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I táliai utamon minden-
felé a híres, nagy olasz 

filmeket hajszoltam. 
Mert csábító plakátok 
kínálgatják a világ min-
den tájáról érkező jó és 
rossz filmeket, de az 
olasz filmművészet szí-
ne-java többnyire a kül-
városok mozijóba szo-
rul. Mi az oka ennek? 
Sok kiváló íróval, szí-
nésszel, rendezővel, fil-
messel beszélgettem, de 
a rezignált válasz csak-
nem egybehangzó volt; 
-az olasz közönség nem 
szereti a hazai filmeket*. 
Főként a neorealistákat 
nem. 

Hogy miért nem, nagy-
jából az is kiderül. AI-
do Fabrizi például azt 
magyarázta nekem: »az 

emberek eleget sírnák az 
életben. A moziban In-
kább szórakozni akar-
nak*. Ezt azzal kapcso-
latban jegyzi meg, az 
»I1 maestro* című filmje 
Spanyolországban díjat 
nyert, Olaszországban 
pedig alig jövedelmezett 
valamit. Eduardo De Fi-
lippo is az olasz közön-
séget okolja, amiért a 
»Fortunellá*-t (amely az 
ő rendezése) mérsékelt 
sikerrel játsszák hazájá-
ban, míg Brüsszelben 
kitüntették. Alberto Mo-
ravia, a kiváló író: a neo-
realizmus kimerültségét 
emlegeti, vagyis nem a 
nézőket, hanem az alko-
tókat hibáztatja. Zavat-
tini tiltakozik a neorea-
lizmus elparentálásának 
gyakori tünete ellen és 
vádolja azokat a neorea-
listákat, akik maguk is 
szabadulni akarnak e 
művészi hitvallás elkö-
telezettségétől. -Hogy 
nincs többé neorealiz-
mus? Ez a neorealisták 
szájából úgy hangzik, 
mintha a vadász az ál-
latvédő egyesülettel kar-
öltve kijelentené, hogy 
ne vadásszunk, mert 
nincsenek többé nyu-
lak . . .* — mondja Za-
vattini. 

Vélemény és ellenvé-
lemény bőven elhangzik, 
s érdekes módon nem-
csak a szavak, hanem a 
tények is mintha ellent-
mondanának egymás-
nak. A római Quattro 
Fontane-moziban, feszti-
vál keretében mutatják 
most be a háború után, 
a neorealizmus hőskorá-
ban született első filme-
ket, köztük a "Róma 
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nyílt város*-t, a "Scius-
ció*-t meg -A bicikli-
tolvajok*-at, s mindig 
zsúfolt nézőtér előtt, fer-
geteges sikerrel. Ugyan-
ezt a fesztivált nemcsak 
Rómában rendezték meg, 
hanem Milánóban is. 
Hasonló eredménnyel. 
Pedig ezek a megrázó 
filmek, annak Idején, 
amikor először játszot-
ták őket, odahaza csupán 
lanyha sikert . arattak. 
Lehetséges, hogy hosszú 
évek elmúltával az olasz 
közönség Inkább elfo-
gadja már a maga film-
jeit? 

iMigi Chiarini profesz-
szor, a neves filmeszté-
tikus ezt is elmagyaráz-
ta nekem. Az olasz neo-
realista filmek világ-
szerte roppant népsze-
rűek, de az olaszok való-
ban nem szívesen néz-
nek szembe a mozi vász-
nán a maguk valóságá-
nak drámai mozzanatai-
val. Ha egy jó külföldi 
film szomorú, az ellen 
semmi ellenvetésük 
nincs, mert a mások bá-
nata és szenvedése el-
feledteti velük a magu-
két és nem kavarja fel 
őket annyira, mintha az 
övékről volna szó. A ré-
gi nagy olasz filmek ha-
zai sikere mindenképpen 
indokolt és érthető: 
azok az akut problémák, 
amelyek közvetlenül a 
háború után zaklatták 
fel az olaszok idegeit, 
ma mór módosultak, en-
nélfogva, ha filmen ta-
lálkoznak velük, mér 
csaknem olyan távlat-
ból nézik, mintha idegen 
film idegen szomorúsá-
gát látnák. 

