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Abban a vitában, amely világszer-
. t e gyűrődzik az olasz neorealiz-

mussal kapcsolatban, érdekes helyet 
foglal el Federico Fellininek az Or-
szágút, a Cabira éjszakái, a Fortu-
nella nagysikerű rendezőjének prob-
lémája. Beleillik-e művészete a neo-
realizmus kategóriájába, vagy eltá-
volodott tőle és megtagadta azt? 
Továbbfejlesztése-e annak, vagy ép-
penséggel visszafejlesztése? Űj uta-
kat tár fel, vagy a régi kerékvágás-
ba zökkenti vissza a filmet? Lapunk 
hasábjain helyt adtunk a szemben-
álló nézetek kiváló képviselőinek, 
Zavattini, a világhírű forgatókönyv-
író szenvedélyes támadásának és 
Zingermann szovjet esztéta, gondo-
latokban gazdag -védelmének-" 
egyaránt. Most a legilletékesebbnek, 
Federico Fellininek adjuk át a szót 
— tájékoztatás céljából. Hogyan lát-
ja ő maga művészi tevékenységét? 
Az alábbiakban részleteket közlünk 
Fellininek a Bianco e Nero című 
olasz filmlapnak adott nyilatkozatá-
ból. 

Az első kérdések Fellininek egy-
kori mesteréhez, Rossellinihez és a 
neorealistákhoz fűződő kapcsolatára 
vonatkoztak. 

"A legfőbb tanulság, amit Rossel-
linitől kaptam útravalóul — mon-
dotta — mindenekelőtt a művészi 
alázatosság,- vagyis a legnagyobb 
egyszerűség atitüdje a valósággal 
szemben. Az a törekvés, hogy soha-
se helyezze az ember maga és a va-
lóság közé gondolatait, kultúráját, 
személyes érzelmeit. Amikor Rossel-
linivel találkoztam, egyáltalán nem 
vonzódtam a filmhez. Újságot írtam, 
más problémák érdekeltek, karika-
túrákat csináltam és el sem tudtam 
képzelni, hogy a film lesz a hivatá-
som. Írtam már szüzséket, szcená-
riókat megelőzően is, de az együtt-
működésem a mozival, mindig na-
gyon külsődleges volt, hiányzott 
belőle a valódi lelkesedés. Nem 
gondoltam soha arra, hogy rendező 
legyek. Amikor Roselllnivel talál-
koztam, egyszerre egy ismeretlen és 
ú j világba kerültem. Az ő, szinte át-

szellemült tekintete, amellyel átfog-
ta a dolgokat és amely minden ter-
vét inspirálta, az ő művészi atitüd-
je elgondolkoztatott és végül is meg-
értettem a filmet. 

Önök azt kérdik tőlem, hogy neo-
realista rendezőnek tartom-e ma-t 
gam. A válaszom: igen. De előbb 
meg kell egyeznünk ennek a kifeje-
zésnek az értelmében. Szerintem, az 
egyetlen, valóban neorealisfa szerző 
Rossellini, az egyetlen, aki hatalmas 
erővel fejezte ki önmagát (nemrég 
néztem meg újból a Paisa-t és is-
mét megállapítottam, hogy valóban 
grandiózus alkotás), az egyetlen, 
akinek sikerült hatásosan és utánoz-
hatatlan módon kifejezni önmagát. 
Ennek a valóságot felmérő tekintet-
nek a minősége egy bizonyos áram-
lat megszületését eredményezte, 
amely különböző hatásokon ment 
keresztül és különböző értelemben 
orientálódott, de túl hosszú lenne 
most erről beszélni. Röviden, ha a 
neorealizmuson, az ábrázolt témák 
és a történetben szereplő személyi-
ségek iránti komolyságot ért jük, 
akkor a véleményem szerint én neo-
realista szerző vagyok. 

Egy baloldali lap megvádolt, hogy 
kitérő a magatartásom a valósággal 
szemben, hogy sohasem sugallók 
történetemben megoldást, pontos ál-
láspontot mint Zavattini és de Sica. 
Ez azért van, mert ők bizonyos hit-
tel rendelkeznek, amellyel én nem, 
legalábbis nem pontosan meghatá-
rozott értelemben. Innen adódik, 
hogy az ő filmjeik történetei és 
személyiségei a végén több kielégü-
lést nyújtanak, mint az enyéim. 
Meglehet, hogy nekik van igazuk. 
Én, nem tudom azt mondani a film 
végén hőseimnek: "ön tehát jól meg-
értette, ezt az újságot kell olvasnia, 
vagy meg kell házasodnia, vagy 
templomba kell j á r n i a . . . " Én nem 
tudom ezt mondani nekik; Lehet, 
hogy ez a szerző részéről meglehető-
sen embertelen magatartás alakjaival 
szemben. De miután hosszú ideig 
gondolkodtam és próbálkoztam, rá-
jöttem, hogy nem tudok semmit sem 



javasolni számukra, mivelhogy nem 
tudok semmit sem javasolni a ma-
gam számára sem. Így hát alakjaim-
nak — akik mindig oly szerencsét-
lenek — egyetlen dolgot nyújthatok 
— együttérzésemet. Csak azt mond-
hatom, egyikének-másikának: - Ide 
figyelj, én nem tudom neked meg-
magyarázni, mi az, ami rosszul 
megy, de te nagyon rokonszenves 
vagy nekem és szívesen adnék egy 
kis szerenádot neked.* 

A kérdések egy másik csoportja 
Fellini munkamódszerére vonatko-
zott. 

