
NEMESKORTY ISTVÁN

nz un oRszácúlJn HÚSZ Ill[lB[N
1. Gelsominát megveszik tízezer líráért.
Tengerpart. Nádas-füves homokbuckák, Háttal a nézőnek, nádköteget cipelő

nőalak hajladozik. Hangok: "Rosa meghalt, elvisz a motorbiciklis ember." Egy
Iérfiarc, közelről: Zampano, a mutatványos. Egy lányarc, közelről: Gelsomtna, a
fogyatékos értelmű lány. Szűnni nem akaró anyai fecsegés szóáradata. Gelsomina
alázatos beletörődése sorsába: a nádköteget leejti hátáról. mint aki ezzel a teherrel
eddigi életétől is megszabadult. Megadá, szelíd, sugárzó mosoly.

Gelsomina kiszalad a tengerpartra, térdre borul. Talán hálaimát rebeg, talán
a tengertől búcsúzik, talán a természet erőinek pártfogását kéri. O mostantól fogva
kiválasztott, a Művészet szolgálóleánya. Talán maga is Művész lehet egykor. Első

szavait nagy távolból, a nézőnek háttal lelkendezi el testvéreinek: "Művész leszek,
mint a Rosa."

Zampano áldomásul lakomát rendel: szalámit, sajtot, két fonott üveg bort.
És a jajongva fecsegő anya, özvegyasszony, Gelsomináért tízezer Iírát - ötszáz
forintot - kap.

2. A mutatvány.
Íme, a Művész : utcán összeverődött, áhítatosan figyelő tömeg körének közepén

Zampano megajándékozza művészetével az emberiséget. Egy láncot feszít szét
mellén, s ezt az egyperces mutatványt nagy tapasztalatra valló, gondosan felépí
tett szónoklattal készíti elő. Szakmai tudás; fölény; erő; bátorság. Gelsomina szent
áhítattal bámulja a Művészt, akihez most már ő is tartozik. A dicsőség fényéből

rá is árad egy kis sugar.

3. Beavatás a Művészetbe.

Gelsomina a nagy pillanatnak kijáró izgalommal hallgatja Zampano oktatását.
Feszülten figyel, egész lényével tanulni akar. Egyelőre még csak segédi teendők

ről van' szó: hogyan kell megverni a dobot és bejelenteni, hogy Zampano megérke
zett. Zampano az ütlegektől sem riad vissza, hogy ebbe a fontos ténykedésbe be
avassa Gelsominát. Gelsominának fáj a csípős vesszősuhintás, de még jobban fáj,
hogy trombitálni nem tanulhat. Zampano első és végzetes drámai vétsége: a trom
bitát elzárja Ge1somina elől. A trombita a magasabb rendű alkotótevékenység
jelképe. Ebben van az igazi muzsika, Gelsominának azonban nem szabad ki
csalni belőle.

4. Beavatás a szerelembe;
Este a Icpenyvázott motoron. "Hogy is hívnak?" - kérdezi Zampano Gelso

minát. Közönyösen, minden előkészítés nélkül zavarja 'be a lányt a ponyva alá.
Pedig Gelsomina tiszteli őt és hálás neki; Zampano még azt is elnézte, hogy nem
tud főzni. Ezért nem . lenne Zampanónak nehéz dolga, ha legalább csak annyit
udvarolna, mint az állatok. Mint egy kandúrmacska, vagy mint egy madár. De Zam
panónak minden gyengédség és érzelem idegen. Ezért nem igazi Művész, bár an
nak tartja magát. Gelsomina másnapi halvány, megbocsátó mosolya ezt mintha
tudná is.

5. A művészet gyakorlása.
Gelsomina első fellépte: Zampanóval páros jelenetet ad elő. "A vadkacsa és a

vadász." Az egybegyűlt nézők pompásan szórakoznak. Míntha egy kicsit jobban
élveznék Gelsomina lényéből fakadó és ezért természetesebb bohóckodását, mint
Zampano rutinos faragatlanságát, A művésznőnek határozottan sikere van.

6. Gelsomina csalódik Zampanóban.
Az elégedett Zampano jutalmul egy kocsmába viszi ebédelni Gelsominát. Két

féle fogás is van, és Gelsominának - akit Zampano "a feleségem" megtisztelő
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titulussal prezentál a pincérnek - szabad mindkét fogást végigennie. A bankettet
azonban egy Vörös Nő zavarja meg, akit Zampano asztalához invitál és akivel el
tünik, a járda szélén hagyva az immár nem gyanútlanul, de mégis hűségesen

várakozó Gelsominát. Egy magányos ló kocog el a járdán gubbasztó lány mellett.
Gelsomina nagyon szomorú, ezt nem érdemelte.

