
MI IS A NEOREALIZMUS? 
i r t a : 1. K O G A N ' 

Feltétlenül szükséges komoly beszélgetést folytatnunk az olasz nearealiz-

mus alkotásairól. Hiszen egy hozzánk nagyon közelálló, demokratikus 
szellemű művészetről van szó, a dolgozó nép Ő6zinte barátainak műveiről, 
amelyek kiállnak a béke, a demokrácia és az egyszerű emberek boldogsága 
mellett. Ez a beszélgetés nemcsak azért fontos, mert jelentős esztétikai prob-
lémáról van szó, hanem, elsősorban azért, mert a revizionizmus ellen har-
coló realizmus problémái már régóta politikai jellegűek. Sajnos nem érez-
zük ezt B. Zingerman --A neorealizmus látóköre-" című cikkének olvasása köz-
ben. (Iszkussztvo Kino, 1958. 4. sz. — a cikket a Filmvilág jún. 15-i számában 
ismertettük.) A cikk számos érdekes és alapos megfigyelést közöl, he-
lyes megállapításokat tartalmaz, de az olvasó az utolsó mondat után mégis 
megkérdi önmagától: »mi is az a neorealizmus?« 

A helyzet ugyanis az, hogy az " ú j " és a »régi" fogalma a művészetre 
vonatkoztatva rendkívül meghatározatlan és bizonytalan és maga a kifejezés, 
hogy "neorealizmus-" (újrealizmus) sok .tekintetben feltételezett. Mihez viszo-
nyítva új? A realizmus fejlődésének melyik szakasza "öregedett ki-« a neo-
realizmus megjelenésével? 

A "neorealizmus-" fogalma már régóta polgárjogot nyert, bevonult a 
művészetbe és a művészettörténetbe, tehát nem arról van szó, hogy elves-
sük a kifejezést és mással helyettesítsük, -hanem arról, hogy lehetőség sze-
rint pontosabban meghatározzuk a neorealizmus lényegét. Különösen fon-
tos tisztázni fejlődésének útját , megfelelni arra a kérdésié, hogy "hová fe j -
lődik a neorealizmus?" Nem térhetünk ki a fogalom elemzése elől, mint 
ahogyan Ilj-a Ehrenburg tette Alberto Moravia "Római elbeszélések" című 
művéhez írt előszavában, amelyre egyébként B, Zingerman is hivatkozik. 
Ehrenburg szerint „semmi sem kevésbé meggyőző, mint az irodalmi izmu-
sok". Ezért -inkább "általános értélemben" kíván (beszélni a realizmusról 
és ezzel gyakorlatilag lemond a realista művészet osztályelemzéséről. 

A neorealizmus geneológiája kétségtelenül a XIX—XX. század polgári 
kritikai realizmusánál kezdődik. Ugyanakkor a neorealizmus alapvetően új 
fejlődési szakaszt jelent a demokratikus művészet fejlődésében és ez a sza-
kasz sok tekintetben különbözik a XIX—XX. század kritikai realizmusától. 

A nyugati kri t ikai realizmus története ellentmondásos és (bonyolult. 
Most már -talán nincsenek is olyan kutatók, akik a még öt évvel ezelőtt 
népszerű séma szerint azt hirdették, hogy a polgári kritikai realizmus szá-
zadunk elején kimúlt. Nem, a kritikai realizmus e tétel ellenére fejlődött 
és számos nagy művészt adott. A kritikai realizmus különböző megnyilvá-
nulásainak közös -vonása, hogy elégedetlenül szemléli a kapitalista életfor-
mát, világosan lát ja azt a kétségtelen -tényt, hogy a dcűgozó ember nem fo-
gadhat ja el a kapitalista rendet, mert az elnyomja egyéniségét és elsor-
vasztja tehetségét. A kritikai realizmus ezzel párhuzamosan igen ködös és 
zavaros elképzeléseket (hangoztat az egyszerű ember számára elviselhetetlen 
helyzet kivezető útjaival kapcsolatosan, nem érti, hogy miért fejlődik a tár-
sadalom törvényszerűen a szocializmus irányába. A kritikai realizmus ki-
fejező és sajátosan mély bírálattal illetheti a kapitalista valóságot, meg-
győződéses, de egyidejűleg anarchista hangú tiltakozásokat hallat, sőt gyak-
ran az igazságtalan rend megdöntését sugalmazza. Ez a mai kritikai realiz-
mus erős oldala, le tudja tépni mindazokat az álarcokat, amelyek mögé a 
kapitalizmus népellenes arculatát búj ta t ja . A tiltakozás erejét azonban le-
tompítja a kritikai realizmus pozitív programjának gyengesége. 

