
A neorealizmus második hulláma 
Amikor rövid, átme-

neti pangás, megtorpa-
nás után az olasz film-
művészet — egy-két 
éve — a neorealizmus 
új hullámán igyekezett 
kilábolni a válságból, 
sokján szkeptikusan 
szemlélték ezt ia kísér-
letet: a közönségnek — 
hangoztatták — nem 
kellenek az ellen állás-
ról szóló filmek, nem 
kell az antifasiszta pro-
paganda, únja a politi-
kát, a táraadalomkriti-
kát, a történelmi témát, 
sót, általában az esz-
mei mondanivalóval 
rendelkező 1 filmeket. 
Szórakozásra, borzai-
makna, erotikára vá-
gyik és komolyabb for-
mában legfeljebb eszté-
tizáló kísérleteket fogad 
el. A kritikusoknak ez 
a csoportja Inkább a 
francia Nouvelle Vague-
nak jósolt sikereket és 
eleve kudarcra ítélte a 
••túlhaladott* olasz kez-
deményezéseket. 

Az események azon-
ban megcáfolták a rea-
lizmus halál madarai t. 
Nemcsak a nagyok, a 
már befutottak, Roseüi-
nd, De Sica,, Feffini, Vis-
canti találtak ismét m|a* 
guikra a realizmus rene-
szánszában és alkottak 
olyan világsikerű mű-
veket, minit a -Rovere 
tábornok*, a -Rooco*, 
az -Édes élet* és -Az 
altanai foglyok* (nem 
beszélve arról, hogy a 
legutóbbi két egymást 
követő esztendőben 
Cannes-ban is Germi és 
Viscanti nyerték él az 
Aranypálmát), ' hanem 
nyomukban új és eddig 
ismeretlen rendezők al-
kotásai nyomán előre-

tört a neorealizmus má-
sodik hulláma. 

Különösen figyelem-
re méltó, hogy a pesz-
szimista jövendölések-
kel ellentétben, a siker 
ezúttal teljes volt, mű-
vészi és gazdasági téren 
egyaránt. Nem is csak 
Olaszországban és Euró-
pában, hanem még az 
Egyesült Államokban is. 
így például New York-
ban a Válás olasz mód-
ra* cftnű filmet majd-
nem fél évig vetítették, 
a bevétel megközelítette 
a félmillió dollárt és 
Germi alkotása az öt 
legnagyobb jövedelmet 
hajító film sorába ke-
rült, olyan bestsellerek 
társaságában, mint a 
••West Side Story* és a 
-Lázadás a Bountyn*. 
Olaszországban pedig a 
téli és tavaszi szezon 
legnagyobb kasszasi'kert 
elért új alkotásai között, 
úgyszólván csupa ame-
rikai mammut-költség-
vetéssel készült film 
mellett, három .kifeje-
zetten baloldali tenden-
ciájú politikai filmet 
találunk, a -Nápoly 
négy napjá*-t, a -Mar-
da su Roma*-t és - A 
maffiás*-! 

Közülük Loy művét, 
a nápolyi ellenállás 
filmeposzát nemrég is-
mertettük lapunk hasáb-
jain. A ••(Miaraila su Ro-
ma* az első kísérlet, 
hogy a hivatalos fasisz-
ta történetírás által év-
tizedekig legendás hír-
rel övezett 1922-es ha-
talomátvételt a maga 
valóságában, szánalmas 
kutyakomédiaként mu-
tassa be. A film frene-
tikus sikerének döntő 
eleme a sokoldalú Vit-
torio Gassmjann ragyo-

gó alakítása egy fasisz-
ta bandaíőnök szerepé-
ben. A kritika az anti-
fasiszta iéliepfllező film-
művészet műfaji gazda-
godásaként üdvözölte 
Risi rendező művét, bár 
hibájául rója fel, hogy 
sokszor nem tudott el-
len tállni az olcsó siker, 
a könnyed, felszínes mu-
lattatás kísértésének. 

