
A  nevettetés  mániákusa  
JEGYZETEK  MEL  BROOKS-RÓL  

A  Bombasiker-rel  olyan  rendező  
mutatkozott  be  Magyarországon  Mel  
Broöks  személyében,  akit  hazájában  
megkülönböztetett  figyelem  vesz  kö-
rül.  Amerikában  Brooks  ma  egyedül  
Woody  Allennel  vetélkedik  a  film-
vígjáték  királyának  járó  koronáért,  
ám  alkatuk  oly  különböző,  hogy  
mindegyiknek  tág  tere  jut  a  maga  
pástján.  Woody  Allén  humora  gon-
dolatibb,  verbálisabb,  a  komikum  
forrása  a  figurák  karaktere,  s  első-
sorban  a  főhősé,  akit  önmaga  alakít.  
Szinte  minden  filmjében  a  kétbalke-
zes,  szemüveges,  szeplős  slemil  küzd  
meg  azzal  az  amerikai  társadalom-
mal, melynek  eszményképe  a  könnyű  
sikereket  arató,  magas,  szőke  atléta-
típus. 

Mel  Brooks  humora  elementári-
sabb:  ő  mulatságos  anélkül,  hogy  
szellemes  lenne.  A  puszta  látvány  
hat  a  filmjeiben  a  maga  fékevesztett  

abszurditásával,  a  helyzetekben,  
mozdulatokban  rejlő  komikum  gát-
lástalan,  már-már  erőszakos  kiakná-
zásával.  Ifjú  korában,  a  40-es  évek  
végén  Mel  Brooks  afféle  kultúrfele-
lős  volt  a  nagypolgárság  által  látoga-
tott  Catskill-hegység  egyik  divatos  
üdülőjében.  Innen  került  New  York-
ba,  ahol  tréfás  jeleneteket,  gegeket  
kezdett  írni  egy  szaxofonistának,  
akiből  így,  az  ő  segédletével  az  ame-
rikai  tévé  egyik  legnagyobb  komiku-
sa  lett.  Sid  Caesemak  hívták,  s  a  
Caesar  órája  című  műsor  kilenc  éven  
át  ment  a  televízióban.  Brookson  
kívül  Woody  Allén,  Neil  Simon  és  
Carl  Reiner  is  a  műsor  Írógárdájá-
hoz  tartozott,  s  az  ekkor  született  
kapcsolatok  tartósaknak  bizonyultak:  
a  Bombasiker-ben  Sid  Caeser  játsz-
sza  a  filmstúdió  főnökét,  Carl  Rei-
nerrel  pedig  Brooks  tréfás  lemezfel-
vételt  készített.  Ebben  Reiner  a  ri-



porter,  Mel  Brooks  pedig  egy  2013  
éves  aggastyán,  aki  a  maga  bölcses-
ségének  piedesztáljáról  nyilatkozik  a  
táplálkozástól  a  családi  életig,  a  tör-
ténelmi  személyiségektől  a  bibliai  
hősökig  mindenről  és  mindenkiről.  

Brooks-nak  mindig  rendkívül  jó  
érzéke  volt  a  paródiához:  rövid  tele-
víziós  karrierje  is  egy  kémfilmparó-
dia  megteremtésével  kezdődött,  az-
után  hamar  otthagyta  a  tévét,  amely  
szerinte  „felőrli  az  embert,  s  hétről  
hétre  kolbászt  csinál  belőle".  

Első  mozifilmje  egy  animációs  rö-
vidfilm  volt,  A  kritikus,  melyért  
1963-ban  Oscar-díjat  kapott.  Majd  
még  egy  Oscar  következett  első  já-
tékfilmjének,  A  producerek-nek  for-
gatókönyvéért,  1968-ban.  Ez  is  paró-
dia  a  Brodway  színházról,  s  egy  pro-
ducerről,  aki  egy  Hitlerről  szóló  mu-
sicalt  visz  a  színpadra.  Mel  Brooks  
polgárpukkasztó  vicceinek  sorába  
tartozik  e  film  csúcspontja,  az  a  je-
lenet,  amikor  a kórus  a  horogkereszt  
jelében  rendeződik  el  és  dalra  fakad,  
hogy  „Itt  a  tavasz  Hitlernek,  s  tár-
sainak". 

