
A NYUGTALAN DE SICA 
•"Hölgyeim és uraim! 
Tízegynéhány esztendeje, hogy az 

a film, amit most önök előtt nem-
sokára lepergetnek, elkészült. Akko-
riban még legmerészebb álmaimban 
sem képzeltem, hogy a ••Bicikli-
tolvajok-" minden idők tizenkét leg-
jobb alkotása közé kerülhet...-« 

De Sica hullámos, őszes haján, 
hófehér ingmellén vakítóan szikrá-
zott az éles reflektorfény. 

••Művészi pályafutásom kezdete 
óta nyugtalanít az apa és fiú kap-
csolatának 'kérdése. Izgat az a mil-
liónyi" apró érzelemszál, amni ezt a 
két lényt oly bilincserővel fűzi ösz-
sze, s ha már korunkban adatott 
megélnem, nem választhattam el és 
nem is akartam elválasztani ezt az 
örök emberi problematikát a ko-
rétól, amely stigmát nyom minden 
emberi érzelemre, s ha az ábrázolt 
érzelem nem viseli magán e stig-
mát, igazát, hitelét veszti. Egy olasz 
apa — egy a sokmálló közül —, meg 
egy olasz kisfiú — ő is a milliónyik 
egyike —1 a háború után — ez a 
••Biciklitolvajok-". S ha megértette 
őket a világ, megértett engem is, 
aminél többet művész magának nem 
kívánhat,..-« 

Beszélt még egy rövid ideig, de én 
már nem hallgattam tovább, kisur-
rantam a hatalmas teremből, gon-
dolván, hogy most elkapom egy kis 
nyugalmas eszmecserére, mert a ve-
títés utáni sajtófogadás ilyenre nem 
alkalmas és ki tudja, mikor találko-
zom vele megint. 

A rendezőbizottság két tagja •— 
mint két testőr — lépdelt jobbján és 
balján, ő maga kipirultán tartott 
a kihalt folyosón át a páholya felé; 
Odaléptem hozzá és bemutatkoztam. 

— Magyar? — kapta rám érdek-
lődve a tekintetét. 

— Igen. 
— Nézze, most nem maradhatok 

kint, be kell mennem a terembe, de 
előadás után elvonulunk egy kis be-
szélgetésre. Jó? 

Tamáskodom. 
— Csak bízza rám. Tudom én jól, 

hogy Budapesten sok, igaz barátom 
van. S ez kötelez. 

Állta a szavát. 

A nagy történel-
mi sorsfordulók 
nagy művészeti 

sorsfordulókat 
szülnek. >Üj fajta 
idők méhében új-
fajta élet, s ebben 
újfajta művészet 
Sarjad. A fasizmus 
ellen harcoló nagy nemzeti ellenállás 
— az olasz Resistanza — talaján vi-
rul ki a neorealizmus epikában, 
pikiturában, filmben egyaránt Innen 
az, hogy az olasz művészek jogos 
nemzeti büszkeséggel tekintenek rá. 
A neorealizmus kétségtelenül nem-
zeti tett is. Emlékezzünk csak a 
•Róma nyílt város^-ra, amelynek 
irodalmi párhuzamaként hadd idéz-
zem Piero Calamandrei néhány so-
rát abból a sírfeliratból, amit még 
életében elkészített Kesselring náci 
tábornoknak, az olasz nép megnyo-
moritójának: 

»Megkapod 
Kamerád Kesselrlng, 
Tőlünk, olaszoktól, emlékművedet, 
— de . . . 
Ha erre az útra visszamerészkednél, 
helyükön találsz még 
elevent és holtat, amaz esküvésben, 
egy egész népet az emlék körül: 
amelynek neve 
mostan és mindig 
Ellenállás. 

(Rónai Mihály András fordítása) 

••Ha erre az útra visszamerészked-
nél . . E z nem csupán Kesselring-
nek szól. A neorealizmus emlékező fi-
gyelmeztetés és komoly intellektuális 
felelősségvállalás is, bár etekintet-
ben kétségtelenül — mondjuk — 
mértéktartó, tehát nem -forradalmi. 
Az eddig tapasztalt társadalmi nor-
mák megrostálásán túl nem megy és 
az adott pillanat realitásának csak 
egy bizonyos részét rögzíti. 

* 
Ilyen kérdésekről beszélgettünk 

De Sicaval egy eldugott sarakban az 
előadás után. 

— Jó. Körülbelül egyetértünk — 
mondta. — De azt semmiképp sem 
hiszem — pedig mostanában sokan 
állítják —, 'hogy a neorealizmus ide-
je lejárt. Hogy lehetne ez igaz, ami-
kor az a társadalmi valóság sem 
szűnt meg, aminek létét köszönheti! 



