
Truffaut  „rózsaszínű"  korszaka  
Vannak  filmrendezők,  akiknek  leg-

rosszabb  munkáját  is  szívesen  né-
zem,  (Ennek  megfelelően:  mások  
legjobb  darabjai  sem  érdekelnek.)  A  
hígabbat  produkáló  Bunuelben  min-
dig  van  egy  gondolatmagvacska,  
szervedélyes  öt  perc.  Visconti  legki-
vértezettebb  filmjeiben  is  megraga-
dott  a  terítékek,  szobabelsők,  társa-
dalmilag  hitelesen  topografizált  élet-
formák  megteremtése.  Joseph  Loséy  
gyengébb  filmjeiben  is  örömmel  ta-
láltam  meg  az  emberi  viszonylatok  
vad  analízisét.  Fellini  legpetyhüd-
tebb  filmjében  is  gyönyörrel  tölt  el  
a  látvány  mámora,  az  a  megittasult  
tekintet,  amivel  körülpillant  a  vil-
iágban,  legyen  az  akár  önmaga  kép-
zeletének  világa.  

Sorolhatnám  képi  kedvenceimet.  
Most  azonban  Truffaut-ról  van  szó.  
Francois  Truffaut  ismét  csinált  egy  
gyengébb  filmet.  Mondhatni:  rossz  
filmet.  Értendő:  rossz  Truffaut-fil-
met. 

Dobozoló  szenvedélyünk  szerint,  
ugyebár,  a  Négyszáz  csapás,  a  Ju-
les  és  Jim,  a  Lőj  a  zongoristára!  jó  
film.  A  vad  kölyök  közepes.  A  Lo-
pott  csókok,  a  Családi  fészek  (és  a  
Zsebpénz)  rossz.  Ügy  teszünk,  mint-
ha  szakadatlanul  a  brüsszeli  tizen-
kettőt,  vagy  a  Hársfa  utcai  tizenket-
tő  legjobbat  kellene  megszavaznunk.  
Méricskélünk,  ítélgetünk.  És  elfelejt-
jük,  hogy  a  mozi  nem  utolsósorban  
élvezni  való  valami.  Elmulasztunk  
gyönyörködni  a  képekben.  Gyönyör-
ködni  egy  művész  gondolkodásmód-
jában,  szemléletének  rendszerében.  

A  Zsebpénz  természetesen  rossz  
film.  Mégis  elbájolónak  tartom.  
Szertehullása,  tétovasága,  erőtelen  
vonalvezetése  még  a  sokaktól  lesaj-
nált  Lopott  csókokhoz  és  a  Családi  
fészekhez  viszonyítva  is  értékben  
hátravetné  egy  filmsorozáson.  
Ugyanabban  a  bordában  szőtték  joe-
dig  ezt  is,  mint  e  kettőt.  Vagy  akár  
az  Amerikai  éjszakát,  amit  én  elbű-
völőnek  tartok,  jóllehet,  tudom,  igé-
nyes  cinéfilhez nem  illene.  

Az  általam  ismert  legkorábbi  
Truffaut-rövidfilmtől  (A  kölykök,  
1958.)  kezdve  azonos  sajátosságokat  

mutat  e  kritikusból  lett  rendező  kép-
beszéde. 

Megszünteti  a  mesét.  Helyére  a  
szüzsé  (soggetto:  tárgy)  kerül.  

A  tárgy:  az  élet  maga.  Szűkítve:  
az  élet  Franciaországban.  Még  kes-
kenyebbre  vonva  a  rést:  az  élet  
Franciaországban  egy  olyan  férfi  te-
kintetén  át,  aki  nem  felejtette  el  
gyerekkorát.  Szabatosabban:  aki  csak  
félig  megfertőzött  gyermeki  ártatlan-
ságát  konfrontálja  az  elridegült  tár-
sadalommal.  Truffaut  mindazonáltal  
valami  hedonista  társadalombírála-
tot  ad.  Miközben  elítél  —  gyönyör-
ködik  is.  

