
ím f i i . y iiiilsii m m 
nem tetszik Bonnak 

Olasz filmnél nem rit-
ka jelenség a botrány. 
Az olasz rendezők leg-
jobbjainak emberi és 
művészi bátorsága, szó-
kimondása nemegyszer 
háborítja fel a világ 
reakciósait, klerikálisait 
és hipokritáit. A "Ná-
poly négy napja- esete 
mégis páratlan az új 
olasz filmgyártás közel 
két évtizedes történeté-
ben. 

Bemutatását minden 
várakozási felülmúló, ki-
robbanó közönségsiker 
és ezzel párhuzamosan 
fokozódó nemzetközi 
hajsza követte. A hadjá-
rat Bonnból indult, 
majd az "európai egy-
ség- jegyében vissz-
hangra talált Nyugat-
Európa valamennyi reak-
ciós gócában. Kezdetben 
csak a sajtó megi a rá-

dió tombolt, később 
azonban — s ez a szo-
katlan —, hivatalos fel-
lépés yr történt nyugat-
német részről, méghoz-
zá nyílt beavatkozás 
Olaszország belügyeibe. 
Amint azonban ilyenkor 
történni szokott, a bon-
ni cenzorok kísérlete 
visszafelé sült el. Nanni 
Loynak, a nápolyi el-
lenállásról készült film-
je a botrány híre szár-
nyán a csatornán, sőt az 
óceánon túlra is elju-
tott és ott folytatja dia-
dalútját. 

Így bizonyította De 
"életképességét- az a 
film, melyet közvetlenül 
bemutalása után az 
••európai gondolat- szel-
lemében örökre vissza 
akartak zárni a doboz-
ba. Az olasz hivatalos 
fogadtatás ellenségesen 

hűvös volt. A film azon-
ban rnég nem is került 
külföldön vetítésre, ami-
kör Bonnból félhivata-
los megkeresés érkezett 
az olasz filmgyártók 
szövetségéhez: -maga-
sabb- célok érdekében 
ne gyártsanak több náci-
ellenes alkotást. Majd 
miután az olasz szövet-
ség visszautasította ezt a 
«sugalmazást«, fenyege-
tődzésre fogták a dolgot. 
Nyugatnémet illetékesek 
közölték, hogy kényte-
lenek lesznek csökkente-
ni az olasz filmek beho-
zatalát. ami — mondot-
ták — "legérzékenyebb 
pontján érinti majd uz 
olasz gyártókat-. Ám ez 
sem használt. És ekkor 
vetették be a nagyágyút. 

Adenauer kancellár 
egyik bizalmasa, Martín 
Bertold keresztényde-
mokrata képviselő, a 
Bundestag kulturális bi-
zottságának elnöke, a 
CDU hivatalos folyóira-
tában, a'Deutsches Mo-
natblattban rontott neki 
Nanni Loynak és az 
egész olasz filmművé-
szetnek. Az olasz ren-
dezők ugyanis — Martin 
Bertold szerint — »Euró-
Da egysége ellen támad-
nak-, mert műveikkel 
-anyagot szolgáltatnak a 
kommunista blokk or-
szágainak, melyek mo-
hón vetik rá magukat 
az olasz filmekre, mivel 
ezek a Szövetséges Köz-
társasággal szemben 

Regina Bianclii és Dome-
nlco Formato, u Nápoly 
négy napja- című filmben 



Jean Sorel 

fennálló bizonyos lelki 
beállítottságot táplál-
nak". A CDU képviselő 
cikkében szervezeti lé-
péseket javasolt az olasz 
filmek ellen. Az olasz 
hatóságokat kínosan 
érintette a beavatkozási 
kísérlet és igyekezett a 
botrányt elsimítani, azl 
azonban nem tudták 
megakadályozni, hogy R 
"Nápoly négy napja-
iránt ezek után még fo-
kozottabb figyelem irá-
nyuljon. Éppen akkor, 
amikor sokan már azl 
hitték, hogy az antifa-
siszta ellenállás témaj ál 
sikerült végleg levenni 
az olasz filmművészet 
napirendjéről. Addig 
hirdették, hogy az ellen-
állás túlhaladott, unal-
mas, nem érdekel senkit, 
míg az utóbbi évek so-
rán valóban alig szüle-
tett erről a témáról em-
lítésre méltó alkotás. 
Loy nyilatkozatában 
meg is említette, hogy 

Jelenet a -Nápoly négy napja- című filmből 

évekig kellett harcolnia, 
míg Pratolinivel írt for-
gatókönyvét meg tudta 
valósítani. És éppen eb-
ben rejlik "-bűne-. Ki-
tartásával. bátorságával 
bebizonyította, hogy az 
ellenállás eszméje egy-
általában -nem ment ki 
a divatból", sőt tömeg-
sikerre számíthat nem-
csak Itáliában és a 
-kommunista blokk" or-
szágaiban, hanem szerte 
a világon. 