Amikor egy Giuliettával forga-
tandó filmemre gondolok, az alak 
felépítését teljesen a művésznő lehe-
tőségeire alapozom. De általában is 
elmondhatom, hogy amikor egy tör-
ténetet elgondolok, már elég ponto-
san tudom, kik alakítják majd főbb 
szerepeimet. így, amikor már az írás-
hoz fogok, tudom, melyik színészt ké-
rem fel az adott szerepre. De néha 
előadódik, hogy amire hozzákezdenék 
a forgatáshoz, nem szabad mór az a 
színész, akire gondoltam. Ez történt 
meg az II Bidone esetében. Írás köz-
ben Humphrey Bogart-tel képzeltem 
el, de az utolsó pillanatban — túlsá-
gosan körülményes lenne elmesélni, 
hogy miért — ez a színész nem volt 
elérhető; úgy kellett hát döntenem, 
hogy Broderick Cnawfonddal játsza-
tom a szerepét, akit ekkor még csak 
fényképekről ismertem. Előadódott 
az a helyzet, hogy a szerepet Craw-
fordra, az ő színészi lehetőségeire és 
masszív körvonalaira adaptáltam, 
amely erősen különbözött Bogarté-
tól. Ezeket az átdolgozásokat én min-
dig szívesen végzem el, mert úgy vé-
lem, hogy az előre nem látott, az 
előre nem látható, igen gyakran pozi-
tív eleme egy alkotás sikerének. Ami-
kor tehát nem tudom azt a színészt 
megtalálni, akit szeretnék, amikor 
nem sikefül egy olyan arcot kiválasz-
tanom, amilyet képzeletem megalko-
tott, könnyen hajlok ú j megoldás 
felé. 

Röviden, azt akarom ezzel mon-
dani (és talán ez az egyetlen rend-
szer, amelyet munkamódszeremben 
felfedhetnek), hogy sohasem követem 

Fellini Anthony Quinn-el, sz -Országút* 
híres Zampanó-jivftl beszélget 

el azt a hibát — mert ezt hibának 
tartom —, hogy a színészt a szerep-
hez alkalmazom, hanem éppen eltan-
kezőleg, kényszerítem magamat arra, 
hogy a szerepet alkalmazzam a szí-
nészhez. Soha nem kérek a szerzőtől 
különleges interpretálást erőfeszítést, 
vagyis sohasem makacsolom meg 
magamat, hogy egy adott tónusban 
mondják a szövegemet. Giulietta 
esete Gelsomina alakításában az 
egyetlen példa arra, hogy egy színész-
nőt, aki túláradó, agresszív, szinte 
tűzijátékszerű temperamentummal 
rendelkezik, arra kényszerítettem, 
hogy egy félelemtől megsemmisült 
lény stilizált szerepét eljátssza, az 
ész egy sugarával és a karikatúra és 
a groteszk határán mozgó gesztusok-
kal. Ez igen nagy erőfeszítést köve-
telt tőlem és ebben a különleges eset-
ben Giuliettának — szemben azzal, 
amit a Cabiriában csinált — igen 
nagy alakítási erőfeszítést kellett 
tennie, mivel Gelsomina interpretá-
ció, amíg Cabirla sokkal inkább az 
idegében volt, megegyezett agresszi-
vitásával, kissé sejtelmes jellemével, 
titokzatosságával. 

Végül Giulietta Masinával — film-
jei főszereplőjével és feleségével való 
együttműködéséről a következőket 
mondta: 

— Ami Giuliettával való együtt-
működésemet illeti, annyit mondha-
tok, hogy Giulietta nemcsak alakítója 
filmjeimnek, hanem inspirálója is 
volt. Ezzel nem azt akarom mondani, 
hogy az a segítség, amelyet nekem 
nyújtott, hasonló Pinelli, Flaiani és 
Randi segítségéhez, az inspiráló kife-
jezést sokkal mélyebb értelemben 
használom, valahogy úgy, mint ahogy 
egy múzsáról beszélünk. Vagyis, a 
Giuliettával való élet — amint róla 
alkotott eszmémet értem, s talán az 
ő embersége, az ő értelme az életem-
ben — inspirálta az Onszágút-at és 
a Cabiriai éjszakái-t. 


