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Az év tavaszán lesz 
húsz esztendeje, hogy 
Rómában bemutatták 

Luchino Visconti első 
önálló alkotását, az 
-Ossessioné"-t (Megszál-
lottság). És éppen a hu-
szadik évforduló nap-
jaiban tekint a film-
világ nagy várakozással 
Visconti legújabb, gran-
diózusnak ígérkező mű-
ve, a -Párduc«-nak be-
mutatója elé. 

Érdemes ma, húsz év 
távlatából visszapillan-
tani az első önálló mű-
re, és az indulás fényé-
ben áttekinteni két év-
tized útját, művészi fej-
lődését. Az »Ossessione« 
azóta a filmirodalom 
egyik klasszikus alkotá-
sává lett. De Sica és 
Blasetti Visconti ugyan-
erre az időre eső kísér-
letei közül az utóbbi 
műve az egyetlen, amely 
kiállta az idő próbáját, 
és napjainkban is nem 
csupán filmtörténeti em-
lékként, hanem művészi 
alkotásként is csorbítat-
lan erejű. Az akkor 
kezdő és Olaszországban 
jóformán ismeretlen 
Visconti közben a nem-
zetközi film egyik ki-

emelkedő alakjává nőtt, 
ezen túlmenően az olasz 
szellemi élet jellegzetes 
merész figurája, tevé-
kenyen vesz részt az 
eszmei harcokban, iro-
dalmi vitákban, a mű-
vészi realizmus legkö-
vetkezetesebb, tántorít-
hatatlan képviselője, 
publicista, történelmi és 
irodalmi tanulmányik 
írója, díszlettervező, és 
•>közben« egyszer-egy-
szer operát is rendez a 
Scalában. 

Visconti önálló ren-
dezői tevékenysége hu-
szadik évfordulójának 
azonban mindezeken túl 
az kölcsönöz különös je-
lentőséget, hogy az olasz 
filmesztétika első mű-
vét, az »Ossessioné«-;t, 
egyben az első neorea-
lista alkotásként tar t ja 
számon. A neorealizmus 
a szó legszélesebb ér-
telmében, a film hatá-
rain túllépő, szellemi 
irányzatként értendő 
ebben az esetben. Mert 
neorealizmus volt az a 
jellegzetes humanista, 
antifasiszta irányzat, 
mely a megújhodás 
szükségességét hirdette 
az olasz szellemi élet 
minden síkján, a re-
gényben és a képzőmű-
vészetben csakúgy, mint 
a drámában és a fil-
men. A neorealizmus a 
fasizmus dagályosságá-
val, a hazug idillel. a 
ködösítéssel és a d'an-
nunziánus fellengzőség-
gel szemben azt követel-
te a művészektől, hogy 
az olasz XIX. századi 
realizmus, a verizmus 

hagyományait követve, 
továbbfejlesztve mutas-
sák meg az itáliai félszi-
get életét a maga való-
ságában. A cenzúra ré-
seit, az uralmon lévők 
ostobaságát és művelet-
lenségét, valamint a fa-
siszta rendszer szociális 
demagógiája által nyúj-
tott lehetőségeket ki-
használva az ojasz ér-
telmiségieknek egv cso-
portja már a harmincas 
évek vége felé megkezd-
te nézetei hirdetését kü-
lönböző folyóiratokban, 
az újságok kulturális ro-
vataiban, cikkek, tanul-
mányok, viták formájá-
bam Az új irányzat a 
maga szervezetlenségé-
ben, szétszóródottságá-
ban, kezdeti zavarossá-
gában is, legerőteljeseb-
ben a film területén je-
lentkezett. Hosszú esz-
tendőkig azonban a neo-
realizmus előharcosai 
nem jutottak túl az el-
méleten. Közel fél évti-
zedes érlelődés után, 
1943-ban született meg 
az első neorealista film, 
az "Ossessione-. Szüle-
tésének körülményei és 



"A monzai apáca" (1962) 

előzményei annyira jel-
legzetesek a korra, és 
egyben az új művészi 
irányzatra, oly mély 
nyomot véstek nemcsak 
Visconti, hanem az 
egész olasz film további 
fejlődésére, hogy néhány 
szóval fel kell elevení-
tenünk az azóta történe-
ti jelentőségűvé lett hó-
napokat. 

