
Kedves Michele 

Napjainkban  alighanem  a  profi-
film  virágkorát  éljük  —  nem  először  
és  nyilván  nem  utoljára.  A  filmmű-
vészet  eseményeit  befutott,  nagy  
rendezők  új,  pontosabban  nem  is  
mindig  igazán  új,  meg  egy-egy  pá-
lyakezdő  imponáló  mesterségbeli  tu-
dással  elkészített  filmjei  szolgáltat-
ják.  A  filmbeli  újdonság,  a  „szék-
hez-szögező"  érdekesség  manapság  
vagy  a  cselekmény,  vagy  a  látvány  
felől  éri  az  embert.  A  jól  megcsi-
nált  történetnek,  az  akciónak  újra  
ázsiója  van,  és  az  operatőrök  tob-
zódnak  a  modern  civilizáció  és  a  
modern  filmtechnika  nyújtotta  fo-
tografikus  látvány  kimeríthetetlen  
lehetőségeiben.  A  mélyebbre  ható  
tartalmi  és  a  feldolgozásmódra  visz-
szaható  formai  felfedezéseknek  apá-
lya  van  mostanában.  Olyanféle  is-
kolák,  mint  az  Antonioni-féle  film-
stílus,  a  francia  új  hullám,  a  cseh  
film  a  dokumentumfilm  különféle  
ágai,  manapság  nem  teremnek.  Vagy  
éppen  a  fikció,  a  húszas-harmincas  
évek  „naiv"  filmmeséinél  jóval  ra-
fináltabb  fikció  volna  az  új  irány-
zat? 

Mario  Monicelli,  a  Kedves  Michele  
rendezője  profi  a  javából.  1949  óta  
rendez  filmeket,  túl  van  már  a  har-
mincadikon  is.  Filmtörténeti  jelen-
tőségű  nemigen  akad  köztük,  de  
azért  sokak  számára  emlékezetes  le-
hetett  A  nagy  háború,  Az  elvtársak^  
a  Boccaccio  70-ből  az  ő  epizódja,  a  
Brancaleone  ármádiája  vagy  leg-
utóbb  Az  ezredeseket  akarjuk.  És  
máris  sokat  lehetett  hallani  a  hat-
vanötéves  maestro  legutóbbi  és  talán  
legjobban  sikerült  filmjéről,  az  Egy  
ici-pici  kispolgárról.  Monicelli  az  
olasz  filmnek  abba  a  kiapadhatatlan  
áramlatába  tartozik,  amely  a  Germi,  
Lattuada,  a  késői  Sica,  Comencini,  
Soldati,  Risi,  Scola  stb.  nevével  fém-
jelezhető  filmkomédiát  —  elvétve:  
társadalmi  szatírát  —  adta  a  világ-
nak,  a  mulatságra,  profi  mulattatás-
ra  olyannyira  áhítozó  világnak.  Af-
féle  nemzeti  intézménnyé  vált  ez  a  
műfaj  Itáliában,  akár  az  utóbbi  év-
tizedben  a  politikai  krimi.  Monicelli  
ennek  a  műfajnak  a  szorgalmas  mű-

velése  során  vált  igazi  profivá.  Olyan  
profivá,  aki  akár  két  filmet  is  képes  
egyszerre  forgatni:  egy  ideig  állító-
lag  nappal  az  Egy  ici-pici  kispolgárt  
forgatta,  este  a  Kedves  Michelét.  
Mintegy  kikapcsolódásul.  És  ez  a  
Kedves  Michele  olyan  is,  irynt  egy  
nagy  mester  pihenője.  Nem  azért,  
mert  nem  komédia.  Nem  arról  van  
tehát  szó,  hogy  a  komédiaszerző  
mintegy  kikapcsolódásul  eltűnődik,  
csakugyan  olyan  mulatságos-e  az  
élet.  Már  csak  azért  sem,  mert  az  
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Jelenet  a  filmből  