A kritikai realizmus most is továbbfejlődik a 'kapitalista országok de-
mokratikus művészeinek alkotásaiban. Azok a művészek azonban, akik 

• IszkuKsitvo Kino, 1958/9. 



munkájukkal, életükkel és harcukkal szervesen összeforrtak a néptömegek 
életével és harcával, szűknek érzik a kritikai realizmus kereteit. A jelen-
kor népi megmozdulásai nem egyöntetűek. A társadalom különböző rétegei 
tiltakoznak a jelenkori kapitalista rend ellen: a nemzeti burzsoázia a kül-
földi tőke erőszaka ellen harcol, tiltakozik a tőke által megnyomorított 
városi és falusi kispolgárság, a gyarmati és függő helyzetben levő országok 
dolgozói a gyarmati elnyomás ellen harcolnak, a munkások a kapitalista 
kizsákmányolás ellen lépnek fel. Ezek az áramlatok az imperializmus ellen 
irányuló általános demokratikus megmozdulássá egyesülnek. 

A jelenlegi korszak sajátos feltételei között, egy korban, amelynek 
alapvető .tartalma a szocializmusba való átmenet, jött létre a neorealista 
művészet. A neorealizmus megőrizte a századeleji kritikai realizmus leg-
fontosabb, legjobb vonásait és ugyanakkor alapvetően ú j vonásokkal, gazda-
gította ezt a módszert. A neoralizmusban a nép témájából szervesen bon-
takozik ki az emberi szolidaritás, az egyszerű emberek egységének témája. 
Számos vonása világosan magán hordozza korunk legnagyobb eszméjének, a 
szocializmus eszméjének bélyegét: a neorealista művek egyik legjellemzőbb 
vonása a szocializmus iránt érzett ösztönszerű vonzódás. Ezért van az, hogy 
a burzsoá rend bírálata a neorealizmusban erőteljesebben jelentkezik, mint 
a múlt és a jelen polgári kritikai realizmusában. 

Ezért mondhatjuk, hogy e filmek alkotói igen sok tekintetben elvtársaink 
és barátaink. Ezért történt, hogy a szovjet emberek milliói igaz lel-

kesedéssel és nagy szeretettel fogadták az olasz neorealista. filmeket. Ezzel 
egyidejűleg azonban nem hunyhatunk szemet afelett, hogy lényeges kü-
lönbségek állnak fenn a neorealista és a szocialista realista alkotói mód-
szerek között. Erre a talán hosszadalmas kitérésre azért volt szükség, hogy 
•bebizonyítsuk: nem beszélhetünk neorealista filmművészetről, anélkül' -hogy 
ne tisztáznánk a lényegét és társadalmi alapjait, már csak azért is, mei-t 
ezek a fontos elvi kérdések sajnos elkerülték B. Zingerm-an figyelmét. 

A .mai kritikai realizmus tudományos elemzése csak a szocialista realiz-
mussal való összehasonlítás alapján képzelhető el. Van éles határ a két 
művészeti -módszer között? Igenis van, mint ahogyan a szoros kapcsolat el-
lenére is pontosan meghatározható különbségek állnak fenn az általános 
demokratikus megmozdulás és a forradalmi proletariátus harca között. 

Érthető, ha ez a különbség megnyilvánul az esztétikai elvek-ben, a való-
ság megközelítésének módjában és az életjelenségek művészi ábrázolásá-
ban. Ezért B. Zingerman, amikor azt mondja, hogy Alberto Moravia »nem 
neorealistább mint Hemingway vagy Vjera Panova- gyakorlatilag össze-
keveri Hemingway és Moravia kritikai realizmusát Vjera Panova szocia-
lista realizmusával. A két módszer különbségeinek világos megértése el-
engedhetetlen követelmény, mert közismert, hogy a mai esztétikai revizio-
nisták (Jan Kott, Lukács, Kolakovszkij, Henri Lefevre, Vidmar és mások) 
éppen e fogalmak összekeverését szorgalmazzák. Ennek alapján tagadják, 
hogy a szocialista realizmus a szocialista művészet önálló alkotói módszere' 
magasabbrendű szakasz a világ realista művészetének fejlődésében. 