7. Először az emberek között.

A társadalom először szólítja Gelsominát : bújjon meg oltalmazó szürkesé
gében, hagyja ott Zampanot. De Gelsomina már beavatott, 'nem is figyel a hívás
ra. Az ő sorsa kivételes sors.

Hajnal. Gelsomina még rnindig a járdán gubbaszt. Mellette gondosan leta
kart tányér leves, ki. tudja mióta hűl ott a kövön. Gyerekek ácsorognak Gelso
mina körül, egy ablakban nő könyököl. Csend van; egy kisgyerek előrelép, kif
lit nyom a durcás Gelsomina kezébe. De a mutatványoslány nem nyúl az étel
hez. Pedig az emberek szánják és szeretik. Egy asszony figyelmezteti, hogy Zam
pano a közeli réten hortyog. A lány szalad a rétre.

Valóban ott alszik Zampano. Most már, hogy megkerült. akihez tartozik,
Gelsomina felszabadul és élni kezd. De magányosan, csak úgy magának. Csupán
egy gyerek követi a táncolva lépegető Gelsominát, aztán az is lemarad. Gelsomina
egy távírópózna titkait hallgatja, aztán paradicsomot ültet. Talán szeretne a réten
megtelepedni. talán csak azért ülteti el a magokat, hogy ne menjenek veszen
dőbe, keljenek ki és legyenek más hasznára.

De Gelsomina ezt talán nem is érti, mert hazulról elkerülve eddig csak mint
mutatványos, mint mulattató került az emberek közé, akik őt figyelték, akiket ő

és a nagy Zampano vonzott oda.

8. A művészet mint küldetés.

Pusztai lakodalom. Gelsomina és Zampano csengős sipkában, csengős harisnyá
ban táncol a tágas udvarra kitett asztalok között. Jelen van a plébános, a falusi
elöljáró, az örömszülők. Megbecsülik a joculátorokat; enni, inni kapnak.

Gelsominát a tanyai gyerekek nagy titokzatoskodva egy padlásszobába csal
ják. Ott fekszik a hülye és nyomorék Osvaldo. Egy pelerines kisfiú, akit majd a
Nyolc és fél-ben látunk viszont, arra kéri Gelsominát, mulattassa Osvaldót. Gel
somina érzi, -hogy ez nagy és magasztos pillanat. Minden tudását összeszedve kezd
komédiázní, hiszen a művészet küldetés, hogy elviselhetőbbé tegye az életünket;
küldetés és varázslás. De míre Osvaldo egyáltalán fölfogná, hogy mí történik kö
rülötte, bejön egy ápolónő-apáca, nyilván a rokonságból. és elhessegetí a gyere
keket.

Ezalatt Zampano újabb kalandot szimatol: egy majdnem új csíkos öltöny fe
jében férfias vigaszt nyújt a tanyai háztartást vezető szikkadt, agyondolgozott öz
vegynek. A minden tekintetben sikeres ügylet lebonyolítása után fütyörészve
próbálgatja a ruhát a pajtabeli szállásukon és még dicsekszik is Gelsominának.

Ez már sok: Gelsomina másodszor csalódik Zampanóban. Most már nyíltan
fellázad: "a munka nagyon tetszik, de maga nem".

9. Gelsomina elhagyja Zampanót.

Hajnalban Gelsomina felszedelőzködik és megszekik az alvó Zampanótól; pon
tosan úgy, mint majd Zampano fog megszökní tőle. Mit csinál a magányos és
független Gelsomina ? Mihez kezd magával? Élvezi a létezést; egy katícabogarat
babusgat, majd önfeledten figyel három libasorban haladó zenészt, akik boldo
gan, varázslatosan, önmaguk szórakoztatására muzsikálnak, s a lányra ügyet se vet
ve végtelen természetességgel masíroznak az országút felé. Az időtlenségből jöttek
és az ídötlenségbe vesznek. De ha nagyon pontosak akarunk lenni, lehet, hogy
a tanyáról jönnek ők is, talán a lakodalomban muzsikáltak.
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10. Gelsomina ta,lálkozik az Igazi Művésszel.