igazán  jó  olasz  komédia  a  legmulat-
ságosabb  pillanataiban  sem  állította  
ezt  soha.  Ha  egyáltalán  pihenő  volt  
Monicelü  számára  a  Kedves  Michele,  
inkább  azért,  mert  benne  a  profi  
filmes  kibújva  a  jó  sztori  vasfe-
gyelme  alól,  hangulatoknak,  miliők-
nek,  jellem-  és  helyzettanulmányok-
nak  adhatta  át  magát;  ismerős  em-
bereket,  utcákat,  lakásokat,  meghit-
ten  privát  bánatokat  és  csalódáso-
kat  szemügyre  véve  kicsit  elméláz-
hatott.  A  Kedves  Michelében  egy  
profi  filmrendező  a  profi-film  teljes  
vértezetében  egy  kitérő  erejéig  sze-
mélyes  hangon  szólal  meg,  csaknem  
privátemberként.  Nem  önmagáról  
valló  művészként,  hanem  hősei  egyi-
keként,  egyszerű  isimerősükként.  

Kifélék-mifélék  ezek  az  ismerő-
sök?  Mindenekelőtt  a  film  alapjául  
szolgáló  kisregény,  Natalia  Ginz-
burgnak  a  Nagyvilág  1974/8.  számá-
ban  magyarul  is  megjelent  Kedves  
Micheléjének  a  hősei,  akikben  isme-
rőseire  ismerhetett  Monicelli  is.  Ma-
ga  Michele,  a  címadó  alak  a  film-
ben  nem  tűnik  fel,  és  még  annyi  sem  
tudható  meg  róla,  mint  a  kisregény-
ből.  Kallódó,  lázadó  fiatalember,  aki  
kapcsolatban  áll  a  szélsőbaloldali,  
anarchista  csoportokkal,  művészi  
ambíciókat  is  melenget,  de  aztán  
menekülnie  kell  Rómából,  átmene-
tileg  Angliában  kallódik,  végül  a  
szárazföldre  visszatérve  halálosan  
megsebesül  egy  diáktüntetésen.  A  
túlnyomórészt  levelekből  összetevődő  



kisregényben  ő  a  legtöbb  levél  cím-
zettje,  a  neki  szóló  beszámolókból  
bontakozik  ki  a  többi  szereplő  sorsa.  
A  távollevő  Michele  a  filmen  is  
erezhetően  „jelen  van",  hol  a  levél-
írás  mértékkel  láttatott  motívuma  
jóvoltából,  hol  családi  beszélgetések  
vagy  telefonértesítések  tárgyaként,  
egyszer  még  gyermekként,  emlék-
képen  is  s  végül  a  hullaházban  fej-
től  fényképezve  a  vörös  üstökével  —  
de  mégsem  annyira,  mint  a  kisre-
gényben,  ahol  részben  a  levelek,  
részben  a  szereplők  kötődése  által  
egyértelműen  ő  a  cselekmény  és  az  
érzelmi  energiák  kristályosodási  
pontja. 

A  film  súlypontja  Marára  vetődik  
át,  Michele  egyik  volt  alkalmi  ked-
vesére,  akinek  se  családja,  se  mun-
kája,  se  lakása,  csak  egy  újszülöttje  
és  gátlástalan,  pimasz  vitalitása.  Ez-
zel  a  mindenen  átgázoló  élelmessé-
gével  követel  magának  és  gyerme-
kének  helyet  a  nap  alatt,  de  ez  ön-
feledt  mindenbe-belegázolással  is  
jár,  ami  minduntalan  a  vesztét  okoz-
za.  A  sárga  kézitáskában  hurcolt  
csecsemő  lehet  Micheléé  is,  ez  kap-
csolja  őt  Michele  családjához  és  is-
merőseihez,  ez  a  kapcsolata  juttatja  
átmenetileg  lakáshoz,  munkához,  
szeretőhöz,  de  egy  pillanatra  sem  
lehet  vitás,  hogy  mindez  csupán  epi-
zód  a  hányódásában,  és  a  film  vé-
gén  csakugyan  ott  találjuk  megint  
a  nullponton:  egy  bizonytalan  vare-
sei  alkalmaztatás  esélyével  tolja  a  
gyerekkocsiját  valahol  lenn  Délen  az  
autósztráda  közepén,  abban  a  biztos  
tudatban,  hogy  valaki  majd  felveszi  
és  minden  jóra  fordul.  