Hasonló  fenegyerekeskedés  tette  
oly  vitatottá  az  1974-es  Lángoló  
nyergek  című  filmet.  Ebben  Brooks  
hősei  úgy  használják  a  durva  szava-
kat,  mint  a  dacos  kamasz:  félszem-
mel  pislantva  a  felnőttekre  (azaz  a  
nézőkre),  hogy  észreveszik-e,  kellően  
meghökkentek-e,  hogy  tűrik-e.  Ez  a  
film  egyébként  megint  csak  paródia,  
a  westerneké,  s  ha  már  itt  tartunk,  
a  kronológiának  elébevágva  szögez-
zük  le:  az  1970-ben  készült  Tizenkét  
szék,  Ilf  és  Petrov  regényének  adap-
tációja  kivételével  paródia  minden  
Mel  Brooks-film.  Az  1975-ös  Ifjú  
Frankenstein  a  horror  műfaját,  az  
1976-os  Bombasiker  a  némafilmet,  a  
legújabb,  1977-ben  készült  A  nagy  
szorongás  pedig  Hitchcockot  karikí-
rozza.  Azonban  nagyon  sajátos  pa-
ródiák  ezek:  az  alkotó  láthatólag  
vonzódik  azokhoz  a  műfajokhoz,  
amelyeket  kifiguráz,  így  hát  a  paró-
diáknak  nincsen  éle,  nincsen  sava,  
inkább  csak  borsa;  nem  marnak  e  
művek,  csak  prüszkölő  nevetésre  
késztetnek. 

A  Lángoló  nyergek  története  egy  
fehérek  lakta  vadnyugati  kisvárosról  
szól,  amelynek  bőségesen  termő  föld-
jeit  egy  gonosz  ügyvéd  (Harvey  Kor-

mán)  szeretné  megkaparintani.  Ezért  
ravaszul fekete  bőrű seriffet  neveztet  
ki  oda  (Cleavon  Little),  gondolván,  
hogy  azt  a  város  lakói  majd  meglin-
cselik,  s  így  védtelenül  maradva  ki  
lesznek  szolgáltatva  az  ő  ármányko-
dásainak.  Ez  a  sztori  inkább  csak  
ürügy  Mel  Brooksnak  arra,  hogy  
kartácssebességgel  elpufogtassa  a  
maga  habókos  és  ellenállhatatlan  
gegjeit  a  néger  vasúti  munkásokról,  
akik  munkadal  helyett  egy  Colé  Por-
ter-számot  adnak  elő  színészeket  
megszégyenítő  eleganciával,  egy  hús-
torony  kinézetű  férfiúról,  aki  egyet-
len  karcsapással  leüt  egy  lovat,  a  
jiddis  kiejtéssel  beszélő  indián  törzs-
főnökről,  akit  maga  Mel  Brooks  ala-
kít,  a  közelben  próbáló  homoszexuá-
lis  férfikar  kényeskedő  táncszámá-
ról,  amely  afféle  filmbetét  a  filmben.  
Vannak  céltudatos  és  vannak  öncélú  
Mel  Brooiks  gegek.  Arra  ugyanis,  
hogy  miért  jelenik  meg  a  sivatag  
kellős  közepén  Count  Basie  és  ze-
nekara,  amikor  a  fekete  bőrű  seriff  
világmárkás  Gucci  nyeregtáskájával  
és  új  kinevezésével  bevonul  a  vá-
rosba  —  nincsen  magyarázat.  

