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Amikor a Help végén betűnik egy
felirat, amin a film alkotói ünnepélyesen köszönetet mondanak a Singer varrógép feltalálójának, vásott
diákcsínynek tűnik a patinás ajánlás.
Megbotránkoztató
szándék,
nyelvöltés? vagy a divatos camp tárgyak közé emeli be az oly irigyelt
Singer gépet, a nagymama udvari
szobájának előkelő tárgyát, egy elsüllyedt két háború közötti kispolgári komfort gúnyos jelképét?
Mindenki nevet a feliraton. Azok
is, akik bohózatnak nézték a filmet
és azok is, akik a Help-ben néhai
Nóti Károly kabaré-blödlijeit fedezték fel („Mennyire van ide Hamburg?" — kérdi a. vízből kiemelkedő
úszónadrágos úr, majd a válasz
után udvariasan köszön és magátólértetődő természetességgel visszamerül a habokba.) Lester filmjein nevetnek azok is, akik csak a gombafejű zenegyerekek megcsodálásáért
vettek mozijegyet, és beat-slágerekkel megspékelt zenés filmet élveznek.
De cinkosán kacsintanak össze Lesterrel az értelmiségiek, bárhol éljenek is. Értjük egymást és ugyanarra
gondolunk. Tudjuk, miről van szó.
A pöffeteg tekintélyekről. A magasztos ünnepi feliratokról. A kommerciális ajánlásokról és szervilis köszönetekről. A Singer varrógépek feltalálóinak akadémikussá merevedését
röhögjük ki. A burgonyahámozógépek konstruktőrjeinek Nobel-díját
és a léggömbhámozók érettségi tétellé emelkedését. Mindazokat a szellemi műtyúkszemeket, szabadságjognyirbáló belső cenzúrákat, tekintélyrémeket
és
köszönj-előre-szépen
Singrid Undset kisasszonynak-szerű
nyűgös társadalmi illemtudást, amit
belénk neveltek szakállas nevelőnők,
akadémikus úttörővezetők, viszeres
agyú farkascsalád-parancsnokok. Azt
a gondolkodás- és egyéniség-szabályozó társadalmi és társasági szolgálat-szabályzatot, amely szerint egyformán tisztelni kell Hermann Hessét és a pedikűröst, ha városparancsnokká nevezik ki.
Tisztelni kell, mert tisztelni kell.
Punktum. Tekintély. Miért? Csak.

Lester filmjeiből Alfréd Jarry
tintatartódobáló, a királynő fényképére bajuszt és pofaszakállat rajzoló
kamasizrendetlensége,
undor-anarchiája árad, ez énekelteti el a vérengző tigris előtt a szereplőkkel
Beethoven IX. szimfóniáját (meg is
szelídül tőle és nem szomjazik többet vért: egyszerre gúnyolva az
ölükbe partitúrát melengető koncert-pihegőket és humanizmus-nyafogókat, akik négy taktus után szemük fehérjével sóhajtják: „Ah, Beethoven a humanista."
Ha Lester elődeit keressük, eljutunk természetesen a szürrealistákhoz, de Clair, Dali, Bunuel film-szürrealizmusa annak idején megdobáltatott paradicsommal a premieren,
és az Andaluz kutyát még ma is csak
megátalkodott
filmbarátok
nézik
retrospektíveken. Meg azután a gyilkos undor, keserű képi halandzsa
rejtelmes fejtvények nem sokat adtak Lester felszabadult képi vagabundiájához. Még Cocteau szalonenyhítésű mese-mozi-szürrealizmusa
sem ide torkollott mágikus mitológiájával, költői tolvajnyelv-rendszerével.
A hatvanas években kezdődött valami közös mozi-érzés a jóléti társadalmaktól kiindultan. Sokan úgy
érezték, hogy műveltségünket eltömte
a civilizáció és a kultúrtörténet.
Megkövesedett idézetek, szobrok, emlékplakettek, nagy emberek hajtincsei és meztelen popsijú babafényképei zárták el a gondolkodás és a
felismerés szabad pórusait. Talán
Louis Malle volt az első a moziban,
aki Queneau segítségével a Zazi-ban
parodisztikus dühvel támadt műveltségünk idézett — gyűjteménye ellen,
Baedeker-műveltségünk, turista-kultúránk embertelenségéről viháncolva.
Ebbe a laza képzettársításokban ugrándozó gyilkoshumorú, gondolkodtató burleszkek szűk családjába sorolható Philipe de Brocca a Riói kaland-dal, Joseph Losey egyetlen vígjátékával, a szürreálisán badar Modesty Blaise-zel. (És talán Stanley
Kramer a Bolond, bolond, bolond vilóp-gal.) A követők között Vera Chy-