1957 nyarán egy szovjet turistacsoporttal két hetet .töltöttem Olasz-
országiban. Milyen gyakran kiáltottunk fel önkéntelenül: „De hiszen ez egy 
jelenet a »-Róma 11 ó r á b ó l « I m e az „Utcai álmok" hősei«! És itt vannak 
ezek a lányok, akik vajaskenyeret majszolva üldögélnek, élénk csevegés 
közepette a római Spagna-tér híres lépcsőfokain — mintha ezeket láttuk 
volna nemrég a mozivásznon. És ki az a magas férfi azzal a szegényes de 
tisztán öltözött gyerek-kel? Nem ők annak a bicikli-lopásnak az áldozatai, 
amelyről De Sica mesélt nekünk 1948-ban nagyszerű filmjében? 

Bizony roppant hitelesek az olasz neorealista filmek. Meglátják a fon-
tosat a hétköznapiban, a -típust a -tömegben, az élet igazságait az egyszerű-
ben és ez a képesség a haladó olasz filmművészek nagy mesteri tudását bizo-
nyítja. 

És mégis, az országot járva úgy éreztük, hogy amit nekünk Olaszorazág-



ról a neorealista filmek elmondanak — még nem a teljes igazság, hogy 
Herzen kedvelt kifejezésével éljünk. 

Melyik olasz mester mutatta be nekünk filmjében ezt a milanói falat, 
amelyen a kommunista párt plakátjainak tömegei hirdetnek tüntető felvo-
nulást az ú j nyugdíjtörvény megalkotása érdekében? Hol van a kissé félszeg 
és szerény illegális kommunista, volt partizán és hajógyári munkás, jelenleg 
pártfunkcionárius, akivel olyan örömmel találkoztunk Genovában? Hol az 
a kommunista emléktárgyárus, akivel a pisai ferdetorony mellett beszélget-
tünk és aki a proletariátus nemzetközi köszöntésével, könyökben behajlí-
tott karral és összeszorított ököllel búcsúzott el tőlünk? Hol vannak ők 
mind, a mi őszinte barátaink, akiket nem tudunk elfelejteni a szívélyes 
találkozások után? Miért nem láthatók a mozivásznon? 

Lehet nem észrevenni az apró részleteket, megfeledkezni bizonyos — mond-
juk fontos — adottságokról, de hogyan lehet >nem meglátni-" az olasz 

nép forradalmi harcát, amelyet az Olasz Kommunista Párt irányít? 1958 
májusában 10,5 millió ember szavazott a kommunistákra és a szocialistákra, 
vagyis más szavakkal élve a szocializmusra szavazott. Egyesek az olasz 
filmművészek nehéz alkotási körülményeire hivatkoznak, a cenzúra akadé-
koskodásaira és ez mind igaz. \ 

Az adott esetben nem a cenzúrával van a baj. A neorealista módszer 
korlátjairól van szó, arról, hogy csak korlátozott lehetőségeket nyújt a mű-
vésznek az élet igazságainak feltárására. 

A neorealizmus óriási érdeme, hogy valóban emberi, nagv társadalmi 
problémákat vetett fel (a valóban emberi problémák ugyanis mindig társa-
dalmi problémák!). Nem érthetünk egyet B. Zingermannal abban, hogy az 
Umberto D. című film alapja egy "-emberbaráti gondolat- és 'hogy az egész 
filmnek "emberbaráti jellege- van. Az idős emberek nyugdíjának felemelése 
ma Olaszországban a legaktuálisabb, legharcosabb kérdések egyike és De 
Sica filmje nagy társadalmi visszhangot váltott ki. És "Nápoly, a milliomo-
sok városa- a maga hatalmas békeszózatával! Munkanélküliség, elviselhe-
tetlen nyomor, az egyszerű emberek szolidaritása, baráti összefogása — a 
témák puszta felsorolása is a neorealizmus roppant társadalmi jelentőségére 
utal. Ezek a témák azonban, minden jelentőségük ellenére sem lépnek ki 
egyelőre az általános demokratikus megmozdulás keretei közül: a tudatos 
és szervezett forradalmi harc témája kiesik a neorealizmus látóköréből. 