Brooks  egy  újságnyilatkozata  sze-
rint  ötvenkétszer  elolvasta  Mary  
Shelley  Frankenstein-regényét,  így  
hát  a  tárgykör  alapos  ismeretében  
rendezte  meg  horrorparódiáját,  az  
Ifjú  Frankensteint.  Ez  a  téma  sze-
rinte  freudi  üzenetet  hordoz:  a  férfi  
eredendően  irigyli  a  nőtől,  hogy  ké-
pes  életet  adni,  ezért  teremt  Fran-
kenstein  professzor  (Gene  Wilder)  is  
egy  élőlényt,  a  szörnyeteget.  Jelleg-
zetes  brooksi  fintor,  valóságos  vizuá-
lis  poén,  hogy  ezen  a  szörnyetegen  
cipzárak  vannak  sebhelyek  helyett,  
de  riasztó  külleme  sem  gátolja  meg  
abban,  hogy  elcsábítsa  megalkotójá-
nak,  az  ifjú  Frankensteinnek  meny-
asszonyát  (Madeline  Kahn).  A  mel-
lékalakok  is  megannyi  alkalmat  
nyújtanak  Brooksnak  a  maga  ab-
szurd  gegjeire.  A  kastélyba  érkező  
vendégeket  szobájukba  kalauzoló  
házvezetőnő  (Cloris  Leachman)  meg-
gyújtatlan  gyertyákat  tart  elébük,  s  
még  figyelmezteti  is  őket,  hogy  ma-
radjanak  a  gyertya  közelében,  mert  
ezek  a  lépcsők  nagyon  álnőkak.  A  
rendőrfelügyelő  monoklit  visel  a  fe-
kete  szemtapasza  felett,  a  félelmete-
sen  deformált  púpos  szolga  (Marty  
Feldman)  pedig  —  akinek  Fran-



kenstein,  a  sebész  felajánlja,  hogy  
eltávolítja  a  púpját  —  értetlenül  
kérdi  meg:  „Milyen  púpot?"  

Brooks  a  humor  egyetlen  forrását  
sem  hagyja  kiaknázatlanul.  Szereti  
a  beszélő  neveket,  amelyek  mind-
egyike  önmagában  egy-egy  szóvicc.  
Ezért  hívják  a  Lángoló  nyergek  go-
nosz  ügyvédjét  Hedley  Lammar-nak,  
a  híres  színésznő,  Heddy  Lammar  
emlékére;  a  Bombasiker  főszereplő-
jét,  a  filmrendezőt,  akit  maga  Mel  
Brooks  játszik,  Mel  Funn-nak  (a  fun  
szó  egy  n-nel  mókát  jelent),  a  Bom-
basikerben  szereplő  nagyvállalatot  
pedig  Elnyel  és  Felfal  társaságnak.  
(Ezt  egyébként  angolul  Engulf  and  
Devournak  mondják,  melyből  az  el-
ső  szó  félreérthetetlen  utalás  arra,  
hogy  a  Paramount  Stúdiót  sztáros-
tól-mindenestől  a  Gulf  és  Western  
olajtársaság  birtokolja.)  

Maga  a  Bombasiker  rendkívül  jel-
legzetes  Mel  Brooks-film.  Mivel  né-
mafilm-paródia,  egyetlen  szó  sem  
hangozhat  el  benne,  minden  komi-
kumot  a  látványnak  kell  hordoznia.  
S  mi  a  legősibb  vizuális  komikum?  
Nem  egyéb,  xnint  a  bohóctréfák  hu-
mora,  a  hasraesés,  a  kupánvágás,  a  
fenékenbillentés,  és  minderre  bőven  
akad  példa  a  Bombasikerben.  Szinte  
hihetetlen,  hogy  Mel  Brooks  hányfé-
le  variációt,  valóságos  koreográfiát  
tud  kitalálni  az  emberi  testek  egy-
másba  gabalyodására.  