Visconti az »Ossess:o-
ne« forgatásakor már 
nem fiatal ember, 1906-
ban született, Milánó-
ban, az egyik legismer-
tebb olasz történelmi 
család, a Milánó törté-
nelmében kiemelkedő 
szerepet játszó Viscon-
ti hercegek sarjaként. 
Hosszú és sokrétű kul-
turális érlelődés után 
köt ki a film mellett, és 
a harmincas évek elején 
Londonban tanul Kor-
dáéknál. Első műveként 
Flaubert November j ét 
akarja megfilmesíteni, 
később azonban lemond 
erről a szándékáról, Pá-
rizsba költözik, és öt 
évig, 1936—41-ig Renoir 
mellett dolgozik rende-
ző-asszisztensként. Ez a 
választása már határo-
zott művészi és politi-
kai állásfoglalást jelent. 
Nem tér vissza hazá-
jába, a Római Biroda-

lom kulisszái és a "fe-
hér telefonok" olász 
filmvilágába, Franciaor-
szágba megy, a z akkori 
idők legjelentősebb rea-
lista alkotójához, dol-
gozni és tanulni. 

1941-ben kísérli meg 
első ízben, hogy önál-
lóan és saját hazájában 
alkosson. A választás is-
mét sokat mond: Az 
olasz verizmus legjelen-
tősebb írója, Verga 
egyik szicíliai tárgyú 
regényét akarja film-
re vinni; a fasiszta 
filmhatóságok azonban 

visszautasítják a forga-
tókönyvet azzal az in-
dokolással, hogy a téma 
nem aktuális, az olasz 
közönség nem kíváncsi 
az ilyen szicíliai bandi-
ta történetekre, Verga 
különben is elavult. A 
forgatókönyvről azonban 
tudomást szerez néhány 
fiatal író, esztéta, és ve-
lük együtt készíti el 
Visconti ú j szkriptjét, 
amely simán keresztül-
megy az előzetes cenzú-
rán, és megkapja a gyár-
tási engedélyt. Nem ér-
dektelen a forgatókönyv 



négy szerzőjének neve. 
Visconti mellett ott sze-
repel Puccini és De San-
tis, akik azóta is az olasz 
filmművészet élvonalá-
ban dolgoznak, a negye-
dik társszerző pedig 
Mario Alicata, az Olasz 
Kommunista Párt egyik 
vezetője, az Unita je-
lenlegi főszerkesztője. 

A forgatókönyv első 
pillantásra valóban ár-
tatlannak látszott. Az 
amerikai Cain, a Postás 
mindig kétszer csenget 
című regénye alapján 
készült, és a cenzúra 
nem látott benne töb-
bet, mint jó, izgalmas 
amerikai bűnügyi törté-
netet. Ez kell a népnek 
— mondották —, nem 
Verga, Szicília, izzad-
ságszag, meg miegymás. 
A baj csak ott volt, hogy 
Visconti a megfilmesí-
tés során az izgalmas 
cselekményt áthelyezte 
Olaszországba. A fil-
met Észak-Olaszország-
ban forgatta, de nem a 
turisztikai prospektu-
sokból ismert mesés ter-
mészeti tájakat, törté-
nelmi műemlékeket. 

luxusszállodákat, Fiat-
limousinokat fényké-
pezte, hanem az olasz 
városokat, házakat, ut-
cákat olyanoknak, ami-
lyenek, és az embereket, 
úgy, ahogy valójában 
éltek. 

»Mintha bomba rob-
bant volna a moziban. 
Az emberek azt sem tud-
ták, hogy ilyesmi léte-
zik, nem hittek a sze-
müknek« — jegyezte fel 
Visconti a bemutatóról. 
A filmet mindössze egy-
szer vetítették. A fa-
siszta hatóságok azon-
nal elkobozták, Rómá-
ból való szökésük után 
magukkal hurcolták 

