
AZ OLASZ WESTERN 
Ha azt halljuk, hogy 

olasz film, önkéntelenül 
is Rossellini, Fellini, An-
tonioni, De Sica, Germi 
neve jut eszünkbe; a 
Cannes-i, Karlovy Va-
ry-i, velencei, moszkvai 
fesztiválon nyertes al-
kotásokra, Oscar-díjas 
művészekre és filmekre 
gondolunk. De ki ismeri 
Sergio Leone nevét? 
Senki! Pontosabban: a 
legutóbbi időkig szű-
kebb pátriáján (a római 
Cinecittá határain) túl 
nagyon kevesen tudtak 
róla. Nevét most vissza-
menőleg is hiába keres-
nők a folyóiratokban, 
magazinokban, kritikai 
rovatokban, filmtörténe-
lakben. Legfeljebb a 
„futottak még" névsorá-
ban találkozhatnánk ve-

le, vagy a művek szer-
zőit hivatalosan, adat-
szerűen felsoroló fil-
mográfiákban. (Egyéb-
ként még ott is jó dara-
big nem saját, hanem a 
„stílszerűbb" Bob Ro-
bertson néven szere-
pelt.) 

Ez az „ismeretlen" 
Leone ma vitathatatla-
nul a legsikeresebb olasz 
filmrendező. Első helyen 
áll a keresők és jövede-
lemhajtók listáján. Mű-
vei bestsellerek mór 
nemcsak Itáliában, ha-
nem Nyugat-Európá-
ban, Közel- és Távol-
Keleten, sőt betörtek 
Amerikába is. Iskolát 
alapított, amely az el-
múlt három évben, 1964 
és 1967 között nem ke-
vesebb, mint 169 művet 

hozott létre, az olasz 
filmtermelés össztermé-
sének közel 20%-át adja. 
Mert a 37 esztendős Ser-
gio Leone egy új műfaj, 
az olasz western megte-
remtője és kiemelkedő 
alakja. 

A szakmába beleszü-
letett. Apja is filmes 
volt: Roberto Roberti 
néven a két világháború 
között több, mint 100 
filmet rendezett. Sergio 
Leone tizenhat éves ko-
ra óta dolgozik a film-
gyártásban. Végigjárta 
az iskolát, ötvennyolc 
filmben ténykedett se-
gédrendezőként. Töb-
bek között Comencini, 
Soldati, Loy mellett Ké-
sőbb csak amerikaiak-
kal dolgozott: Walsh, 
Wyler, Wise, King mel-
lett tanulta ki a szakma 
csínját-bínját. Tőlük 
merített ihletet önálló 
pályakezdéséhez. Egy-
két jelentéktelen >kísér-
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let után 1964-ben indul 
et szédületes ívelésű 
karrierje. 

Nyugat-európai produ-
cerek ekkor már esz-
tendők óta készítik Spa-
nyolországban a német, 
francia, angol, stb. mód-
ra konfekcionált „hami-
sítatlan" amerikai wes-
ternt. Az olaszok lema-
radtak az üzletről, pedig 
nyilvánvaló, hogy az 
alapvető feltételek adot-
tak: olcsó munkaerő, 
romantikus tájak, Dél-
Itália vad, civilizálatlan 
miliője és tetejében — 
ellentétben Spanyolor-
szággal — itt helyben 
megtalálható az évtize-
dek alatt kialakult 
nagyszerű technikai ap-
parátus is. Leone lele-
ményességét dicséri, 

hogy mindezt ő ismerte 
fel, az olasz filmgyártás 
névtelen kis tucatembe-
re, jelentéktelen fiatal 
napszámosa. 

Mint az Europeónak 
nemrég adott nyilatko-
zatában, szégyenkezés 
nélkül maga is elismer-
te, első alkotása úgy 
született, hogy a vágó-
szobában kockáról koc-
kára áttanulmányozta, 
majd lekopírozta Kuro-
sawa: A szamuráj bosz-
szúja című művét. Meg-
változtatta a kosztümö-
ket, s a cselekményt át-
ültette a vadnyugatra. 
A plágiumper nyomán 
tekintélyes összeg fize-
tésére kötelezték, ezen-
kívül át kellett adnia 
filmje japán forgalma-
zásának jogát Kurosawa 
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producerének. Mindez 
azonban bőségesen „be-
lefért az üzletbe": az 
Egy marék dollárén 2 
milliárd 683 millió lírát 
gyümölcsözött. A kö-
vetkező film, a Néhány 
dollárral többért, 3 mil-
liárd 179 milliót, az 
1967-ben forgatott A jó, 
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a gonosz és a rút eddig 
két és fél milliárdot. 
Most pedig Leone olyas-
mivel dicsekedhet, amit 
európai rendező eddig 
még aligha ért meg: 
amerikai producerek 
bízták meg western film 
gyártásával. A Volt egy-
szer a vadnyugat elké-
szítéséért a rendező 409 
millió líra gázsit kap, a 
sczereplfflLista élén pedig 
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olyan nevek állanak, 
mint Henry Fonda és 
Claudia Cardinale. 

