
A JAVÍTHATATLAN 
Francia  film  —  olasz  komédia  

Akár  egy  fölvevőgép  előtt  elját-
szott-eltáncolt,  rögtönzött  olasz  ko-
média.  A  címe  lehetne  II  bugiardo.  
Nem  Goldoni  hazugjaként  ugrál-
grasszál  előttünk  az  egy-tulajdonsá-
gú  protagonista,  inkább  Gozzi  gróf  
egyik  maszkájaként,  vagy  a  Sacchi-
család  nevezetes  mester-Arlecchinó-
jaként  látjuk  Belmondót,  aki  mint-
ha  mindvégig  egy  színdarabban  ját-
szania,  színpadra  ragasztana  álba-
juszt-álszakállat  és  árasztja  magából  
Michel  Audiard  romantikusan  ironi-
kus  tirádáit.  

Ez  az  álöltözetek  filmje.  Piros  
dressing-gown-hoz  hordott  fehér  se-
lyemsál . . .  fehér  zakóhoz  viselt  piros  
kendőcske...  breton  tengerészmas-
kara  levehető  körszakállal...  szem-
öldökig  behúzott  micisapka . . .  zárt  
öltöny,  gomblukában  a  becsületrend  
rozetlájával...  városi  bunda,  hullá-
mos  szőke  haj,  műszempilla  és  ma-
gassarkú  cipő,  prostituált  kézitáská-
val  kiegészítve.  

Nemcsak  cserélhető  jelmezek:  cse-
rélhető  jellemek  is.  

Belmondo  kéjeleg  a  szerep  frego-
liságában. 

A  gyors  maszkváltások  és  szerep-
csereberék  átváltozóművészetére,  ar-

tistai  mutatványosságára  nehezedik  
a  film  cselekménye.  Vagyis:  merőben  
színházi  bravúrra.  Egyetlen  mester-
színész  nagy  fordulatszámú  játékos-
ságára.  S  Belmondo,  a  vastagodó  de-
rekú  Belmondo,  a  ráncosodó  szeme-
aljú  Belmondo  bele  is  merül  latin  
játékkészséggel  a  szerepek  orcavál-
togatásába,  miközben  mindvégig  
megőrzi  önmagát.  

Tipo  fisso  

Az  olasz  komédiák  állandó  típusa  
valamennyi  Belmondo-szerepben  
megjelenik. 

Belmondo,  a  „veszélyesen  élni"  
Mussolini-hitvallásnak  a  Latin  Ne-
gyedbe  kifulladásig  átültetője.  

Belmondo,  mint  kincshajhász  kis-
katona.  Belmondo,  mint  tolvaj.  Bel-
mondo,  mint  motorizált  betyár.  Bel-
mondo,  mint  francia  szegénylegény.  
Belmondo,  mint  kedves  bandita.  

Egy  végeérhetetlen  film  folytatásos  
darabjai  ezek.  Összekötő  közöttük  a  
színész  személye.  Bája.  Kedveltség-
árfolyama.  Csillagászati  csillagsága.  

Hasonlítanak  egymásra  a  szerepek.  
Valószínűleg,  mert  Belmondóra  ha-
sonlítanak. 

Nem  uraságoktól  levetett  szerep-
sémákat  kapunk,  hanem mérték  után  



készülteket.  Szcenaristái  tudják  a  
színész  mellbőségét  és  pátoszának  
határait.  Ismerik  a  karöltő  méretét  
és  nemi  vonzerejének  mértékét.  
Szemmel  tartják  a  humor  és  a  pá-
tosz  elegyítésére  való  képességét,  
mert  ismerik  kalapbőségét  és  érzel-
mes  cinizmusát.  Testiségét  és  lelki-
ségét. 

Futószalagot  tekertek  az  írógép  
orsójára.  Mit  írnak  körül  ezzel  a  
szalaggal?  Egy  veszedelmesen  élni  
kívánó,  cinikusan  romantikus  férfiút,  
aki  nemcsak  így  akar  élni,  hanem  
él  is  (szemben  velünk,  többiekkel:  
akik  csak  sóvárgunk,  de  nem  te-
szünk). 

Lovagias  gazfickó.  Gáláns  elhagyó.  
A  rablóromantika  újsütetű  kiadásai-
ban,  mintha  a  Café  Flore  há-
ború  utáni  egzisztenciélbölcseleti  
magatartásdivatjai  is  belekeveredné-
nek.  Egy  férfit  látunk,  aki  mer.  Egy  
férfit,  aki  fittyet  hány  erkölcsi  in-
tézményeknek.  Egy  férfit,  aki  gyön-
géden  érzéketlen.  Egy  férfit,  aki  ér-
zelmesen  haszonles.  Egy  férfit,  aki  
telve  ügyességgel,  erővel,  kitartás-
sal,  finesszel,  sármmal  és  bizonyos  
felsőbbrendűséggel  —  mindig  rajta-
veszt  a  végén  és  visszasorol  a  pol-
gári  rendszeretetű  hétköznapok  szür-
keségébe. 