Észak-Olaszországba, 
majd megsemmisítették. 
Az utókor számára csu-
pán azért maradhatott 
meg, mert a bemutató 
után röviddel illegali-
tásba vonult Visconti-
nak sikerült egyetlen 
kópiát megmentenie, és 
elrejtenie. Ezt mutatták 
be az ország egyes ré-
szeinek felszabadulása 
után, és az -Ossessione-
iránymutatása döntően 
hatott Rossellinv De Si-

ca -országjáró- filme-
zési módszere kialakí-
tására, azokhoz a doku-
mentatív képsorozatok-
hoz, amelyek mint Fel-
lini mondja: "Számomra 
hazám felfedezését je-
lentették.« 

Verga, Szicília. az 
olasz múlt és jelen, tör-
ténelem és szociográ-
fia és a realizmus — 
ezek jellemezték Vis-
conti indulását, ezek 
ütötték rá bélyegüket az 
elmúlt két évtizedben 
született alkotásokra. 
Élete második műve a 
felszabadulás után ké-
szült első filmje, a -La 
terra trema« (Remeg a 
föld), Verga: Malavog-
lia című regénye alap-
ján készült, szicíliai té-
májú, a szicíliaiak prob-
lémája a -Rocco- alap-
ja, legújabb alkotása, a 
-Párduc- pedig Szicílián 
keresztül nyújt bepil-
lantást az olasz törté-
nelembe. Mert ez ma-
radt továbbra is másik 
fő művészi érdeklődési 
köre: hazája, múltja, 
történelme. Nem száraz, 
vagy akár látványos. 



»kosztümös« történelmi 
anyagként, hanem fej-
lődéstörténeti mutató-
ként. Visconti az iroda-
lomban nem naturalis-
ta, történelmi szemlé-
lete pedig nem poziti-
vista, hanem dialekti-
kus. Elemző, kutató el-
me. Az olasz antifasisz-
ta kulturális ellenállás 
egyik legtudatosabb és 
legmerészebb harcosa 
első szabad alkotásában 
nem is a Resistenzából 
merít témát, hanem az 
olasz társadalmi valósá-
got boncolja, majd az 
ezután következő első 
történelmi filmjében, a 
"Senso«-ban — élete fő 
művében — az olasz 
szabadságharchoz, a 
Risorgimentóhoz nyúl 
vissza, és e téma tükré-
ben elemzi a huszadik 
század olasz valóságá-
nak történelmi helyze-
tét: a modern kapitaliz-
mus kialakulását. Ezt 

-Reng a fdld~ (1948) 

szándékszik megismé-
telni még határozottabb 
jelenre mutató utalások-
kal Lampedusa Párdu-
cának filmre vitelével. 

Utolsó művét, a "Roc-
có"-t az 1960-as velencei 
filmfesztivál díszelőadá-
sának "Válogatott" kö-
zönsége füttykoncerttel, 
hangos megbotránkozás-
sal fogadta, a film pedig 
elindult világhódító út-
jára. És amit Visconti e 
bemutatóval kapcsolat-
ban mondott, az talán 
mindennél jobban jel-
lemzi egyéniségét, szem-
léletét: "Egy újságíró a 
premier .után kijelentet-
te a kritikusoknak: Ez 
a film az olaszok 85 
százalékát kellemetlenül 
érinti. Remek — gondol-
tam magamban —, és 
roppant elégedett va-
gyok. Végre megértették 
hát, hogy ha már csiná-
lunk valamit, ha nem is 
kell okvetlenül kelle-

metlennek lennie, de 
legalább követ kell dob-
nunk a mocsárba, fel 
kell kavarnunk a vizet. 
Csak ez lehet a mi fel-
adatunk, ha nem aka-
runk — hogy is mond-
jam csak — kon-
zervgyárosokká süly-
lyedni...« Mert Vis-
conti ebben is hű ma-
radt önmagához. Sem 
csábítás, sem fenyegetés, 
sem Hollywood szirén 
hangja, sem a cenzúra 
nem térítette le útjáról. 
Kritikai szenvedélye 
nem lankadt, újra meg 
újra "felkavarta a vi-
zet", nyíltan hirdette 
következetesen antifa-
siszta nézeteit, realista 
szemléletét, és ennek" 
tulajdonítható, hogy — 
ha más körülmények 
között is — 1943 óta 
minden egyes bemuta-
tója "úgy robbant, mint 
a bomba". • 