Mi a siker titka? 
Egyes kritikusok hajla-

Lou Castel, Damiano Da-
miani filmjének főszerepé-

ben 

nak arra, hogy Leone 
és általában az olasz 
western feltörésének 
kulcsát a brutalitás és 
szadizmus orgiáiban ke-
ressék. Ez azonban fel-
színes, nem kielégítő 
magyarázat. Hiszen az 
erőszak eszkalációjában 
olyan szoros a verseny, 
hogy pusztán mennyisé-
gi fokozással senki sem 
nyújthat egyedi, felül-
múlhatatlan teljesít-
ményt és ezzel nem szá-
míthat tartós elsőségre 
sem. A valódi ok tehát 
mélyebben rejlik. Az 
olasz western talán 
„jobb, mint az eredeti"? 
Nem jobb, csak éppen 
— a megtévesztésig azo-
nos külsőségek ellenére 
— egészen más. Ezért 
nem egyszerűen: ameri-
kai western olasz mód-
ra, hanem olasz western. 
Ha Leone megelégedett 
volna spanyol, francia, 
német kollegái receptjé-
vel, az egyszerű után-
zással, szokványos kon-

zum-film sorozatgyár-
tással, akkor neve soha-
sem kerül az érdeklődés 
középpontjába. így vi-
szont az utóbbi hóna-
pokban mindenfelé nyi-
latkozik, fényképeit köz-
lik, írnak róla, értékelik 
— egyszóval foglalkoz-
nak vele. Talán nem 
mindig úgy, mint sze-
retné. De tagadhatatla-
nul, mint olyan korsze-
rű jelenség frappáns 

megnyilvánulásával, 
amely elől nem lehet ki-
térni, nem lehet elhall-
gatni, mint évekig tet-
ték. 

Technikailag, esztéti-
kailag, művészileg ter-
mészetesen nincs sok 
elemezni való Leone és 
követői alkotásain. An-
nál izgalmasabb a prob-
léma filmszociológiai, 
társadalmi és morális 
szempontból. Munkája 
vezérfonalát maga így 
határozta meg: „Film-
jeim sikerének titka ab-
ban rejlik, hogy a vad-
nyugatot romantika és 
retorika nélkül ábrázo-
lom. A West nem olyan, 
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amilyennek az ameri-
kaiak bemutatták. Nincs 
itt más csak brutális 
erőszak, egymást kibele-
ző emberek. Az én alak-
jaim azért tetszenek a 
közönségnek, mert cini-
kusak és mohók. Életük 
egyetlen célja az arany 
utáni hajsza." 

Leone tehát kiküszö-
böli westernjeiből mind-
azt, ami a klasszikus 
amerikai vadnyugati 
kalandfilmekben kétség-
kívül „lakkozott" volt. 
Eltemeti a romantikus, 
idealizált, történelmileg 
nem tökéletesen hiteles 
westernt. S ezzel együtt 
az úttörők, a rettenthe-
tetlen hősök iránti ra-
jongást, a „tiszta" ter-
mészeti élet iránti nosz-
talgiát, a jó, igaz ügy 
iránti lelkesedést, az azo-
nosulást az „igaziakkal", 
a szurkolást a „miein-
kért". Egyszóval mind-
azt, ami korlátai, gyak-
ran retrográd vonásai — 
faji elfogultság, erőszak 
glorifikálása, romanti-
kus népiesség, mítosz 
költés, irreális technika-

Martiné Beswick, a Quien 
sabe? főszereplője 

és város-ellenesség — 
ellenére a művelődés-
történet egyöntetű meg-
állapítása szerint mégis-
csak az amerikai közvé-
lemény alakításának 
egyik leghatékonyább 
pedagógiai eszköze volt. 
Mert a westernben a 
szereplők „jók"-ra és 
,rosszak"-ra oszlottak. 
És ezzel a nézőt állás-
foglalásra késztették a 
„jó" és a „rossz" között. 
A történet végső morál-
ja lehetett tanmesesze-
rű, a bonyodalom primi-
tív, naiv, gyermekded, a 
gag-ek elcsépelték, de 
végső fokon ezer izgal-
mon, borzalmon, trivia-
litáson át megszilárdí-
totta a néző hagyomá-
nyos etikai értékrendjét: 
a jóba, az igazságba ve-
tett hitét. 