A  riói  kaland  legvégén  a  szabad-
ságolt  katona,  aki  autón  üldöző  bű-
nöző-hadak  jól  szervezettségén  és  
fölfegyverkezettségén  jár  túl  árkon-
bokron  és  aki  földrészeken  lendül  át  
egy  mesebeli  kincs  nyomába,  amikor  
a  vagyont  egy  talajgyaluló  gép  be-
szántja  és semmivé  változtatja  a  be-
teljesedés  előtti  pillanatban:  magára  
ölti  ismét  egyenruháját  és  az  állo-
máson  visszatér  bajtársai  közé;  hall-
gatja  azok  jelentéktelen  vakációs  ka-
landjait,  s  csudás viszontagságai  után  
szemérmesen  csak  annyit  mond:  ve-
lem  nem  történt  semmi.  

Ez  Philippe  de  Broca  egyik  leg-
jobb  munkájának  vége.  

Most  pedig  az  új  Philippe  de  Bro-
cában  a  hős  megkaparintva  ötszáz-
millió  új  frankot,  luxuskörnyezetet  
nyer  el  és  a  mesebéli  királyleány  —  
jelenleg  szabadultak  szocializálására  
rendszeresített  lélekidomárnő  —  ke-
zét :  megrémül  egy  harmincéves  
nyárspolgári  boldogság  fenyegetésé-
től.  Elmenekül  az  unalmasan  biztos-
ból  az  emberszerű  bizonytalanba.  

Pierrot,  (korántsem)  bolond  

Mindaz,  ami  Belmondóval  történik  
különféle  filmjeiben,  s  így  A  javít-
hatatlanban  is,  erősen  emlékeztet  a  
Kifulladásigra.  Onnan  bújt  elő  a  fi-
gura  is,  Belmondo  is,  hogy  filmről  
filmre  megőrizzen  —  hol  kevesebb,  
hol  több  vonást  —  Godard  hőséből.  

Godard  azonban  nem  csupán,  mint  
Belmondo  megteremtője  kísért  Phi-
lippe  de  Broca  kassza-hizlaló  mun-
káiban,  jóllehet:  Belmondo  a  Car-
toucheban  olyan,  mintha  autó  he-
lyett  száguldana  lovon,  revolver  he-
lyett  vívna  karddal  az  igazságtalan  
társadalmi  elosztás  ellen.  Persze,  
hogy  belengi  a  Kifulladásig  kísértete  
ezeket  a  kalandfilmeket,  mégis  
fontos  emlékeztetni  egy  másik  Go-
dard-műre,  talán  a  legfontosabbra,  
amit  oly  hálátlanul  elfeledtünk.  

A  bolond  Pierrotra,  természetesen.  
Ebben a Don Juan-parafirázisban az 

anarchistán  elégedetlen  Pierrot  a  
társadalom  valamennyi  intézménye  
ellen  lázong,  míg  istenítéletszerűen  
meg  nem  semmisül.  Nem  a  komtur  
ijeszti  bele  a  megnyíló  kénköves  
mélységbe:  homloka  köré  kötött  rob-
banógyutacsok  végeznek  vele.  Nem  
a  pokolra  süllyed.  A  mennybe  repül.  
Egy  Isten-nélküli  mennybe.  

Broca  széria  szórakoztatásai  A  bo-
lond  Pierrot  reinkarnációi.  

Egy  megistenült  keserű  komikumú  
életérzés  népmulattatássá  válik.  

Egy  kínos  és  mély  művészi  lele-
mény  szórakoztatóipari  közkincsként  
kamatoz  gyártóknak,  forgalmazók-
nak. 

Egy  értelmiségien  finom  műélve-
zet  —  Aragon  mennyire  méltányol-
ta!  —  átvált  szélesebb  rétegek  élve-
zeti  cikkévé.  

Siránkozzunk,  vagy  háborodjunk  
föl,  máként  zsákmányolja  ki  az  ipar  
a  művészet  találatait?  Vagy  örven-
dezzünk,  hogy  ha  hígabban  is,  ha  
elsimítottabban  is,  de  ugyanaz  a  fa-
nyarság  terjeszkedik;  s  miközben  
nagy  értékek  lesüllyednek,  maga  a  
népszórakoztatás  fölemelkedik?  
Egyik  sem  igaz.  S  mindkettőben  van  
igazságrész. 

Godardtól  Brocáig  tanúi  lehetünk  
annak  a  folyamatnak,  hogy  a  kínos-
nak  ábrázolt  világ  megkellemesedik.  

Filmen. 
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