Ez érthető, de mégsem 
elegendő mentség a mai 



Giorgio LUtuzzi éa Gáb-
rielt* Palotti a -Tetű* 
egyik úrimzi jelenetében 

olasz filmek otthoni si-
kertelenségére. Nyilván-
való, hogy nemcsak a 
közönség, hanem a fil-
mek is hibásak ebben. 
Vittorio De Sica, aki két-
ségtelenül a legnépsze-
rűbb filmszínész és ta-
lán legkiválóbb rendező 
ma Olaszországban, be-
szélgetésünk során el-
mondja, hogy rendezé-
sei nem aratnak igazi 
sikert, mert témái szo-
morúak. Tehát: ő is azt n y a v e U hangja kedvüket ereje. S ahogy a Bicikli-
hangoztatja, mint a töb- szegte, felpaprikázta tolvajokban a bicikli, 
biek. Közben megjegyzi, ° k e t — magyarázza most úgy ebben a fűmben 
hogy a külföld az olasz 0 0 S i c a - Lehetséges ez? maga a tető, a ház tete-
filmeken keresztül is- Lehetséges. Ezt bizo- te jelképezi a létfenn-
meikedett meg az olasz nyitja a -Tető* című tartás és a szerény ból-
éiét valóságával. Most film, amely utolsó közös dogság szerény eszkö-
Zavattinivei — aki vala- munkájuk volt. A film zét. De Sica rendezői va-
mennyl filmjének forga- egy nagyon is eleven, rázsának egyik titka az, 
tókönyvírója — új film- nagyon is mai problémát hogy a jelentéktelen dol-
re készül. A történet az- tár fel. Rómában, az gokat is fontossá avat-
zal kezdődik, hogy az ókori városfalakon túl, ja és a leghétköznapibb 
utca forgatagában, mint- körös-körül gigantikus eseményeket is mély ér. 
ha egy megafonos autó méretű építkezés folyik, telemmel telíti, 
száguldana végig, várat- végeláthatatlan város- A -Tető* valamennyi 
lanul megszólal egy negyedek nőnek ki a szereplője nemhivatásos 
hang: -18 órakor kezdő- földből. Itt is, ott is ha- színész. De Sica az ut-
dik az utolsó ítélet*. (Ez talmas táblák hirdetik, ca sűrűjében fedezte fel 
lesz egyébként a film hogy -lakás kiadó*, óket, hosszas keresgé-
címe is.) A titokzatos Mégis: akadnak fiatal, lés és kutatás után. Ki-
hang megbolygatja a vá- szegény házaspárok, tűnőén váltak be. S szé-
ros idegeit. A fülek ki- akiknek nem jut saját Pek a felvételek, a tör-
nyílnak, az emberek iz- fedél a fejük fölé. De ha ténetet pedig valóban 
gatottan figyelnek. Ez « sikerül nekik valahol, az életből lesték el. A 
film meséjének a kere- bárhol, suttyomban, 11- fűm azonban mégis fá-
te, amely kilenc külön- legálisan az éjszaka se- radtabb és vontatottabb, 
féle ember történetét gítő sötétségében egy mint az eddigiek voltak, 
foglalja magába. vityillót összeeszkábál- S ebben alighanem része 

Ebben az új filmben niuk és tetőt is rakni van az előző filmeket ért 
Zavattini és De Sica ró — a rendőrség többé igazságtalan bírálatok-
visszakanyarodik a -Cso- nem rombolhatja szét és nak, a közönség szeázé-
da Milánóban* című nincs többé joga ahhoz, lyének is. 
filmjük merész és elra- hogy kilakoltassa őket, Ügy érzem azonban, 
gadó stíluskeveredésé- csupán pénzbüntetés vár hogy a következővel, a 
hez, amelyben a fantasz- rájuk. -18 órakor kezdődik az 
tlkum összeszövődik a A filmet — csakúgy utolsó ítélet* című film-
realitással. Hogy miért mint Zavattini és De Si- mel> új, virágzó korszak 
hagyták ezt akkor ab- ca minden filmjét — át bontakozik ki az olasz 
ba? .Azért, mert az egyik meg áthatja az emberség í i l m izgalmas életében, 
kritika ledorongoló há- és a szeretet lenyűgöző GÁCH MARIANNE 