Bár  mind  Natalia  Ginzburg,  mind  
Monicelli  számára  ez  a  Mara,  az  ő  
hol  arcátlan,  hol  elbűvölő  modorta-
lansága  jelenti  a  megújulás  biztosí-
tékát,  aggódnak  is  érte:  „...ilyenek  
maradnak  életük  végéig,  sosem  lesz  
otthonuk,  családjuk,  hivataluk",  
hangzik  el  a  kallódó  fiatalokról.  
„Nem  is  voltak  fiatalok,  hát  hogy  
öregedhetnének  meg?  Itt  ez  a  lány  
is  a  gyerekével,  ez  is:  hogy  öreged-
hetne  meg?  Máris  öreg."  És  csak-
ugyan:  Michele  elpusztult,  Mara  
mindenhonnan  kiszorult,  és  akár  
Michele  fia  a  csecsemője,  akár  nem,  
miféle  jövő  vár  vajon  erre  a  gye-
rekre?  A  sehová-nem-tartozás  kor-
talanságában  fog  ő  is  hányódni?  

Persze  az  ilyen  és  ehhez  hasonló  
kérdések  nem  merednek  szigorúan  a  
nézőre  ebből  a  filmből.  Mara  sorsa  
is  inkább  a  kedélyesen  szomorkás  
oldaláról  fordul  felénk  a  simán  gör-
dülő,  sablonoktól  sem  mentes  elbe-
szélésmód  és  a  kelleténél  sztárosabb  
Mariangela  Melato  jóvoltából.  Melato  
jó  komédiás,  de  túlságosan  attraktí-
van  és  divatosan  állnak  rajta a „gön-
cei".  Egyáltalán,  nehéz  róla  elhinni,  
hogy  kallódik,  és  nem  fedezte  föl  
már  rég  egy  profi  filmrendező.  Iga-
zából  afféle  „madárka"  ez  a  Mara,  
és  ezt  elkendőzi  a  film.  

Amint  egyébként  is  jellemző  rá  
bizonyos  profi  simaság.  Nem  egy-
értelmű  rosszallást  jelent  ez.  Talán  
épp  e  könnyed,  virtuóz  előadásmód  
teszi  élvezetessé,  kellemesen  tartal-
massá  a  filmet.  Lehet,  hogy  nélküle  
egyszerűen  unalmas  és  jelentéktelen  
volna.  Ha  „szögleteket",  nyerseséget,  
indulatokat  vagy  elmélyültséget,  bo-
nyolultságot,  egyáltalán:  tartalmi-
formai  eredetiséget  kérnénk  számon  
rajta,  másik  filmet  reklamálnánk. Ez 
a  film  csak  afféle  társalgás,  ismerő-
sök,  rokonok  emlékeket  idéző,  nosz-
talgikus,  kesernyés,  de  mindvégig  
kíméletes  társalgása.  Ha  ez  a  társal-
gás  nem  szellemesen,  fordulatosán  
folyna,  unalomba  fúlna.  Csipetnyi  
őszinteség  is  fűszerezheti.  Monicelli  
mindezt  jól  tudja,  ö  azt  a  filmet  
akarta,  amelyet  elkészített.  

És  a  legokosabb,  ha  a  néző  sem  
keres  benne  mást,  sem  habkönnyű  
mulatságot,  sem  maradandó  művészi  
élményt,  hanem  érdekes  baráti  ösz-
szejövetelt  egy  római  értelmiségi  
esendő  és  kicsit  korszerűtlen  isme-
rőseivel,  egy  megkeseredett,  méla-
bús  szépasszonnyal  (Delphine  Sey-
rig),  haldokló  festő  férjével  (Alíonso  
Gatto),  rossz  házasságban  hervadó  
leányaikkal  (Aurore  Clément,  Mar-
celle  Michelangeli),  egy  álmodozó,  
kicsit  mafla,  feltehetőleg  „biszex"  
könyvkereskedővel  (Lou  Castel)  és  
mindenekelőtt,  legalábbis  e  kritika  
szerzője  számára  a  film  legjobb  jel-
lemtanulmányaként  egy  savanyú,  
„pelikán-orrú",  gazdag  széplélekkel,  
Colarosa  könyvkiadóval  (Pabio  Car-
pi).  Az  érdekes  összejövetelhez  a  re-
mek  Nino  Rota  szolgáltatja  a  zene-
kíséretet. 
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