A sajtóban sok szó esett a neorealista hősök "-hétköznapiságáról-. Ebben 
rejlik erejük, de itt találjuk meg kétségtelen gyengeségüket is. Ménnyire 
hiányoznak az olasz filmekből a "vérükben napfénvt hordozó- szép és erős 
emberek, olyanok, mint Gorkij hősei — Nyil és Pavel Vlaszov »A hős és a 
háttéi- kapcsolata igen intim és mozgékony. Feltételesen emelik ki a háttér-
ből és bármelyik pillanatban újra a háttér észre nem vehető alkotóeleme 
lehet- — ír ja B. Zingerman. Ez a -röghözkötöttség- viszont néha akadályozza 
a jellem sokrétű ábrázolását. A művészetnek szüksége van kivételes emberi 
figurákra is, akik nem azért kivételesek, mert a nép fölött állnak hanem 
azért mert kivételes szenvedéllyel szolgálja a népet. És Moravia olvasása 
közben önkéntelenül is sóvárgunk a nagy betűvel írt Hős után, aki követésre 
méltó példát mutathatna! 

A neorealizmus és a szocialista realizmus között alapvető különbségek egyi-
x l ke, hogy utóbbiban adva van a harcos forradalmi romantika, mint a 
szocialista realizmus szerves alkotóeleme. Éppen ez a forradalmi romantika, 
a hőstett és a harc romantikája hiányzik az olasz neorealázmusból. Filmjei 
nagyon emberiek, de nem éneklik meg a nagy betűvel írt Embert. 

Az olasz neorealista filmművészet egyidejűleg a mai nyugati művészet 
balszárnyán áll. Ha összehasonlítjuk filmjeit a francia polgári kritikai realis-
ták filmjeivel, Le Chanois >*A címzett ismeretlen-. Clouzot "A félelem bére-
Autant Lara "Vörös és fekete-. Marcel Carnet "Therese Raquin- című film-
jeivel és hasonló filmekkel, azt látjuk, hogy a neorealista filmek más minő-
ségben leplezik le a kapitalista valóságot és másképp állnak ki az egyszerű 
ember mellett. 

: 



A neorelizmust, mint mindent a világon, fejlődésében, alapvető tenden-
ciáiban 'kell vizsgáiinunk. És arra a kérdésre, hogy »hová fejlődik a neorealiz-
mus-- csak egy választ adhatunk: az élet logikája, az osztályharc logikája 
erőnek erejével sodorja a neorealizmus mestereit a szocialista realizmus felé. 
Más út nincs. Különben a művész olyan válságba jut, mint Fellini az "Or-
szágúti-tál. Szeretnénk remélni (és bizonyára így is lesz), hogy a neorealizmus 
útja nem az "Országút—hoz vezet, hanem olyan filmekhez, mint például a 
"Szegény szerelmesek krónikája*- (Carlo Lizzani), amelyben először láttunk 
öntudatos forradalmi harcosokat, kommunistákat. 

Lizzani filmjében számos gyenge pontot találunk, de ez a film nagyon 
szívünkhöz nőtt mint kezdet. Sókat vonultat fel a neorealizmus hagyományos 
eszközeiből — a kis firenzei utca hétköznapi élete, más filmekre emlékeztető 
hősök az utca lakói között, a szerző mint kommentátor, a házfalaknál enyelgő 
szerelmeseik — szóval látszólag mindaz, amit már láttunk és jól ismerünk. 
És mégis van a filmben alapvetően új vonás. Megjelenik benne az öntudatos 
kommunista munkás figurája és a társadalmi harc témája a munkásosztály 
forradalmi harcának témájáig emelkedik fel. E téma kedvéért vetették el 
a szerzők teljesen törvényszerűen Aurora, az utca negyedik "őrangyalának-
témáját, Nesi szenes figuráját, a "nagyságos asszonnyal-- kapcsolatos szexuális 
motívumokat, gondosan megőrizve a kommunista Maciste vonalát. A film a 
húszas évekről szól, de mi a mai Olaszországot ismerjük fel benne. Milena 
és Marco, Ugo és Gesmina ma is az Olasz Kommunista Párt soraiban harcol-
nak hazájuk napfényes jövőjéért. Reméljük, hogy a haladó olasz mesterek 
következő filmjei folytatják és felerősítik azokat a tendenciákat, amelyeket 
nem lehet nem észreveimi ebben a filmben. 

