereplést, sem pódiumon, sem film-
vásznon. Énekelnek, táncolnak és 
futkosnak, menekülnek imádóik elől 
vagy egy idétlen nagypapát hajku-
rásznak — szinte mindegy, a tempó 
a fontos, a ritmus... A film utolsó 
jelenetében a fiúk őrjöngő, lelkes 
tömeg előtt lépnek fel. A terem si 
és nevet, az elragadtatás majd el-
söpri a pódiumot. Az ő arcukon ta-
lán egy csepp csodálkozás... Mintha 
maguk sem értenék. 

SZÁNTÓ ERIKA 