tilová említhető: a Százszorszépek
komor és elkötelezett tréfa. (És a
magyar követőket is fel lehetne sorolni, akik tudatosan vagy öntudatlanul zárkóztak ehhez a kísérleti
hullámhoz: elsősorban Nóvák Márk
kisfilmjével, a Kedd-el, majd Kardos—Rózsa a
Gyerekbetegségekkel,
és Oláh Gábor A múmia bosszújával.)
Az elődök között világosan felismerhetők a nagy és vad némák:
Mack Sennett és a slapstick kergetőzései, tortacsatái és kerge szilajsága, a Marx-fivérek, Stan és Pan,
mindazok a burleszk»komikusok, akiket le illett nézni, esztétikailag lesajnálni, vásári tömegszórakozásnak
fitymálni, és nem elemezni, csak felszínesen, csak félvállról, kényeskedve, nehogy berondítsák populárisságukkal az esztéták emelkedettségét.
No, és természetesen és mindenekelőtt: Buster Keaton, akinek napja
egyre magasabban ragyog és mind
érettebb bölcsességével kezdi posztumuszán lekörözni Chaplint, aki
jóvátehetetlen hibaként túlélte önmagát.
És a legfontosabb mozielőd: a
oommertial. A hirdetés. Lester maga
is commertial-készítő. Ennek a mű-

vészet és ipar mesgyéjén lapuló szakmának keresett mestere, aki egy-egy
befejezett filmje után vissza-visszatér hirdetést csinálni. Lester az advertísing-business csillaga. A mű• faj szonettszerűen kötött. Irgalmatlanul körülhatárolt Egyperces, ö t ven, vagy még annál is több beállítás. Sok száz snitt. Ma már nem a
történetes hirdetés anekdóták vannak divatban — oka talán, hogy egy
dráma vagy filmalkotás vetítése közben kerülnek bemutatásra a tévében,
és egy drámán belül egy másik, drámai szabályok szerint épülő mű felfoghatatlan lenne, — a snittek csupán
laza logikai kapcsolatban vannak
egymással. A hirdetendő tárgyat atmoszférikusán reklámozzák. Habzóan jókedvű kaleidoszkóp képekkel,
tömény mikrokompozíciókkal csinálnak kedvet vásárláshoz.
Richárd Lester ebben az ezerszeresen megbéklyózott műfajban, gúzsbakötve tanulta a mesterséget, csiszolta
ki formanyelvét, és sosem tagadja
meg a commertial formai vívmányait: mindegyik filmjében kitapintható a közvetlen hatás, a nyelvrendszer más műfajban felnevelt szerkezete. Amikor a „modern" filmművészetben egyelőre a hosszú beállítások
divatja dúl, Lester a legkurtább beállítások tömöttségével, sok ezer
snittel dolgozik, a snittek csak távoli kapcsolatban állnak egymással,
sosem anekdotikusan beszélnek el;
merészen rúgják fel az idő és a hely
egységét: jellemző a Help-ben a zárt
számok képi megoldása (miközben
a beatlesek énekelnek, és a dal hangulati-érzelmi egységet ad, a beállításokban mindig más öltözékben
logikailag meg nem indokolt ugrásokkal más és más földrajzi egységben, más és más évszakban síelnek,
vízisíznek, tevén ügetnek, tiroli legelőn szaladgálnak, japán kertben sétálnak. Mindez a filmek alapgondolatát erősíti: a szabad ás határokat
nem ismerő fiatalos nekirugaszkodást, a képzelet korlátlan szárnyalását, egyféle modern mesevilágot teremtve; vigyázva, hogy ne lépjen ki
a Life-kultúra, vagy legjobb esetben
a New-Yorker intellektualizmusának
keretei közül.
Mlchael Crawford — A csábítás trükkje
főszerepében. Jelenet Lester filmjéből