A  Négyszáz  csapást,  ezt  az  új  hul-
lám partravetette  árvaházi  történetet,  
amelyben  nem  volt  nehéz  fölismerni  
a  cinktányérjába  Mr.  Bumble-tól  le-
vesrepetát  kérő  Twist  Olivért  —  
társadalombíráló  indulatúnak  tekin-
tettük.  S  a  Zsebpénzben  is  föltűnik  
a  neveltjeivel  szemben  tehetetlen,  
tehetségtelen  tanítónő  alakja,  akit  
átráznak  tanítványai:  a  tanrend  sze-
rinti  Fösvény-monológot  nem  haj-
landók  átérezni,  amint  azonban  kite-
szi  a  gépiesen  buzgó  tanítónő  lábát  
az  osztályteremből:  játékos  belefe-
ledkezéssel  recitálják  Moliére  sorait.  

Mi  történt?  
Truffaut  megenyhült  a  gyermekek-

re  támadó  szociál-kimérák  iránt?  
Vagy  belátóvá  bölcsült?  
Antoine  Doinel  —  a  Négyszáz  csa-

pás-beli  —  életteli  modellként  ván-
dorol  végig  Truffaut  filmjein,  hogy  
egy  érzékeny  lélek  tévelygéseit  tárja  
föl  a  társadalmi  útvesztőkben.  An-
toine  Doinel  ott  is szerepel, ahol nem 
ezen  a  néven  szólítják  és  nem  Jean-
Pierre  Léaud  játssza.  Vagyis  A  vad  
fiúban  sem  láthatunk  mást,  mint  a  
Négyszáz  csapás  spirális  megismét-
lését  a  XVIII.  század  végére  helye-
zetten  egy  Candide—Kaspar  Hauser  
történet  ürügyén,  ahol  miközben  szo-
cializálni  igyekszik  a  fiút  a  környe-
zet.  eltörli  érzékenységét,  méltósá-
gát,  szabadságát;  klisévé  szerelik  át  
személyiségét. 

Truffaut  „rózsaszínű"  filmjei  (Lo-



pott  csókok,  Családi  fészek,  Ameri-
kai  éjszaka  és  a  mostani,  a  Zseb-
pénz)  ugyanezt  a  Doinel-modellt  fag-
gatja  újra  s  újra.  Előbbi  háromban  a  
kamaszkor  végére  helyezve  a  vizsgá-
latot,  amikor  férfivá  válik  a  fiú,  ne-
mi  problémái  támadnak,  érzelmek  
zűrzavarába  kerül,  vagy  a  kamasz-
házasság  keretei  között  bajlódik  a  
társadalmi  beilleszkedés  és  a  felnőtté  
válás  nehézségeivel.  

A  montázs  szervezi  ezeket  a  fil-
meket  kerekké.  A  montázs  nem  csu-
pán  képek  vagy  képsorok  montázsa,  
nem  is  csak  a  kép  és  hang  montá-
zsa,  de valamiféle  dramaturgiai  mon-
tázs  szervíti  egymáshoz  a  kevéssé  
kapcsolódó  sorsokat,  emberi  maga-
tartások  fölvillanásait.  

Zavaros  és  nehezen  áttekinthető  
portrék  cikkannak  el  a  háttérben.  
Nemcsak  a  nézők,  a  film  szereplői  

