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Nagy eseményekről 
nem számolhatunk be és 
rendkívüli élményben 
sem volt részünk az 
utóbbi időkben. Az év-
ad vége felé haladva 
megállapíthatjuk, hogy 
az olasz film az 1972— 
1973-as szezonban nem 
kényeztetett el. Vissza-
tekintve nem igen tud-
nánk (kiemelkedő alko-
tásról beszélni. Inkább 
csak az Ígéretekről. Igaz, 
a légkör sem kedvezett 
a kiegyensúlyozott, el-
mélyült alkotómunká-
nak. Nyugtalanság, zak-
latottság, 'bizonytalan-
ság jellemzi Itália hét-
köznapjait. Az olasz fil-
mesek csak némileg fa-
nyar szájízzel nyugtáz-
hatják, hogy a legutóbbi 

hónapok eseményei nyo-
masztóan igazolták ag-
gályaikat 

Évek óta visszatérő 
témája az olasz film-
művészetnek a fasizmus. 
Szatírában, drámában, 
rekonstruált történelmi 

dokumentum-filmek-
ben egyaránt. Az alko-
tók nem egyenletes szín-
vonalon és elvi tisztá-
zottsággal, nem is azo-
nos művészi igénnyel 
nyúltak a problémához. 
A tény azonban, hogy a 
fasizmus nem került le 
a napirendről, érzékel-
tette a filmesek nyugta-
lanságát. Nem riasztotta 
el a művészeket az sem, 
hogy a kritika egy része 
— közöttük jóhiszemű 
bírálók is — szemükre 
vetette témaválasztásu-

kat: túlhaladottnak mi-
nősítették a problémát. 
Azzal vádolták a művé-
szeket, hogy rémképeket 
látnak, a fasizmus bor-
zalmainak felidézésével 
a szenzációhajhászás 
irányába fordulnak, a 
kifigurázássai pedig ol-
csó hatásokra vadász-
nak. Most bombák, me-
rényletek, gyilkosságok, 
az egész félszigetet meg-
rázó válságok döbbentik 
rá a közvéleményt arra, 
hogy közel három évti-
zeddel Mussolini bukása 
után, az olasz fasizmus 
nem csak történelmi ta-
pasztalat, hanem a mai 
társadalmi élet legsú-
lyosabb politikai fenye-
getése. Pillanatnyilag 
természetesen a neofa-
sizmus akcióinak Mep-
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lezése elsősorban a do-
kumenitumfilmesek fela-
data. Ismervén azonban 
az olasz film közéleti el-
kötelezettségét, a társa-
dalmi problémák iránta 
érdeklődését és alapve-
tően antifasiszta beállí-
tottságát, okkal remél-
hető, hogy érlelődik a 
neofasizmus gyökerei-

Alessandro Momo, Laura 
Antonelll és Turi Ferro a 
Mallcia cimű f i lmben. Ren-

dezd: Salvatore Samperi 



nek és fenyegetéseinek 
méltó és figyelmeztető 
művészi ábrázolása. 

Egyébként a konkrét 
alkotások kapcsán két 
érdekes tünetre hívja 
fel a kritika a figyel-
met. Az első nem vi-
gasztaló. Alberto Mora-
via fejtegeti Salvatore 
Samperi legújabb film-
je, a Málicia kapcsán, 
hogy a sokat ígérő fiatal 
nemzedék valahol utat 
tévesztett. Samperi 
ugyanis Beilocehio, Ber-
tolucci és mások társa-
ságálban ahhoz az ígé-
retes második hullám-
hoz tartozott, akik az 
olasz irodalom ősi, Bo-
ccaccio-d vonulatát a 

társadalmi szatírával öt-
vözték. Filmjeikben az 
erotiikum együtt hatott a 
társadalmi kontestárió-
val. Az utóbbi időben 
azonban műveik eltávo-
lodtak a társadalmi 
mondanivalótód és a 
könnyebb ellenállás irá-
nyába háladva megelé-
gedtek a borsos, szelle-
mes, meghökkentő 
„olasz módra" szerkesz-
tett komédiával. Így 
történt ez Samperi ese-
tében is, aki első műved-
ben, a Köszönöm, né-
ném és az Anyaszív cí-
mű filmekben sikere-
sen egyesítette az eroti-
kumot a társadalombí-
rálattal. A Maliciában 
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azonban a fülledt szicí-
liai kispolgári társada-
lom ábrázolása csupán 
elmosódott háttériként 
szolgál egy kommersz-
ízű história elmondásá-
hoz. 