De ahogy ez a valóság új és új prob-
lémákat száll, a neorealizmusnak is 
új ós új feladatai vannak. Ha úgy 
tetszik, íorradalmasodik. Nagy szív-
dobogással készítjük Zavatfcinivel új 
filmünket, az -Este hatkor végíté-
letéét. Igaz, hogy minden készülő 
alkotásom hihetetlenül elbizonyta-
lanít: nem tudom mire jutok vele. 
Ezzel az új filmemmel meg különösen 
sok a dolgom. Éles, antiburzsoá sza-
tíra. Hogy aztán má lesz velünk — 
ki tudja? De a magamfajta ember 
nyugtalan. Szeretnék valami újat 
mondani, akkor meg csak ilyen 
irányban tapogatózhatom. Nem tu-
dom, ismerte- az egyik shakespeare-i 
anekdotát? 

Kérdően nézem. 
— A jól végzett munka tudatában 

éppen jóízűen aludt a padlásszobá-
jában nagy Vilmosunk, mikor — 

úgy hajnaltájt — rátört a Globe-
színiház igazgatója. Nagynehezen 
felrázta álmából a mestert. -Mit 
akar tőlem, uram, ebben a szokat-
lan órában? — nyögte ki nehezen a 
kérdést. Üj darabot! Méghozzá ha-
mar* — szólt a sürgető válasz. -Üj 
darabot?* — lepődött meg Vilmo-
sunk. De hisz, alig pór napja fejez-
tem be a -Romeo*-t! . . . Azt már 
kétszer adtuk.. .* És nemsokára 
megszületett a -Szentivénéji ólom*. 

— Látja, bennem, belül — direk-
tor nélkül is — folyton szól valami 
sürgetés: újat! újat! újat! 

— Ha pedig az -Este hatkor.. .*-t 
úgy április-május körül befejezem, 
szívesen ellátogatok Magyarországra, 
őszintén szeretem a magyarokat és 
őszintén becsülöm filmművészetüket. 
A viszontlátásra Budapesten! 

GELLÉRT GÁBOR 

fyEste hatkor végítélet' 
Amikor nyáron Rómában jártam, 

Zavattini elmondta, hogy új művé-
nek, az -Este hatkor végítélet* című 
filmnek forgatását ősszel kezdik 
meg. Hogy kik lesznek a szereplői, 
még nem tudta, csak egy volt bizo-
nyos, hogy rendezője ismét De Sica. 

Most pedig elérkezett a hír hoz-
zánk, hogy valóban megkezdték a 
film forgatását, mégpedig az eddigi 
Zavattini—De Sica filmektől eltérőn 
nagyrészt hírneves színészek részvé-
telével. Játszik benne többek között: 
G-ina Lollobrigida, Martiné Carol, 
Silvana Pampanini, Alberto Sordi, 
Eduardo de Filippo, Renato Rascei, 
Toto, Aldo Fabrizi, Paolo Stoppá és 
Amadeo Nazzari. S ami a legérdeke-
sebb, maga Vlttorio de Sica is, aki 
pedig nemrég még azt nyilatkozta, 
hogy elvből nem szerepel azokban a 
filmekben, amelyeket maga rendez, 
-a rendezőnek nem a filmfelvevő-
gép előtt, hanem mögötte a helye...* 
A készülő film folytatása lesz a 
-Csoda Milánó-ban* stílusának, 
vagyis a valóság a fantasztikummal, 
a groteszk szatírával keveredik. 

Egyébként a neorealizmusról Za-
vattini beszélt nekem a legszenvedé-
lyesebben: ' 

— Fájdalom, ma-
guk a neorealisták 
között is sokan 
azon igyekeznek, 
hogy a neoreallizmust elevenen elte-
messék. Ez a művészeti hitvallás 
olyan elkötelezettség, amelytől né-
melyek szívesen szabadulnának. 
Fegyver, amelyet el akarnak dobni. 

Zavattini sohasem tágít attól a 
művészeti elkötelezettségtől, ame-
lyet évtizedekkel ezelőtt vállalt. 

— Elmúlt az az idő — mondja —, 
amikor még azt hittük, hogy a mű-
vész felette áll a többi embernek. 
Az a tény, hogy valaki művész, nem 
jogcím az élettől, a társadalomtól 
való elszakadásra. A művészet ma 
nem elszigetelt jelenség, s nem 
olyan, mint a lepke, amely céltala-
nul kering a 'levegőben. Az igazi mű-
vészet mindig tudatos, még akkor 
is, ha nem rögtön találja meg az 
utat. Ma a moralitás megelőzi még 
a művészetet is. Az erkölcs olyan 
elkötelezettség, amely az élet vala-
mennyi megnyilatkozására egyfor-
mán vonatkozik, beleértve a művé-
szetet is. Én minden erőmmel az 
élet és a művészet egységére törek-
szem. 

GÁCH MARIANNE 


