
"Jellegzetes párizsi öngyilkosság! 
Két művész a csatornában!* — így 
árulja az újságot és a film egyik öt-
letét a rikkancs a "Megmentettem 
az életem* dm alatt futó francia 
filmburleszkben. A két öngyilkos-
jelölt művész, a komponista és a csi-
nos énekesnő valóban a csatornában 
találkozik, nevetséges ügyük még-
sem kerekedik ki valami jellegzetes 
párizsi történetté, a film a jó ötle-
tek ellenére jelentéktelen marad A 
"Megmentettem az életem* mégis 
különös állást tölt be a mostanában 
látott jelentéktelen filmek közt: tá-
lalása már-már jelentőssé teszi. 

Szerelmi bánatában öngyilkos akar 
lenni egy kis zeneszerzöcske, ismé-
telt kísérleteket tesz ez irányban, 
még bérgyilkosokkal is tárgyal, hogy 
tegyék el láb alól és végezetül ki-
tüntetik az életmentés kisezüstjével. 
Ez az alapötlet és ez egyúttal a té-
ma problémátlansága, légből kapott-
sága is. Nem üt, nem véd, nem kifo-
gásol, nem mond tulajdonképpen 
semmit, valami derűs és általános 
emberiesség tónusában csupán a 
társaság mulattatására hangzik el, 
de valahogyan mégis több sül ki be-

lőle, mert eszközeiben annyira kifi-
nomult — egy vígjátékteremtő 
nemzet sok évszázados tapasztalata 
áll mögötte —, ötletekben annyira 
gazdag — nem átall kölcsönözni és 
a földtől jól elrugaszkodni —, gu-
nyoros szellemességgel annyira 
zsúfolt, hogy alkotó elemei lassan-
ként és finoman a műfaj fölötti bölcs 
és elnéző mosolygóssá kerekednek. 

A műfaj burleszk, tágabb érte-
lemben a vígjáték, melynek eszkö-
zei, fordulata, legapróbb részei és 
egésze, szerkezetestől, happyand-es-
től, félreértósestől, helyzet- és jeü-
lemkomikumostól mondhatni a leg-
öregebbek, legkipróbá ltabbak és leg-
megkövültebbek. Áthágni éppen a 
vígjáték törvényeit a legnehezebb. 
Eszközeit tekintve Meoandrosz óta 
jóformán alig mozdult előre a víg-
játék ós a film sem teremtett benne 
lényeges módszerbeli változást. A 
régi fogások használata viszont egy-
re kínosabbá válik, ugyanakkor a 
nevet te tés érdekében a kopott ru-
hát mégis viselni kell, mert — egy-
előre, talán örökre?... — nincs he-
lyette másik. Mi hát a teendő, ho-
gyan lehet mégis felölteni az ócska 



mezt? Erre nézve ad, ha nem is új, 
de gusztusos választ ez a jelenték-
telen burleszk: bölcs iróniával, 
emelt fejjel, a kopottság bohémes 
öngúnyával is lelhet viselni ezt az év-
ezredes gúnyát. Nincs a mai néző 
számára (kiábrándítóbb látvány, 
mint a görcsösen titkolni akart 
ódonság, a réginek új színben való 
feltüntetése érdekében kifejtett eről-
ködés. Nem egy jobb sorsra érdemes 
vígjátékot csapott már agyon ez a 
magatartás. 

A -Megmentettem az életem*-ben 
minden öreg vígjátéki elem szemte-
lenül és szinte összeválogatva van 
együtt. Regamey, a rendező hival-
kodik, hogy akármelyiket fel meri 
használni s a mondanivaló jelenték-
telenségétől eltekintve, éppen emiatt 
e hivalkodás és bátor öngúny miatt 
érezzük felfogásában, kivitelezésé-
ben modernnek ezt a filmet. Mindez 
persze — s ezt még egyszer hangsú-
lyozni kell — nem a -Megmentet-
tem az életem* megmentése, mert e 
tapasztalatok után még súlyosabbá 
válik a film mondanivalóbeli pe-
helysúlyúsóga fölötti méltatlankodá-
sunk. még több joggal kérhetjük 
számon: miért nem tudnak az élet 
törvényeivel is ennyire egyenesbe 
keveredni azok, akik a műfaj, s ál-
talában az új művészi lehetőségek 
törvényeivel ennyire tisztóban van-
nak. 

A stiláris teli betalál tságon túl van 
aztán a filmnek még egy nagy erős-
Bége, oly nagy, hogy róla külön Is 
szólni kell: a főszereplő komikus 
Louis de Funés. Eddig csak epizód-
szerepekben győzött meg kiváló te-
hetségéről, most pedig nagy nevet-
tető francia kollégáit megszégyení-
tő virtuózitással játssza végig a fil-
met. Játéka két aspektusból is vá-
laszt ad a komikus! játókforma 
problémáira. De Funés egyrészt fé-
nyesen bizonyítja, hogy a fintorgó, 
mimikai trükkökkel operáló komi-
kus semmivel sem kevesebb, mint 
az egyre divatosabbá váló ún. fapofa. 
Ö olyan észrevétlenül és annyira he-
lyén valóan tud fintorogni, hogy nem 
is szét-összeszaladt arcát vesszük 
észre, hanem az arcának a csúnya-
ságában is sokszor szinte költői 
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mondanivalóját. A másik dolog pe-
dig, amire nézve szintén az ő játé-
kából kapunk megerősítést, az, hogy 
a komikussághoz nem csúnya, ne-
vetséges arc kell, hanem elsősorban 
kulturáltság. De Funés hosszú, he-
gyes nyelvét is ki meri nyújtani, 
nem Is olyan távol a kamerától és 
mégsem az útszéliség, hanem a 
művész groteszk lírája az, ami ben-
nünk marad. Nem Ids részben az ő 
érdeme, hogy a tanulságosság fel-
sőbb régióiba képes emelkedni ez a 
film, ez a kis szalanvicc... 
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