Biztatóbb előjelű a 
másik tünet. Vittorio De 
Sica tűi van a hetvenen, 
s most az olasz neorea-
lizmus egyik mestere és 
legvonzóbb alakja — al-

kotóereje teljében — 
visszafordul régi legem-
lékezetesebb sikerei vi-
lágába. De Sica 1928 óta 
ünnepelt sztrája az olasz 
színpad és film világé-
nak. Rendezőként a má-
sodik világháború alatt 
mutatkozott be és a vi-
lághír akkor kapta 
szárnyra, amikor a há-
ború befejezésével ér-
deklődését a kisemberek 
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viliágára összpontosítot-
ta. A Sciuscia (Fiúk a 
rács mögött) (1946), a 
Biciklitolvajok (1948), a 
Csoda Milánóban (1950) 
és az Umberto D. (A so-
rompók lezárulnak) 
(1952) a szegény embe-
rek; utcagyerekek, mun-
kanélküliek, öreg nyug-
díjasok, nyomornegye-
dek lakói életének ábrá-
zolásán keresztül gyako-
rolt kritikát a társada-
lom fölött. Aztán követ-
keztek látványos művek, 
nagy közönségsikerek, 
jelentős irodalmi alkotá-
sok megfilmesítései. Sok 
jó film, de nem az a De 
Sica, aki a negyvenes 





Jelenet a Malicia c ímű fi lmből 

évek végén beírta nevét 
a filmtörténetbe. S most 
mintha ú j r a a régi mes-
ter jelentkezne. Szerény 
költségvetéssel, saját 
produkcióban elkészült 
ú j f i lmje A rövid sza-
badság visszatér a két 
évtizede elhagyott régi 
mikrovilágba. Egy 
munkásasszxmyról szól. 
Délen született, Calab-
riában, Milánóban dol-
gozik gyárban. Férje 
rokkant, neki kell gon-
doskodnia a családról. 
Nem is két, hanem há-
rom műszakban, dolgo-
zik. Hajnaltól éjszakáig 
fárad, nyűvi magát. 
Hirtelen, váratlanul de-

rül fel egy pillanatra 
életének horizontja. Be-
teg lesz, kórházba kerül. 
Néhány hónaipra kisza-
kad a robotból, s a 
kényszerű kihagyás he-
teiben a kórház falai kö-
zött ismeri meg az élet-
nek azokat az apró szép-
ségeit, inelyéket sorsa 
eddig megtagadott tőle: 
barátokat, kultúrát, sze-
relmet, pihenést. Aztán 
a rövid szabadságnak 
vége szakad és folytató-
dik a sivár, örömtelen 
kötelességteljesítés. De 
Sicát a lírai történet 
megeievemítésében a vá-
szonnak olyan csillagai 
segítik mint Florinda 
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Bolkan és Renato Salva-
tori. 

A Tosca megfilmesí-
tett változata után Mo-
nica Vitti ú j ra oilyan 
szerepet vállalt, amely a 
legszélesebb lehetőséget 
nyú j t j a alakítói képessé-
gei kifejtésére. A Teré-
za, a tolvajnö címszere-
pében egy társadalom-
ból kirekesztett asszony 
harminc esztendejének 
néhány mozzanatát áb-
rázolja. 

Végül említsük meg a 
kitűnő szereposztás mi-
att Ludovico Pavoni leg-
újabb filmjét, a Hogyan 
legyünk nők? címűt, 
amelyben a főszerepe-
ket Marisa Berenson, 
Stefania Casini, Fabrizio 
Moroni és Rayimond Lo-
velock jáitsszák. 

KLAUS RÜHLE 

Negyvenöt könyv a filmről 
Tizennegyedik éve, hogy a Ma-

gyar Filmtudományi Intézet és 
Filmarchívum gondozásában meg-
jelennek a világ filmelméleti szak-
irodalmának legfontosabb kiadvá-
nyai. Eddig negyvenöt kötet jelent 
meg, valóságos könyvtár. Lassan 
elérjük, hogy a világ klasszikusnak 
számító filmszakirodalma magyar 
nyelven is hozzáférhetővé válik. 
1960-ban jelent meg az első kötet, 
évente tehát szívós kitartással át-
lagban három ilyen szakmunka lá-
tott napvilágot Kis példányszám-
ban ugyan, és csak „kézirat gya-
nánt", de a néhány száz komoly ér-
deklődő számára mégiscsak megsze-
rezhető módon, illetve ha a könyv-
tárak olvasóit is tekintetbe vesz-
szük: több ezer érdeklődőt is kielé-

gítve. Az éppen csak születő ma-
gyar filmtudománynak mindenkép-
pen nagy érdeme ez, kár lenne róla 
szemérmesen hallgatni. Ne várjuk 
hát meg a hazai irodalmunkban oly 
kínos gonddal nyilvántartott jubi-
leumok valamelyikét, az ötvenedik, 
a századik kötetet, vagy a sorozat 
létezésének tizenötödik, huszadik, 
ötvenedik évfordulóját, hanem be-
széljünk most róla, a tizennegye-
dik évi fennállás és a negyvenötö-
dik kötet után. Beszélnünk kell 
azért is, mert hátha valamelyik ki-
adó felfigyel a vállalkozásra, és ak-
kor a sorozat kiléphet a „kézirat 
gyanánt" jogi megjelölés anonymi-
tásából, de azért is, mert a publi-
kált tudományos értékeket minden-
képp nyilván kell tartani. 


