
Az utóbbi évek filmterméséből 
t milyen izgatóan emelkedik ki a 

félkegyelmű lány és az acéltüdejű 
ember megindító története! A rende-
ző Feliint és a főszereplő Ciulietta 
Masina kivételesen mély művésze-
te, mely egy váratlan, merész ka-
nyarral letért az olasz neorealizmus 
már-már kényelmesen kitaposottá 
vált országútjóról és egy másik or-
szágútra kanyarodva, Zampano ro-
zoga triciklijének nyomán az emberi 
lélek olyan tájai t kutat ta fel, ame-
lyek a neorealizmus figyelmén és 
felvevő lencséjén kívül maradtak. 

Pedig, hogy e kanyar nem volt 
véletlen és nem Jött váratlanul, azt 
a neorealizmus válságóról maguk-
nak a neoreallsta művészeknek köré-
ben mór régen megindult és azóta 
is folyó viták egymagukban is bi-
zonyítják. S méginkóbb bizonyítja 
az, hogy elkészülte óta máig e vi-
ták örvénylő középpontjába éppen 
Az országú t ke rü l t Ez az országút 
a filmművészet legutóbbi problémái 
között szinte a válaszút szimbolikus 
szerepét vállalta. S mire most, négy-

éves késéssel, megérkezett hozzánk, 
már egész külön irodalma van, s a 
szenvedélyes prók és kantrák mór a 
ml saj tónk par t ja i ra is kicsaptak, 
előre jelezve elkésett érkezését. Za-
vattini, fél évvel ezelőtt ná lunk 
járván, a fi lmet — értékeinek elis-
merése mellett — hibás visszafordu-
lásnak Ítélte; De Santis nemrégiben 
egy magyar újságíróval folytatott 
beszélgetése során általánosságban 
vitatja, hogy a neorealizmus — ál-
tala is komolynak ítélt — válsága 
nemcsak világnézeti és részben 
technikai-anyagi, hanem egyben a 
művészi stílus válsága is lenne. 
Georges Sadoul és a jelentős f r an -
cia kritikusok általában nagy ér-
tékű kezdeményezésnek ta r t ják ; az 
Iszkusztvo Kinő legutóbb nagy fel-
tűnést keltett tanulmánya pedig tel-
jes mellel kiáll mellette, nem visz-
szafordulást, hanem a neorealizmus 
szükséges és régóta aktuális megha-
ladását üdvözli benne. 

Hogy Az országút merész kanyara 
a neorealizmus közvetlen ábrázolás-
módjából a közvetettbe, szándékol-
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tan meleg-szürke világából a lélek 
sötétebb, de egyben élesebb fénye-
ket felvillantó, egyszerre ridegebb 
és szenvedélyesebb közegébe, fel-
tétlenül szükséges és kikerülhetetlen 
volt-e — még nyílt kérdés. Hogy 
váratlanul nem érkezett — az bi-
zonyos. Az irodalom és művészet 
történetét sokféle szempontból le-
het vizsgálni, a századokon át csapó 
hullámverések többféle ritmus tör-
vényszerűségeit szűrik a halló fü-
lébe. Ilyen, szinte szabályos, min-
dig ismétlődő ritmust ad a reális 
és szimbólikus látás szakadatla-
nul váltakozó apálya is. Amikor 
valamely művészet nagyon is a 
hétköznapok mennél közvetlenebb 
valóságában keresi azt az igazságot, 
amelynek feltárására minden igazi 
művészet minden korokban törek-
szik, akkor egy idő múlva annál 
elementárisabb erővel merül fel a 
különös, a kivételes, az önmagán 
túlmutató szélsőség ábrázolásának 
szüksége. S viszont. S ugyanegy kor-
ban a kettő — eszközeit tekintve — 
egymásból nő ki; az egyik faj ta stí-
lus — minél végletesebben és ár-
nyaltabban valósul meg, annál in-
kább — önmagából teremti meg a 
másik szükségességét és lehetőségét. 
Így alakult ki a múltszázad elejé-
nek romantikus regényirodalmára 
való visszahatásként — szinte ész-
revétlenül, saját stílusvilágán belül 
— a polgári nagy-realista regény; 
így annak szélső végletéből, a na-
turalizmusból a szimbolizmus és a 
többi „realitásfelettit" és „mögöttit" 
kereső költői irány. Így kellett 
kialakulnia a neoreallzmusból — 
mennél mélyebbre húzódott benne 
vissza az emberi lélek frenetikusabb, 
ellenőrizhetetlenebb, tragikusabb 
hullámzása, hogy minél nagyobb da-
rabot fedjen fel a mindennapok éle-
tének gyűrűző fövényéből — a sű-
rítő, szimbolikus ábrázolásnak az a 
viharzó dagálya, amelynek egyik 
első nagy hulláma éppen Gelsoml-
na, Zampano és Matto, a „bolond" 
végtelen egyszerűséggel elmondott 
és mégis lelket-felkavaró története. 