A városban. Búcsú van; körmenet. Ahitat. Aztán a kötéltáncos! Fenn, a magas
ban, házak közé kifeszített kötélen szinte lebegve táncol egy mutatványos, kísé
rőnője mikrofonba mondja magyarázó szavait és ezt aszöveget hangszórók szórják az
emberek közé. Mennyivel nagyszerűbb mutatvány ez, mint Zampanóé! Olyan ez a
kötéltáncos, mint egy angyal, szárnyai is vannak és a kötél kőzepén, vagy húsz
méter magasban, makarónit eszik. Gelsomina a szakmai beavatottak elismerésével
figyeli a mutatványt. Ez az igazi művészet, ez az embereket felszabadító nagy erő!

Hányan nézik, hányan tapsolják, hány ember örül most egyszerre és néz napi
gondjait feledve a magasba.

Gelsominában megfészkelt minden lázadás, minden továbblépés, minden vál
toztatás és fejlődés csíráia: az összehasonlítás. Melyik az igazibb művész?

ll. Zampano felbukkan és magához veszi Gelsominát, mint egyelveszített és
megtalált tárgyát.

Vége a nagy mutatványnak ; Gelsomina rámosolyog az ócska automobilba szálló
kötéltáncosra, aki visszamosolyog.

A kihalt, éjszakai téren, egy szökőkút mellett a maga suta kis mutatványaít
gyakorolja az élménytől felzaklatott félkegyelmű lány. Katonásdit játszik. Be
dübörög Zampano motorja. Nincs menekvés. Vele kell menni. Zampano annyira
örül Gelsomina megtalálásának. hogy bár titkolja örömét, elfelejti megverni.

12. A műt,észek közösségében.
Cirkusz. Római külváros. Gelsomina kora reggel köszöntgetve megy a kúthoz,

és neki is mindenki nyájasan visszaköszön. Más ez, mínt az őt szánakozva szerető

emberek között. Itt - otthon van. Ök itt mind egyenrangúak. Gázsi sincs, mindenki
külön tányéroz a saját száma után, mondja atyai demokratizmussal a cirkusz
igazgató. Csodálatos véletlen: ehhez a cirkuszhoz csapódott a kötéltáncos is, gúny
nevén a Bolond. A Bolond és Zampano régi ismerősök, de nem szívelhetik egy
mást. Ime, a Bolond most is beleköt Zampanóba, s ennek Gelsomina szemtanúja.
Az esti előadáson a két művész: erő és ügyesség, szellem és fizikum, művészet

és szórakoztatás párviadala tovább folyik. A Bolond a lánctépő-szám kellős köze
pén a közönség köréből bekiált Zampanónak, hogy: "Telefon!" Zampano megsem
misül, a közönség kacag. A szellem és ügyesség győzött a parlagi szórakoztatás
fölött, bár nem elegánsan. mert a Bolondnak nem volt igaza, és ezt mindenki
tudja, az igazgató is. Ez a Bolond nagy drámai vétsége, ezért kell majd meghalnia.
Pedig, mint maga mondja: "nekem semmi bajom vele, de muszáj ugratni ezt a
Zampanót",

13. Gelsominát beavatják az igazi művészetbe és megfújja a trombitát.
Amíg Zampano a városban van, a Bolond foglalkozni kezd Gelsominával. Sok

kal bonyolultabb számra tanítja, mint Zampano, és sokkal nagyobb türelemmel.
Nem is veri meg, ha hibázott, csak leszamarazza. A számnak az a lényege, hogya
Bolond egy kis hegedűn gyönyörű dallamot hegedül, de a legszebb pillanatban
a .titokban odalopakodó Gelsomina nagyot fúj a trombitába és ezzel elrontja a
hegedús örömét. Ez nagyon mulatságos, A trombitába a megfelelő pillanatban
szabad csak belefújni, de akkor viszont nagyot és recsegve kell szólnía,

Mikor a Bolond látja, hogy Gelsomina milyen ügyes, tovább tanítgatja a hang
szer használatára, melyet Zampano oly szigorúan eltiltott Gelsominától.

Ki is tör a botrány: a féltékeny Zampano, aki azért nem engedte trombitálni
Gelsomínát, nehogy a lány többet tudjon, mint ő, s így a kiszolgáltatottsága meg
szúnjön, elzavarja a Bolondot, aki egy vödör vizet zúdít az erőművész nyaká
ba. Zampano kést ránt és a közeli kocsmáíg kergeti a rémült Bolondot; a csend
őrök lecsukják Zampanót.