Valamennyi alkotási módszerre a módszer esztétikai elvei jellemzők, a mű-
vészi felépítés sajátosságai. B. Zingerman helyesen mutatott rá az olasz 

neorealista filmek (néhány fontos esztétikai sajátosságára. A legtöbb olasz 
neorealista film igen színvonalas művészi alkotás. Van mit tanulni az olasz 
mesterektől — itt van például a háttér ragyogó kihasználása, »a tárgyak vilá-
gának^ nagyszerű ábrázolása, a ikép plasztikus felépítése és számos i;."-éb, 
igen fontos mozzanat. Hangsiúlyozzuk tehát, hogy nagy és valóban magas-
rendű művészettel állunk szemben. Ezzel egyidejűleg azonban nem vizsgál-
hatjuk az olasz filmek művészi sajátosságait a művészi módszertől elvonat-
koztatva, mert a sajátosságokat teljes mértékben a módszer határozza meg. 
A Hétköznapi részletek mögött néha teljesen elvesznek az ország életének 
legélesebben jelentkező, legidőszerűbb társadalmi problémái. A munkanélküli-
ség témája rendkívül nagy súllyal jelentkezik Olaszországban, mint számos 
egyéb kapitalista országban, de erre a témára visszavezetni minden társa-
dalmi kérdés annyit jelent, mint leszűkíteni az élet elemzésének lehetőségeit. 

Lenin (tanította, hogy az emberi megismerés egy elsődleges lényegből egy 
mélyebb lényegbe megy át, vagyis egy másodlagos, harmadlagos stb. lényegbe. 
A neorealizmus, valamennyi nagyszerű eredménye ellenére, gyakorlatilag 
nem lépi át az elsődleges lényeg határait. Döntő mérték-ben különbözik a na-
turalizmustól ós különib nála, mert a tény mögött meglátja a lényeget. Ez 
azonban csak a jelenségek felszínéhez legközelebb eső lényeg, amely nem 
tárja fel az adott jelenséget létrehozó mélyebb társadalmi okok összességét. 
A neorealista filmből éppen ez hiányzik, hogy nem tárja fel mélyen a társa-
dalmi konfliktusok szociális indítékait, bár kiválóan ábrázolja a konfliktusok 
következményeit. Számos olasz neorealista film hőse a nép. Legtöbbször azon-
ban csupán a nép erkölcsi értékeinek magasztalásával találkozunk. A neo-
realizmus még nem tudta úgy szemlélni a népet, mint a társadalmi élet nagy 
forradalmi átalakító erejét. Valaki azt mondhatná erre, hogy a művészetben, 
ahol a társadalmi problémák az emberi jellemek és kapcsolatok ábrázolásán 
keresztül jutnak kifejezésre, feltétlenül át kell vinni etikai síkra a szociális 
témákat. Ez igaz, de csak akkor, amikor az erkölcsi konfliktusok politikai 
konfliktusok következményei, ami-kor a néző világosan lát ja erkölcs és poli-
tika kapcsolatát. Az olasz mesterek filmjeiben ezt az összefüggést legtöbb-



szőr »hozzá ikell gondolnunk", mert nem szerepel közvetlen formában a film-
ben. Nincs világos elképzelés a társadalmi fejlődés törvényszerű irányáról és 
így keletkezik a kiút ta lanság motívuma amely annyira kidomborodik olyan 
filmekben, mint a -Roma nyilt városi, -Biciklitolvajok«, -Roma 11 óra« és az 
•Országút^ amely B. Zingerman találó megjegyzése szerint "sehová vezető 
országútnak" bizonyul 