Művészileg és eszmei-
leg különösen érdekesek 
azok az érvek, melyek-
kel Nanni Loy a Bianco 
e Nero című olasz film-
folyóiratban műve alap-
gondolatát fejti ki és az 
ellenállási tematika idő-
szerűségét indokolja: 

— Olyan filmek érde-
kelnek — mondotta —, 
melyekkel rávilágítha-
tok arra, hogy bizonyos 

értékek hiányoznak a 
mai olasz társadalomból. 
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JÚNIUSI 
FILMÚJDONSAGOK 

ASSZONY A TELEPEN 
Magyar film 

Széles változatban is 
14 éven alul nem ajánlott 

Főszereplők: 
RUTTKAI EVA 

SCHWETZ ANDRÁS 

ITELETHIRDETES 
CSÜTÖRTÖKÖN 

Magyarul beszélő 
lengyel filmdráma 

10 éven alul nem ajánlott 

Ml KETTEN. MEC. A l.O 
Franc:.i nlmbnljúzat 

Mire gondolok: a szoli-
daritás érzése, a meg-
értés, az áldozatkészség, 
az altruizmus. Ügy ér-
zem, hogy éppen manap-
ság, amikor a fejlődés, 
az emelkedő életszínvo-
nal, a gazdagság és a jó-
lét utáni hajsza, egyszó-
val a mi kis "gazdasági 
csodán.k« meglazítja az 
emberek közötti érzelmi 
és szellemi kötelékeket, 
hiányzanak azok az érté-
kek, melyeket leginkább 
a demokrácia fogalmá-
val tudnók összegezni. 
Persze nem a formális 
demokráciára gondolok, 
hanem a ténylegesre, 
mely — úgy vélem — 
nálunk még nem való-
sult meg eléggé. Ebből 
a megállapításból kiin-
dulva, ettől a gondolat-
tól vezérelve, kezdtem 
kutatni olyan témák és 
problémák után, ame-
lyek a múlt felelevení-
tése kapcsán mai mon-
danivalóval rendelkez-
nek. Meggyőződtem ar-
ról. hogy az olasz ellen-
állás nem merült ki az 
ország felszabadításá-
ban, nemcsak politikai 
harci állásfoglalást je-
lentett, hanem más érté-
keknek is hordozója volt. 
Újra olvasva és átgon-
dolva az akkori esemé-
nyeket, saját személyes 
élményeimben is kutat-
va, megértettem, hogy 
az ellenállási harcban 
létrejöttek ezek az érté-
keli. a tényleges demok-

ráciának azok a csírái, 
melyek a későbbiek so-
rán nem tudtak megfe-
lelően kibontakozni. 

— Hosszas tanulmá-
nyozás, töprengés után 
azért választottam fil-
mem témájául a nápolyi 
népi fölkelés történetét, 
mert úgy gondoltam, 
nincs nagyszerűbb lehe-
tőség a fentebb említett 
értékek hirdetésére, 
mint ha bemutatom an-
nak a polgári lakosság-
nak a harcát, meiy fegy-
vert ragadott, hogy ki-
kergesse városából a há-
borút. Feladatom izgal-
masságát csak növelte, 
hogy a nagyszerű cél: a 
németek kiűzése, a há-
ború befejezése egy 
tömbbé kovácsolta a vi-
lág legelszántabban in-
dividualista népét — a 
nápolyiakat. 

Amikor Loyt megkér-
dezték. mit szól fi lmje 
fogadtatásához, így vá-
laszolt: 

— Nem lép meg. Már 
a hivatalos ünnepélyes 
bemutató jeges légkör-
ben zajlott le. A gála-
közönség nem szsreti 
azokat a filmeket, me-
lyeknek főszereplője a 
-csőcselék". Másnap dél-
előtt tízkor kezdődött vi-
szont a rendes vetítés 
Nápoly egyik mozijában 
és az ünneplés éjszaka 
az utolsó előadás után 
sem ért véget. 
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