14. Gelsomina értelme megnyílik és vállalja sorsát.
Míg Zampano a fogdában ül, Gelsomina választás elé kerül. A direktor mind

Zampanót, mind a Bolondot kitiltotta a cirkusz közösségéből, de Gelsominának 'fel-
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ajánlotta, hogy tartson velük. Másodszor hívja Gelsominát az emberek közösséger
először a világ, most pedig a művészek - a vele egyívásúak - társadalma. De
a Bolond rábeszéli a lányt, maradjon Zampanóval. Maradjon, mert bármilyen em
ber is Zampano, bármilyen rossz mutatványos, tehát nem igazi művész: szereti
Gelsominát, és ez mindennél erősebb érv. "Én például egy napig se tartanálak" 
mondja kegyetlenül a Bolond -, ő viszont valószínűleg szeret téged. És te ez
által találod meg a helyedet az életben és a világban; ugyanis "minden jó vala
mire, még ennek a kavicsnak is megvan a rendeltetése; még te is jó vagy vala
mire" - bár az összefüggéseket senki más nem ismeri, csak az Isten. Ezért Gel
somina igazi rendeltetése Zampano, s ehhez képest a művészet gyakorlása is má
sodrendű dolog. A Bolond a beszélgetés emlékére, amit Gelsomina tökéletesen
megért és megnyílt értelemmel felfog, három ajándékot ad Gelsominának:

egy nyakláncot
egy kavicsot
és egy dallamot.

Gelsomina tehát másnap reggel megvárja Zampanót, akit kiengednek a csend
őrségi fogdából. és aki örül Gelsominának, bár ezt nem mutatja.

15. Gelsominát harmadszor hívja egy emberi közösség.
Távoli hegyi utakon kanyarog a motor-tricíkli ; egy apácát visznek, aki bein

vitalja őket éjszakára a kolostorba. A kolostori élet hasonló a vándor művészek

életéhez, mondja a kis apáca: a mi életünk is vándorlás, örök átmenet a tegnapból
a holnapba, a földi életből az örökkévalóságba. Azonos a mi sorsunk. Az okos
pillantású apáca felméri Gelsornína kiszolgáltatottságát: felajánlja, hogy marad
jon közöttük. Gelsominában nagy a kísértés, mert Zampano az éjszaka kegytárgya
kat akart lopni egy oltárról, és ez megbotránkoztatta, de mégis Zampanót, tehát
a szenvedést és a bizonytalanságet választja.

16. Zampano megöli a Bolondot.
Zampano megpillantja az országúton a defekttel vesződő Bolondot. Rátámad;

csupán meg akarja verni, de iszonyú erejével - amit a Bolond annyira megve
tett és kicsúíolt, mint haszontalanságot - leteríti és megöli. Gelsomina szeme
előtt meghal egy ember. Meghal az igazi művész, a tiszta, a jó, az igaz, aki
neki azt tanácsolta, hogy maradjon Zampanóval, ezzel a gyilkossal. Szinte nyá
jasan hal meg; "megöltél" - kap a tarkójához bocsánatkérő mosollyal és leha
nyatlik.

Zampano lázas gyorsasággal és ijesztő szakértelemmel autóbalesetet imitál és
elrobog,

Gelsomina nem képes szabadulni a sokktól; értelme újra elborul és csak
annyit képes motyogni, hogy "a Bolondnak fáj valamije".

17. Zampano elhagyja Gelsominát.
Megint egy fellépés, megint a szokott mutatvány. Rutinmunka. Zampano ked

vetlenül dolgozik, unottan szajkózza betanult szövegét, az érdeklődő is kevés.
Gelsomina dacosan sztrájkol : nem segít Zampanónak. Nem is eszik. Elméje el
borult. Beteg.

Mikor a kopár, havas hegyek között éjjeli vackukra bújnak, egy tető nélküli,
csupasz kőfalakból álló elhagyott tanyán, Zampano megrémül Gelsomina makacs
motyogásától, Hátha egyszer elárulja? Pedig ő nem is akarta a Bolond halálát.
Csal'. meg akarta verni. Gelsomina nagy nehezen elszenderül ; Zampano megszö
kik tőle, pontosan úgy, mint a lány tőle annak idején. Betakargátja és némi lelki
tusa után mellé teszi a féltett trombitát. Legyen az övé, Ezzel Zampano önmaga
előtt is beismeri, hogya lány 'szépen muzsikál, szebben, mint ő. Zampano talán
nem is tud trombitálni, csak van neki egy trombitája. Ha akkor megtanítja Gel
sominát trombitálni, ha túri, hogy muzsikáljon, Gelsomina nem sérti meg őt az
zal, hogya Bolondtól tanul, aki őt, Zampanót megalázta.
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Zampano óvatosan elsompolyog, a motorját is csak tolja. Gelsomina ott alszik
a kőfalak közőtt, a sivár téli tájban.