A Beatlesek, Richárd Lester: Help! (Segítség!) című filmjének főszereplői

Lester filmjei badar filmek. Abban az értelemben azok, miként
Christian Morgenstern versei badar
versek. Morgenstern Caroll és az angol szürrealista gyermekversek halandzsa tökélye támad fel ezekben
a filmekben, nem a dadaisták színpad kísérletei, Tzara Gázszereimének fenkölt halandzsái és eltökélt
polgárpukkasztásai, hanem líraibb,
bájosabb és érthetőbb halandzsa: a
gyermekdalok badar fordulatai egy
képtelenné zsúfolt világ a maga sajátos belső lépték-rendszerével. Mindennek helye van és értelme. Ez az
értelem és szigorú rend azonban
nem nyilatkozik meg mindenki előtt,
csak azok számára, akik ismerik a
titkot, elegendő gyermeki van bennük ahhoz, hogy játszani tudjanak,
és ne kutassanak nagyképűen kanonizált szabályokat mindúntalan, hanem megelégednek a bontakozó zűrzavarával, a képzelet korlátlan szökelléseivel. Akiket él tud bájolni
Karinthynak az a sora, hogy „a pő
ha engemély kimár, de mindegegy
ha vildagár..." azok élvezni és érteni tudják Lestert; akik számára
természetes, hogy egy szendvicsautomatában bújkál valamely napkeleti rablóbandának bérgyilkosa, a
Beatles gyerekekre leselkedvén, azok
nem botránkoznak meg a mese önkényén, amely mindig önkényesen
sűrít életérzést és filozófiát, de nem
szoktuk önkényesnek tekinteni, ha
erősen konvencionális.

Lester hangsúlyozza és túlhangsúlyozza a mesét. Gúnyosan forszírozza
a fordulatokat. Annyira túlhangsúlyozza, hogy már nem mozimese, hanem gyermekmese, és fellelhető fordulatosságában, halmozásában
az
„ezt nektek" gúnyolódása is.
A Fórumra menet történt-ben szintén a halmozásnak ezzek a fajtájával
él, ha az összhatást el is rontja az,
hogy Zero Mostel és társai az amerikai entertainerek legerőszakosabb
humorú stílusában játszanak, és ez
elröppenti az előadás báját, könnyedségét.
Az antikba transzponált Lester túlságosan logikus: talán ez egyetlen
Amerikában készült filmjének legnagyobb hibája. Értelmes mesét akar
mondani, szabályokba és formákba
szorított mesét. Logikus meséinek
sokkal kevesebb értelme van, mint
előző badar filmjeinek; sokkal badarabb a konvencionális történet, mint
a konvenciókat felrúgó happeningszerű mesefilm.
A Fórumra menet történt Terentius-paródiának tűnik, ahol Buster
Keaton szánalmasan tragikus arckifejezéssel rója a köröket a papírmasé
fórum körül, mint egy vak, messziről
jött idegen, akinek vaksága jelképszerű: ezt a bolond világot nem értő,
és szabályaiba belegabalyodó rozoga
aggastyán.
A legelső Lester-munka, az Egy
nehéz nap éjszakája — amit nálunk
most mutattak be — rendezőjének
már minden vonását magán viseli.