Leone dezilluzionál. 
Nyilatkozata mellett 
ékesen bizonyítja ezt 
legutóbbi filmje is. A 
jó, a gonosz és a rút há-
rom egyívású, elszánt 

bandita, akik között a 
harcot csak az dönti el, 
ki az ügyesebb, rava-
szabb, gátlástalanabb és 
kíméletlenebb. Igaz, 
Leone ideológiailag is 
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alátámasztja filmjeinek 
eszmevilágát. A kom-
munista illusztrált heti-
lapnak, a Vie Nouvé-
nak adott nyilatkozatá-
ban Vietnamra és a 
diáktüntetések brutális 
elfojtására célozva azt 
mondta: „Ne tévesszük 
össze az okot az okozat-
tal. Az erőszakot a film 

tanulja az élettől, és 
nem fordítva. Az én fi-
guráim cinizmusa pedig 
semmiben sem különbö-
zik a rendőrétől, aki 
szétveri a tüntető diák 
fejét, vagy a hanglemez-
gyárosétól, aki sorozat-
ban állítja elő majd ha-
jítja félre sztárjait." 
Van igazság ezekben a 
szavakban. De a mű-
vésznek, a humanistá-
nak ilyen világos felis-
merés után nem az vol-
na-e a hivatása, hogy ár 
ellen ússzon ...? 

Nem ez történik. Sőt, 
ugyanez a cinizmus jel-
lemzi az olasz westernt 
is. A félelmetes műfaj 

feltartóztathatatlanul 
folytatja diadalútját. 
Ebben az esztendőben 
már „megünnepelhetik" 
a 250. mű megszületését 
is. Rányomja bélyegét 
az egész olasz film-
gyártásra. Mindenfelé 
kiterjeszti csápjait. 
Olyan márkás rendező-
ket is bűvkörébe csábít, 
mint Tinto Brass, Van-
cini, Lizzani (Dee Bee* 
ver álnéven). Western-
ben szerepel Rita Pavo-
ne, Lola Falana, Paulo 
Stoppá. Western kör-
nyezetbe helyezik 
Shakespeare drámáit, a 
Hamletet, az Othellót, a 
III. Richárdot. A címek 
maguk helyett beszél-
nek: Corbucci filmje: 
Az iszonyatosak, Valeri: 
A halál kedden arat, 
aztán Fulchi: A colt volt 
a zsoltároskönyve; Szólj, 
ha lőssz, stb. 

A gondolkozó néző 
természetesen a maga 
helyére teszi az efféle 

ponyvát. A kritikus fin-
torogva fordul el tőle, 
mert félelmetes szocio-
lógiai jelentőségükön 
túl valóban döbbenete-
sek a calábriai hegyek-
ben és falvakban ké-
szült vásári produkciók, 
amelyekben — mintha 
csak gúnyt akarnának 
űzni a jámbor nézővel 
— az ötven évvel ezelőt-
ti vurstli hangulatát 
idézve, ismert olasz szí-
nészek a szereplők lis-
táján amerikai „Káposz-
ta Sári" álnevekkel sze-
repelnek. így például 
Romolo Girolamo wes-
tern színészneve Rod 
Gilbert, Giorgo Perroni 
— Jackson Paget, Marío 
Bava — John Old. 

Ugyanakkor az „al-
kuitúra" mély rétegei-
ben, a kispolgári ízlésű 
tömegek nyelik a mér-
get. Saját érzelmi és ér-
telmi zűrzavaruk, eltá-
jolódásuk, dehumanizá-
lódásuk tükörképét lát-
ják a kosztümös, vad-
nyugati rémregények-
ben. Ebben a Westben 
nem a múlt század tör-
vényei diktálnak, ha-
nem a neokapitalizmus 
dzsungel-törvénye: a 
világ aljas, visszataszító, 
kegyetlen, sa kíméletlen 
harcban az marad felül, 
aki jobban kezeli a col-
tot. A többi mind — 
üres maszlag. Vagy 
mint Leone mester 
klasszikus tömörséggel 
határozta meg: A mai 
világban nincs más vá-
lasztás, vagy banditá-
nak áll be az ember, 
vagy prédikátornak. 
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