
Félreértések elkerülése végett kö-
zöljük, hogy a jelzett filmben még 
egy fél táncoló lábat sem láttunk. A 
filmnek csak a problémája, a meg-
oldása és az alapgondolata táncol 
itt, mégpedig nem is egy, hanem 
több borotvaélen. Elsősorban is 
maga az, amit a címének harmadik 
szava, a fecsegés is jelez. A fecsegés, 
mely sokak szerint ellensége nem-
csak a filmnek, de minden szóval 
dolgozó művészetnek. <Sok esetben 
a mindennapi életnek is.) Nos, e te-
kintetben a „Szerelem és fecsegés" 
úttörő alkotás, mert Vittorio de. Sica 
bravúros alakításának segítségével 
sikerül a fecsegést művészi szinten 
megvalósítania, sikerül egy mulat-
ságos keringőt úgy végigtáncolnia 
fecsegéssel, hogy közben nem átkoz-
zuk sem a fecsegőt, sem azt, aki ki-
találta. Ez az egyik, mondhatni 
szakmai, mesterségbeli borotvaél és 
tánc s a kielégítő megoldása. 

A másik a dolognak az ún. eszmei 
része. Az, amiről ez a film szól, 
amit kérdez, s amit megold. Ez pe-
dig, szintén csak eszmei vonalakban 
ábrázolva így fest: adtva van egy | 

olasz kisváros, a mága kis-közép 
polgármesterével, aki maga előtt 
sem bevallottan, de karriert szeretne 
csinálni, vele szemben pedig a ka-
masz fia, aki szereti az utcaseprő 
süldő lányát s naivságával azon van, 
amit a kisváros egész közönsége is 
akar, hogy tudniillik építsék már fel 
az annyiszor megígért menhelyet a 
szegény öregeknek. Kérdés: melyik 
az erősebb, a szerelem vagy a kis-
közép polgár polgármester felfelé 
törleszkedése, melyet a helybeli 
nagytőke inspirál. A válasz pedig: 
győz a szerelem. 

Nagyjában hasonló kérdést Móricz 
Zsigmond a „Rokonok"-ban csak 
Kopjáss István öngyilkosságával tu-
dott megválaszolni. A happy 
and-ekkel általában nem vagyunk 
kibékülve, mert nagy többségükben 
hazugságnak bizonyulnak. Hasonló 
polgári attitűdöket nem egyet lát-
tunk már a mi kisvárosainkban s 
nem végződtek a szerelem győzel-
mével. Mi hát az igazság? Hihe-
tünk-e a filmnek? 

Ügy/véljük, igen, hihetünk. Még- i 
pedig, paradox módon éppen azért, 
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mert )ő nem hisz magának. Nem 
veszi komolyan sem a kérdést, sem 
a problémát a polgármesterrel, sem 
a fecsegést. Csak a szerelmet veszi 
komolyan. A szerelmet, azaz az em-
bert. S ez szép és megnyugtató, 
mert így már nagyon jól tudjuk, 
hogy mit tartsunk az egészről s hova 
tegyük. Oda, azok közé a dolgok 
közé, melyek egyre inkább elavul-
nak, moilttá válnak. Fecsegj csak, te 
polgármester, beszélhetsz, a fiaddal 
sem bírsz már, állítja a film, mert 
annyi már a „kis hal" — a filmbeli 
tőkés kislányának a kifejezése —, 
hogy úgysem bírja már felfalni min-
det a nagy. 

Ügy látszik, ' elmúltak hát már 
azok az idők, amikor a „Rokonok" 
problematikáját komolyan kellett 
venni, új, sokkal komolyabb kérdé-
sek kerültek napirendre, melyek 
közt ennek a bizonyos mértékig ré-
ginek az ilyetén megválaszolása 
nagy segítséget jelent. Mert ez a 
film gyökeresen és derűsen huma-
nista, megérti az ember kis és nagy 
céljait, megmosolyogja őket s vállon 
veregeti, hogy jól van, pajtás, majd 
csak lesz valahogy, az a fontos, hogy 
egymást megértsük s szeressük. 

Nem vitás azonban, hogy ez így 
mégiscsak borotvaélen táncolás s 
csak egy hajszál választja el attól, 

hogy hazugsággá váljon. Nem kel-
lett volna csak egy kicsivel komo-
lyabban venni a polgármester figu-
ráját, csak egy kicsivel határozot-
tabban ábrázolni a szegény vének 
követeléseit s menthetetlenül ha-
missá vált volna ez a derűs meg-
oldás. 

A filmet Blasetti rendezte s nagy-
részt az ő érdeme, hogy benne min-
den pontosan annyi súlyt kap, 
amennyit elbír. A kis szerelmesek-
nek egy-két képe, 'beállítása felejt-
hetetlen. A fi lm ritmusát jobban is 
meg lehetett volna oldani, helyen-
ként megáll' a cselekmény vagy 
ugyanazon a szinten térnek vissza 
már látott elemek s bizony, néha ki-
csit unatkozunk. A színészi produk-
ciókban hiba nem volt, közülük 
Vittorió de Sicáét kell kiemelnünk. 
Ismét bebizonyította, hogy sziporká-
zóan szellemes, nagy művészettel 
átitatott „ripacs" tud lenni. Helyt-
helyt ismétli magát. („A bigamista"-
beli alakítását.) ' 

S hogy végül Is a címben felve-
tett kérdésünkre — a táncolás mi-
kéntjére — válaszoljunk, csak azt 
mondhatjuk: minden dolgot csak 
annyira szabad komolyan venni, 
amennyire megérdemli. Táncolni 
könnyedén kell! 
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