E történet a cirkusz egyszerre 
könnyed és nyomasztó, sötét és pl-
toreszk világában zajlik, de ez Bi 
köznapi realizmussal ábrázolt ko-
médiásvilág — tudjuk is, érezzük is 

— az egész modern művészetben ré-
gen polgárjogot nyert szimbóluma 
az „életnek", a modern kapitalizmus 
világának alacsony ponyvája alá, 
szűk és kiúttalanul körbefutó po-
rondjára kényszerített emberi szen-
vedélyeknek, amelyek itt egyszerre 
válnak brutálissá és szentimentális-
sá. S mindenekelőtt esendővé, akár 
brutálisak, akár szentimentálisak. 
Korunk egész művészetének egyik 
lényeges témája ez, gondoljunk csak 
Apollinaire kötéltáncos-verseire, Pi-
casso egész arlekin-korszakára és 
Chaplin egész kivételes művészeté-
re, amely lényegében a cirkusz vá-
sári világát, mégpedig egyszemély-
ben szinte a cirkusz minden válfa-
ját, emeli a teljes világábrázolás 
egyedülálló magaslataira. Fellini 
műve szorosan ezekhez kapcsolódik. 

A neorealizmus a maga ereden-
dően humanisztikus látásmódjával 
és szándékaival a modern életnek 
ezt a brutális és érzelmes cirkusz-
szerűségét nem merte és nem tudta 
ábrázolásának körébe vonni. Az 
amerikai film viszont — és maga-
sabb fokon a legújabb angol és ame-
rikai irodalom Jelentős része — ép-
pen ezt a brutalitást, az embernek 
a modern társadalomban végbeme-
nő kétféle elállatiasodását tar t ja 
szinte egyedüli feladatának ábrá-
zolni. Atlagában a humánus látás 
minden igénye és szándéka nélkül. 
Fellini alkotása bátran nyúl ehhez 
a témához, de úgy, hogy az írót és 
rendezőt benne egyaránt elkíséri er-
re a sötét és vakmerő útra a modern 
olasz film nagy művészi vívmánya, a 
humánus együttérzés. Két főhőse 
Dosztojevszkij sötét világában, a 
„megmételyezettek" között találja 
őseit. De közelebbi, egészen vérsze-
rinti testvérei is vannak. Erskine 
Caldwell Dohányföldek című szín-
darabjának teljesen állati lelkiéletű, 
félnótás lánya közvetlen előképe en-
nek a Gelsominónak; és Zampano 
ugyanarról a tőről fakadt, amelyről 
Osborne első darabjának Jimmy ne-
vű főhőse. Mindkettőre egyformán 
lehet elmondani, amit e filmben a 
„bolond" mond Zampanóról: „Olyan 
az, mint a kutya, mindenre csak 
ugatni tud." Teljesen jogosan mond-
ja neki a félkegyelmű kislány: „Ma-
gának nincs esze, maga nem tud 



Gelsomina: 
Giuliette Masina 

gondolkodni" — mert bár épelméjű, 
emberi integritása kevésbé ép, mint 
a hibás elméjű lányé. Olyan egy-
szerű lenne megértenie a feléje ára-
dó egyszerű szeretetet. De, úgylát-
szik, az elnyomorodottságnak ezen a 
fokán mégsem olyan egyszerű. A 
lány halála kell hozzá, s az, hogy 
négy-öt magányos év után, amely-
ben Gelsomina dobja nélkül kell 
porondra lépnie, egyszer meghallja 
a régi dalt, amelyet Gelsomina nem 
is tóle tanult, hanem a „bolond"-
tól; azt a megható kis dallamot, 
amely a lány számára éppen az ő 
brutalitásától és a maga kiszolgálta-

tottságától való szabadulás elmu-
lasztott lehetőségét jelentette. Kü-
lönösen finommá teszi a film felol-
dását az, hogy Zampanóban ennek a 
dalnak a hallása ébreszti fel végül 
is az embert, azé a kis dalé, amely-
ről azt sem tudjuk, kit siratott vele 
halála előtt Gelsomina: Zampanót-e, 
a lánctörőt, vagy a „bolond"-ot, az 
egyetlen embert a földön, aki meg-
tanította rá, hogy neki is van dolga 
ezen a világon, ő is őriz valamit az 
embernek abból az eredendő méltó-
ságából, amelyet egy mindenestül el-
lenséges világ elvitatott tőle. 
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