Az 1963-as közönség-
sikerek listáján a máso-
dik helyen szerepel 
Lattuada fi lmje-A maf-
fiás*, melynek főszere-
pét Alberto Sordi játsz-
sza. Mint a címe is jel-
zi, szatirikus szicíliai 
történettel van dolgunk. 
••A maffiás* átütő sike-
re egyébként arra em-
lékeztet, hogy rövid 
egy éven belül a szicí-
liai téma három esetben 
-vágott be* (a -Párduc*, 
-'Válás olasz módra*). 
Végül most kezdik .Ve-
títeni, de máris siker-
rel biztat RosselűiLninek 
Fetroini-Griffi írása nyo-
mán készült új művét, 
a fiatalság morális prob-
lémáit tárgyaló -Fekete 
lelket*. A főszerepéket 
Gassmann, Nadia Tiller, 
Eleonora Rossi-Drago és 
Anette Stroyberg jáitsz-
szák. 

A neorealista film re-
neszánsza nem véletlen 
jelenség. 'Elválaszthatat-
lan attól a fejlődési 
irányzattól, amely leg-
élesebben az április vé-
gi választásokon jutott 
kifejezésre. Az olasz 
tömegek ön-tudatosodá-
sa, az erőteljes balra-
tolódás 'kölcsönhatásban 
áll a haladó szellemű, 
miagas művészi igényű 
alkotások sikerével. 
Mert nem szabad elfe-
ledkezni arról sem, hogy 



az eszmei tartalommal 
rendelkező olasz filmek 
kőzött nem találunk 
egyetlen egyre sem, 
amely alapvetően ne 
lenne baloldali beállí-
tottságú. 

A siker (természete-
sen rányomja bélyegét 
a gyártásna is. A jelen-
leg forgatás alatt álló 
filmek közül a legna-
gyobb várakozás az 
••Elvtársak-* fcímű alko-
tást előzi meg A film 
az 1896-ban Torinóban 
lezajlott, első olaszor-
szági sztrájk történetét 
írja le. Az olasz mun-
kásmozgalom első har-
ci lépése spontán nyom-
dász-megmozdulás volt 
és a ti zennégyórás mun-
kanap, meg a nyomo-
rúságos fizetés ellen 
irányult. A i, rendező 
Monicelli, a szereplő-
gárda élén (pedig Masrt>-
roianni áll, aki a tudo-

mányos szocializmus el-
ső üzenetét, ja munká-
sokhoz vivő szocialista 
tanár- szerepét alakítja, 
mellette pedig olyan 
művészek vonulnak fel, 
mint Renato Salvatori, 
Annáé Girardot és Folco 
Lulli. 

Franco Rosd, a v>Slal-
yatore Giuliano* világ-
sikerlt aratott rendező-
je, Nápolyban forgatja 
a -Markunkban a vá-
ros* című filmet, amely 
az olasz "gazdasági cso-
da.* egyik legvisszataszi-
tóbb jelenségét, a szé-
dületes telekspekulációt 
leplezi le. [De Bosio a 
velencei ellenállás együk 
epizódját kelti életre, 
Sergio Spina az OAS-
ról, Di Giammatteo pe-
dig "Gott miit una* cí-
men a német militariz-
mus ötven esztendejéről 
készít leleplező erejű 
dokumentfiimet. 

Gassman a ••M arc la su Romac főszerepében 



Daniela Rocca, a -Manzárd—ban Mastrolannl a századvégi szocialista tanár 
szerepében 

Mennyiségileg is, mi-
nőségileg is ezek a fil-
mek jelentik az új 
olasz termés javát. Mel-
lettük említésre méltó-
nak ígérkezik .még a 
-Négy muskétás- címen 
készülő, nagy burleszk, 
a nálunk is ismert Fab-
rizi, De Filippo és Nino 
Tarawto közreműködésé-
vel, valamint kért sztár-
film.: Lollobrigida és 
Jean-Paul B elmondo 
-Veszett tenger- című 

kalandos filmtörténete 
és az Education Senti-
mentaile ki tudja hánya-
dik, ezúttal olasz vidé-
ki származású lányról 
szóló változata. Az ízlé-
sességért és a színvona-
lért Gianni Puccini ren-
dezése nyújt biztosíté-
kot. A film igazi szen-
zációja azonban a Ger-
mi -Válás—ában feltűnt 
Daniela Rocaa, aki a 
főszerepet alakítja. A 

megragadó szépségű fia-
tal lányban senki sem 
ismerne rá Rosaliara, 
Fefe báró pelyhes ajkú, 
elviselhetetlen nejére. 

íme, egy rövid átte-
kintés a második hul-
lámról, amelynek tér-
hódítása feltartóztatha-
tatlan és amely az ed-
diginél ás erőteljesebben 
biztosítja az oliasz film-
művészért vezető helyét 
a nyugati világban. 