A  film  hőse  Mel  Funn,  az  alkoho-
lista  filmrendező,  aki  önmagát  és  
stúdióját  egyszerre  kívánja  megmen-
teni  oly  módon,  hogy  valami  szokat-
lant,  s  éppen  ezért  átütően  sikereset  
rendez:  némafilmet!  A  stúdiófőnök  
azzal  a  feltétellel  egyezik  bele  a  
tervbe, ha  a rendezőnek  sikerül  meg-
nyernie  produkciójához  a  leghíresebb  
filmsztárokat.  A  főhősnek  van  két  
társa  is,  a  gülüszemű  Marty  (Marty  
Feldman),  aki  olyan  csúnya,  hogy  az  
már  önmagában  komikus,  és  a  kövér  
Dom  (Dom  De  Louise),  a  burleszk-
párosok  kövér  és  falánk  figuráinak  
utóda,  akinek  súlyától  féloldalra  bil-
len  a  törött  rugójú  lakókocsi,  s  aki  
a kórházba  menet  felzabálja  a  beteg-
nek  szánt  bonbonokat.  Ok  hárman  
együtt  fognak  hozzá,  hogy  a  készülő  
némafilm  számára  sztárokat  kerítse-
nek.  Ily  módon  Mel  Brooksnak  egy-
szerre nyílik  rá  alkalma,  hogy  az  ön-
magukat  játszó  sztárok  felvonultatá-

sával  elkápráztassa  a nézőt,  s  közben  
eljátssza  a  hollywoodi  filmvilág  pa-
ródiáját  is.  A  Burt  Reynolds  hátát  
szappanozó  hat  kéz  a  minden  hódo-
latot  'keveslő,  öntetszelgő  férfiszép-
ség  szatírája,  James  Caan  szorgos  
ökölvívó  edzése  a  sportőrületé,  az  a  
motoros  tolókocsikkal  folyó  szédült  
rohangálás  pedig,  amellyel  a  három  
barát  Paul  Newman-t  kergeti,  a  las-
sacskán  minden  amerikai  filmben  
kötelező  autós  üldözési  jelenet  per-
sziflázsa.  Ügyes  csavarintás,  hogy  a  
film  egyetlen  hangos  szavát,  egy  ka-
rakán  „nem!"-et  Marcel  Marceau  
mondja  ki,  a  pantomimművész,  aki  
hosszú  pályáján  soha  nem  szólt  egy  
szót  sem.  

Maga  a  cselekmény  előregörgetése,  
a  rivális  Elnyel  és  Felfal  társaság  
intrikái,  valamint  Mel  Funn  és  tár-
sainak ellenakciói  töménytelen  alkal-
mat  teremtenek  a  gegekre,  de  Mel  
Brooksnak  még  ez  sem  elég.  öt  va-
lóságos  horror-vacui  tölti  el,  művé-
ben  sehol  sem  tűri  el  az  űrt,  mér-
céül  tűzi  maga  elé,  hogy  a  nevetés-
nek  minden  harminc  másodpercben  
újra  fel  kell  csattannia.  S  ez  meg-
történik  a  cselekményen  kívüli  já-
rulékos  gegek  szakadatlan  sorjázá-
sa  nyomán.  Egy  akupunktúra-szalon-
ból  távozó  férfi  látszólag  gondtala-
nul  sétál  a  járdán,  de  amikor  meg-
fordul,  sündisznószerűen  állnak  ki  
hátából  az  aranytűk.  A  szabóságból  
kilépő  férfiún  fél  kabátujj  és  fél  
nadrágszár  van,  a  whiskys  üveg  em-
ber  nagyságú, a liftajtók  orvul  becsa-
pódnak  a  beszállni  készülők  orra  
előtt,  s  a  kórház  intenzív  osztályán  
használt  szívmonitoron  elektronikus  
pingpongmeccset  vív  a  főhős  két  
cimborája. 

Brooks  a  nevettetés  mániákusa.  
Zuhatagként  ömlő  gegjei  egyenetlen  
színvonalúak;  műfajokat,  divatáram-
latokat,  esetleges  magatartásformá-
kat  parodizál,  nem  általános  érvé-
nyű  társadalmi  jelenségeket.  Humo-
ra  bő  forrásból  fakad,  de  nem  mély.  
Minden  képi  gazdagsága,  kiapadha-
tatlan  ötlettára  mellett  ezért  nem  
tud  felnövekedni  a  vizuális  komiku-
mot  szintén  mindenek  fölébe  helye-
ző,  de  nálánál  egyetemesebb  mű-
vésztársai,  példaképei,  Chaplin  és  
Jacques  Tati  mellé.  

ZILAHI  JUDIT  