sem  értik  egymást.  Titokzatosnak,  
vagy  ellenszenvesnek  ítélik  meg  a  
másikat,  akiről  keveset  tudnak.  (Jel-
lemző  erre  a  Családi  fészek  házbeli  
show-man-ja,  akit  vámpírként  irtóz-
nak  mindaddig,  míg  meg  nem  lát-
ják  a  televízióban  és akkortól  kezdve  
jó  barátságban  élnek  ezzel  a  derűs  
szórakoztatóiparossal.)  A  Zsebpénz-
ben  megannyi  Antoine  Doinel  zsiva-
lyog.  Egy  osztályra  való  iskolásfiú.  
Titka  van  mindeniknek.  Rosszcsont-
ságuk,  esetleges  komiszságuk  (elve-
temültségük)  csak  akkor  érthető  
meg,  amikor  alaposabban  megismer-
jük  őket.  Látjuk  az  egyiket,  amint  
rokkant  apját  istápolja;  a  kislányt,  
akit  megaláznak  szülei  és  aki  mo-
solygó  lázadásában  apja  rendőri  
hangosbeszélőjén  ordítja  szét  a  ház  
udvarán  éhezését;  a  gyámhivatal  ál-
tal  felületesen  kezelt  kis  csavargót,  
aki  bódéban  él  fenevad  anyjával.  Ez  
u'.óbbit  a  jólszervezett  társadalom  
kampánya  menti  meg.  Kivonul  a  tv  
is.  Fölgerjedt  családanyák  lincshan-
gulatú  sorfala  között  vezetik  el  a  ke-
gyetlen  anyát  a  rendőrök.  Ügy  lát-
szik:  minden  elrendeződött.  De  
Truffaut  azt  kérdi  kiélezett  képso-
raival:  miért  kell  megrázó  és  végle-
tes  eseménynek  történnie  ahhoz,  
hogy  ügyeljünk  egymásra.  Másként:  
miért  kell  megrázkódtatás  a  megér-
téshez?  Miért  nem  igyekszünk  a  
megértésre?  Vagyis:  miért  nem  él-
vezzük  az  életet  a  maga  kínjaival  
együtt? 

Nem  nevelésmódszertani  példatár  
a  Zsebpénz.  

Didakszisa  nem  nevelni  —  élni  ta-
nít. 

Mint  Truffaut  minden,  enyhén  
érzelmes  és  nem  is  enyhén  roman-
tikus  filmje.  

Truffaut  nem  balos  provó,  mint  
lett  Godard-kollégája.  

Nem  is  látványosságiparos,  amivé  
Chabrol  vált.  

Nem  érdeklik  olyan  mély  analízi-
sek,  mint  Resnais-t.  

Kicsiny  tényekkel  foglalkozik.  
Hangulatokkal.  Jellemekkel.  Megha-
tóan  ironikus  anekdotákkal.  Mintha  
a  harmincas  évek  francia  filmjét  
folytatná  más  eszközökkel,  ahol  a  
hentes  és  a  postás,  a  pletykás  házi-



asszonyok  és  a  zsebükben  félig  ki-
olvasott újságot  hordó,  bisztrópulthoz 
dűlő  iparosok  annyi  életteliséggel  je-
lentek  meg  gúnyosan  érzelmes  op-
tikákon  átszűrve.  

Truffaut  filmjei  közben  azt  érzem,  
egy  elragadó  egyéniség,  egy  nagysze-
rű  elbeszélő  invitál  asztalához,  ahol  
azután  fesztelenül  mesél  végeérhe-
tetlenül  finom  megfigyeléseiről.  Sze-
lid,  megbocsátó  derűvel  gyöngéink-
ről  locsognak  képei.  (Ez  alkalommal  
kissé  szétesőbb  szerkezetben.  Talán  

a  gyerekszereplők  támasztotta  for-
gatási  nehézségek  miatt  egymástól  
elszigeteltebb,  többi  filmjénél  poli-
fonabb  beállításokkal.)  

Ismétlendő:  ez  a  megkapó  film  
Truffaut  rosszabb  munkája.  De  arra  
kell  gondolnom:  ha  a  magyar  film-
gyártás  feltételei  között  születne  meg  
egy  ilyen  köznapokat  gúnyosan  ér-
zelmes  tekintettel  átvizsgáló  munka  
—  elméletet  alapoznánk  rá.  
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