Kurta beállítások kaleidoszkópizálnak, a történetben gúny van és kesztyűdobás. Az egyik szereplő hagyományos angol öntudattal mondja:
„régi villanyszerelő családiból származom"; az ír nagybácsi egy Hydeparki népszónok véres dühével támadja az angol rendőröket; minden
hízott felnőtt, nagyképű keménykalapos megkapja a maga fricskáját ebben a filmben, ahol Victor Spinetti
kényeskedő és hólyagszerű tévéren1 dezője hisztériásán jár-kel a gyerekek között, és csak a négy Beatlesfiú képvisel józan kedélyt, természetes vidámságot és őszinteséget. Gyerekek ők, akik mulatnak a körülöttük kitört beteg népszerűségen. Menekülnek hódolóik elől. Keményen
dolgoznak. Kizsákmányoltjai menedzserüknek. De nem nyafognak. Mert
szeretnek muzsikálni, és mert ha
negyedórákra is, de tudnak lopni
annyi szabadságot — ha csak egy
folyóparti séta erejéig is —, ahol önmagukká lehetnek. A Beatles-gyerekek nemcsak friss és erőteljes hangot képviselnek egy beteg és elgyengült társadalom beteg és elgyengült
művészete közepén, hanem határozottan népi hangot is. Lester már az
első filmjében mindvégig provokatívan hangsúlyozza a fiúk liverpooliságát, munkásszármazását, egyszerűségét, előítéletektől mentes életszeretetét és hagyomány-útálatát.
A legfontosabb, amit Lester újdonságként nyújt —, a cselekmény sodra: az a megrészegült tempó-ritmus,
amit csak egy nagyon egészséges
filmes tud ilyen szilajon végigkergetni a vékonyka cselekményszál
mentén. Lester mindent tud a mesterségből, amit a kor szintjén tudni
lehet. Mindent átvett az avantgardtól, csak a nagyképűséget, a világmegváltó bölcseleti pózt, gyomorfekélyes kozmikus aggodalmakat nem.
Amit csinál: frivol és pimasz. Szamárfület mutat angol hagyományoknak és nem üzleti számításból botránkoztat meg, de meggyőződésből.
Filmjeit mégsem nehezíti mindez el.
És nem ájul bele intellektuel mozi-.
klub látogatók sznobságába, hanem
a legerőteljesebben
demokratikus
mozidarabokat készíti el, olyanokat,
amilyenedre a néma korszak nagy
komédiái óta talán nem is volt példa,

hogy egyszerre szólhassanak az értelmiséghez és a legszélesebb rétegekhez is.
Első munkájában érdekesen elegyít két moziszélsőséget: a valóságtól elrugaszkodott képtelen komédiát, amely költői szinten álomszerű
áttételekben fejezi ki a valóságot, és
— a dokumentumfilmet. Az Egy nehéznap éjszakája dokumentumfilmnek is tekinthető, a Beatles-trupp egy
napjáról és népszerűségéről. Felfogható azonban úgy is, mint álomszerű hajsza, szüntelen kergetőzés,
egy pillanatnyi nyugalom költészet
és szabadság után. A fiúknak rosszcsontszerűen mindúntalan szökniök
kell: hol kiskorú imádóik elől, hol
menedzsereik elől, hogy sétálhassanak kicsit, énekelhessenek maguknak, bohóckodhassanak egy tenyérnyi, magánterületű — pázsiton, vagy
néhány gúnyos flirtmondatot válthassanak egy kislánnyal.
A Beatles-ek Lesternél mindenhol
feltalálják magukat, de mindenhol
kicsit idegenül mozognak, mindenre
csodálkozó idegenséggel néznek. Kicsit olyanok, mint a A csábítás
trükkje szereplői, akik a hatalmas
vaságyon keresztül hajókázzák Londont, és a maguk szájíze szerint festik át undok külvárosi házukat. A
liverpooli gyerekek megkísérelnek
költészetet teremteni maguk körül, a
gyermekkor és felnőttkor mezsgyéjén
megpróbálják költőien berendezni
életüket, de ennek számtalan akadályába botlanak
lépten-nyomon.
Amikor a nagypapa egy Strauss-finálé közepén felmerül a süllyesztőből, hogy az utolsó taktusok alatt tenorista és koloratúrénekesnő közé
meredjen a színpadon, ez René Clair
leggúnyosabb operaparódia pillanataira emlékeztet és ugyanezzel a kívülállással próbálgatják a színházi
öltözőbe fejükre a parókákat. A vonaton is ilyen kívülállással pojácáskodnak egy begyepesedett, háborútjárt polgárral.
A kívülállás egyszerre Lester és a
fiúk kívülállása.
MOLNÁR GÁL PÉTER