A neorealista filmekben (-nemcsak az olaszokban, de az indiaiakban is), 
gyakran álhrázolják az utca éhező gyermekének szenvedéseit. Ez mindenkor 
nagy művészi hatást gyakorol a nézőre. A .gyermekek -témája azonban nem 
mond többet, mint Gorkij Dókájának ismert prédikációja: "Főleg a gyer-
mekre kell vigyázni . . . a kisgyermekre! A gyermekeknek hely -kell! Hagyját-
tok élni a gyermekeket . . ." E probléma megoldásában a neorealizmus nem 
emelkedik a harcos, forradalmi szocialista humanizmus magaslataira. A bol-
dogságért vívott harc -kifejező képei mégsem alakulnak át a harc boldogságá-
nak diadalmas -himnuszává. A világ a -neorealista filmekben sokat vészit szí-
neiből. Bármennyire is törődnek az olasz mesterek az anyagi világgal, ez a 
világ mégis elveszíti a kezükben legégőbb, legkifejezőbb színeit. 

A városok, a csodálatos olasz városok, melyeket az egyszerű emberek 
keze épített évszázadokon át, valahogyan idegenül és ellenségesen állnak 
szemben az egyszerű emberrel. Mint a homokszemek, úgy vesznek el az em-
berek a házak rengetegében . . . Amikor Velencében jártunk, a Doge-palotá-
ban éppen istentiszteletet .tartottak a "Szent Márk" nevű új csatahajó zászló-
avatásával kapcsolatban. A .palota erkélyére csak turistákat engedtek fel. 
Mennyire átéreztük egy magas olasz fiatalember szavait (munkaruhában volt), 
ami-nt így szólt: -És -nekünk miért nem szabad? Elvégre ez a mi városunk!" 

Több olasz film spontán alapon ábrázolja a falu tiltakozását a kapitalista 
városi kizsákmányolás ellen. Ennek során azonban szószerint értelmezik azt, 
hogy "városi« és elfelejtik, hogy az olasz parasztnak csak egy testvére és 
szövetségese van — a városi munkás — és hogy ők együttesen igazi jövendő 
gazdái az ország csodaszép városainak. Számos filmben spontán tiltakozások 
hangzanak el a vallás ellen ("Csoda Milánóba-n", -Két krajcár reménység') 
Az egyszerű ember ellemsege azonban a nemlétező isten és a nem a -nagyon 
is létező egyház és annak kiterjedt szervezetei. Lehet, hogy ezért nagymér-
tékben a cenzúra öklelős, de csak a cenzúra? 

Meg kell jól ismernünk az őlasz mesterek alkotómunkáját és szem előtt kell 
tartanunk, hogy a művészi eszközök nem választhatók el a módszertől 

és hogy a forma nem választható el a tartalomtól. Éppen ezért el-vileg elkép-
zelhetetlen a neorealista művészi eljáráso-k gépies átültetése a szocialista 
realista művészetbe. Ami a külső, formális átültetéseket illeti, ezek soha nem 
vezettek jóra a művészetben. 

Amikor a -magánélet ' témája" egy városi bérház folvosóin lengedez, meg-
szűnik egy művészeti alkotás témája lenni és legfeljebb egv lakógyűlés napi-
rendi pontjának szerepét töltheti be. 

A fiiművészeti szocialista realizmus kidolgozta a filmbeli megjelenítés 
felépítésének elveit, amelyeket magukévá tettek a haladó külföldi mesterek, 
közöttük az olasz neorealizmus mesterei is. Miért másolnánk vakon idegen 
módszereket? 

Valljuk, hogy ahogyan Olaszország számára is csak egy út, a szocializ-
mushoz vezető -út jelenti a szabadságot és a boldogságot, ugvanúgy a film-
művészet kiváló olasz mesterei előtt is csak egy igaz út áll nyitva: a szo-
cialisita realizmushoz vezető út. 

A neorealista filmművészet korlátjairól beszélve, távolról sem áll szándé-
kunkban lebecsülni nagyszerű barátaink kiváló munkáit. Az olasz neorealista 
filmek a mai filmművészet legjobb eredményei közé sorolhatók. Ez azonban 
meg jobban kidomborítja a módszer korlátjait. Még a legjobb művekből is 
kitűnik, hogy a módszer megnyirbálja a művész alkotási lehetőségeit nem 
engedi meg a mai társadalmi élet mélyebb folyamatainak feltárását egy 
olyan korban, amelynek lényeges tartalma a világ népeinek feltartóztathatat-
lan es győzedelmes előnyomulása a szocializmus felé. 


