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Csoda Milánóban
Vittorio de Sica 1950-ben készült filmjét, a Csoda Milánóban,
először
celluloid-prédikációnak
neveztem el. Ez a meghatározás
bármilyen
ügyefogyott is, valamit mégis kifejez a mű olasz lírájából, modern
biblikusságából és irónikus
szocializmusából.
Filmköltemény,
legenda a kapitalizmusról,
XX. századi mese, égi-földi
játék, szegények képes dicsérete, s még jó néhány meghatározás
odabiggyeszthető (a celluloid-prédikáció
is) e film címe alá.
Ami azonban a Csoda
Milánóban
stílusárnak keresését illeti a
felsorolt meghatározások egyikével sem juthatunk- előre. Éppen ezért nem
is kísérelek meg ezúttal műfaji lámpácskákkal
világítani be Sica filmjének
világába, a stiluskeresésnek szerényebb, kezdetlegesebb módszerét
választom.
Egyszerűen a szemem elé emelek néhány kockát a filmből (mint tengerbői
a cseppet) és átnézek a film hömpölygő idejének e kis pillanatain. Vajon e
kis képeken keresztül fut-e valami a mű nagy áramlásából, si a film mondanivalójának gazdag tenyészetéből találok-e rajtuk legalább egy virágnyi
gondolatot? Kíséreljük meg a filmkedvelő egyszerű buzgalmával a képnézésnek ezt a jámbor módszeréh hátha így is találunk valamit, ami még a filmesztéták számára sem egészen
haszontalan.
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iFónypószta zuhan az egyik milánói nyomortelepre. Eredetére
nézve közönséges téli napfény. A kép
nyelvezete azonban allegónikusan
használja, a rendező ezért ds tömőríti a fényt a kis, élesen, körülhatárolt helyre, hogy a topogó, ugráló,
vacogó emberek éppencsak aláférjenek, s tülekedve, lökdösődve melengessék átfagyott rongyaikat. Mint
látni fogjuk, ennek a különös, költői
fénynek állandóan növekvő és iváltozó szerepe lesz a filmben, s hasomiéképpen ellenpárjának, a cilinderfekete árnyéknak is. Most még
csak annyit tennék hozzá a fényről

eddig mondottakhoz, hogy ott ugrál a
földre csöppent kicsi melegben Toto
a film főhőse, a Krdsztus-bájú suhamc, a telep ú j lakója is. Bent áll
a fényben helyben futók között. A
napcsóva alatti telepesek így mutatkoznak be a nézőnek, ez az expozíció dramaturgiailag ids elbűvölő,
de a képen látható fény remegése',
sokatmondó áttetszősége, embersimogató lágysága többet ad minden
bemutatásnál. A kép kiált valamit,
Hadd fordítsam !e a képi beszédet:
-Fényt akarunk, ments meg napfény
minket, mert elpusztulunk ebben a
kegyetlenül hideg világban.*
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A barakktábor felavatása. Toto
lelkes irányításával deszkaroncsokból, bádoghulladékokból, rongyokból elkészült az utcákra beosztott
barakktéLep. iBoldogan, induló hangjai közben járják be kis barakkvárosukat a nyomorultak.
Nézzük csak a képet!
A brakkutca fényben áll. Világosság önti el a kalyibákat és faviskókat. Az ő fényük ez: akik összekalapálták az élet utolsó otthonát, a
munkájuk fénye 1 ez. az ember fénye,
aki alkotott valamit. A rendező nemcsak, hogy megvilágítja a barakkokat, hanem büszkén mutatja, a telepesek örömét vetíti elénk. Süt a nap,
de most már földi fény melegít, az a
fény, ami az ember emberségéből
származik.
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Csakhogy közben a prémesbundás, cilinderes tőkéseik Mob-

bi úr vezetésével el akarták venni
az olajmezőt rejtő nyomortelepet Is.
Rendőrség ostromol — fekete rendőrök, fekete autón járó fekete tőkések — és a kétségbeesett Toto az ég
felé mászik, mintha halott nevelőanyjához akarna bújni. S a mama
jön is az égből az ő Totójához, áta d j a neki a csodaszerző galambot,
amely a kiszolgáltatott szegények
minden kívánságát teljesíti. A filmkocka világosan mutatja, hogy ebben a szent iróniában fogant pillanatban az égi és földi fények összeolvadnak és egy harmadik fényt
adnak: a csoda fényét. Tiszta, magyarázkodásra nem szoruló mozzanat ez, a költészet fénye. Ezen a
képen összekötötte a magasból melegítő sugarakat az emberiség sugaraival.
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íme, a sötétség játéka. A cilinderek, a gazdag-sötét, a töke-fekete cilinderek balálba kergetik a szegények árulóját. Amlt a
cilinderekről, mint a gazdagság sötét tónusáról mondottam már, az
most tiszta költői vízióban jelképpé
válik. A gazdagok fejen hordott sötét lelkiismerete ez, nem cilinder!
Vadmadárcsapat, a sötétség vihara,
mindegy minek nevezem, elég az
hozzá, hogy válasz a sok fényre!
A Mobbi-féle világ mindenütt fénytelen az egész filmben. Az' üzletpalota is sötét, akár a cilinder, vagy
az autó. Fekete, fekete, fekete! Támad a bűntett, igazságot oszt a koromszínű világ, gyilkol, pusztít a
fekete csodákkal. Az embereknek
fényük van, a Mobbiknak csak cilinder sötét árnyékuk.
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Toto szerelmet vall egy kis
cselédlánynak, kezében a csodatevő galambbal, neki adja a felkelő napot. Felhívja a világ peremére a szegények melegítő reményét, de ez már nem is a nagy milánói csoda, nem is a cilinderek sötétjének visszakiáltó fény, hanem
Toto kis magáncsodája, az a pillaínat, amikor a szegények
igazsága
megteremti a mindenségben a harmóniát. Prófétikus fénye ez az emberiségnek! És Toto napfölkeltéje
után hiába m á r a fekete világ győzelme, a szegények fényét többé
nem tudják száműzni.
Seprűiken
magasba szállnak és a csodálatos
dóm előtt elhúzva továbbsuhannak
a mindenségbe.
Gv. M,