18. Gelsomina meghalt, de a művészete él.
öt év telt el. Zampano törpék és nyomorékek cirkuszában tengődik. Még a

zene is hamisan szól. Nézőket toboroznak az esti előadásra. A tengerparti falu
utcáin ténfergő Zampano egy dallamot hall. delsomina dallamát, amit a Bolondtól
tanult, és amit szívesen trombitált. Egy teregető asszony dúdólja a dallamot. Zam
pano izgatottan kérdezősködni kezd; a teregető asszony elmeséli, hogya dallamot
egy félnótás lánytól tanulta, aki errefelé muzsikált és sokszor üldögélt a tenger
parton. Egyszer megbetegedett, befogadták, nemsokára meghalt. Ennek már vagy
négy-öt éve.

Zampano elköszön, tovább ténfereg. Szól a dallam, Gelsomina muzsíkája. Bá
natos és mégis vigasztaló. Leverő és mégis erőt adó. Talán a hit, talán a szere
tet dallama.

19. Az utolsó fellépés az élet országútján, az élet cirkuszában.
Zampano kedvetlenül, unottan és rosszul szerepel. Már ez a lánctépés sem a

régi. Gyér taps. Gyorsan be a legközelebbi kocsmába.
Alkohol. A részeg Zamparto beleköt megmaradt barátaiba, verekedik, hordó

kat hajigál. Rugdal, kalimpál. üres, torz és haszontalan ember. Egy gyilkos, aki
egy havas hegytetőn magára hagyta egyetlen társát, akit megvett ötszáz forintért,
és aki később őt választotta, pedig mást is választhatott volna, háromszor. Ezt
mí tudjuk, Zampano még nem tudja. Tompa agya tompább, mint Gelsomináé
volt a megvásárlás pillanatában. De már gyürkőzik, már mocorog, már születő

ben van benne egy gondolat. Már kínozza a lelkifurdalás.

20. Zampano megvilágosodása.
Zampano részeg fővel bebotorkál a tengerbe. Vizet fröcsköl magára, aztán ki

lábal a partra. Leheveredik a homokba. Aztán följajdul és térdre borul. Felnéz
az égre. Arcát világosság önti el. Az értelem fénye. Szenved. Most már tudja,
hogy mít tett. Már tudja, hogy kicsoda is ő. Bűnbánatot érez.

Zampano szenved. Ember.
Ez a történet tehát jelképes értelmű. Olyan, mint a középkori tanító moralí

tások, és az is. A filmmese szerkezetéből világosan kitűnik, hogya rendező annyi
jél és rossz film, regény, dráma konfliktusait a végső alapképletté egyszerűsítet

te. Ezt a Gelsomina-Zampano-Bolond hármast könnyűszerrel beöltöztethetnénk
bármilyen ruhába, betehetnénk őket bármilyen kor társadalmába. A kérdés az,
hogy vajon nem a keserű valóság megmutatása elől menekült-e Fellini ebbe az
időtlen vagy annak tűnő témába? Ha igen, joggal marasztalhatnánk el. Az olas~
film és az olasz társadalom nagy nehézségekkel küzdött már 1954 körül is; nem
kellett volna-e inkább azokat - akár A bikaborjak témakörét szélesítve - be
mutatni? Csakhogy nyilvánvaló: Fellini moralitása a jelenben is kellő érvényű,

és kortalansága nem azért érződik, mert a rendező ebbe menekült, hanem for
dítva: a film olyan jó, problémafelvetése annyira a lényegre koncentrálódik, hogy
erkölcsi tanítását nemcsak ma érezzük érvényesnek, hanem az emberiséggel egy
idős problémák fejtegetésének tartjuk. Fellini úgy érezte, hogyafelületességet az
olasz hétköznapok annyi megejtő keserű apróságának további ábrázolása jelente
né; m: mást. mi újat, mi lényegeset tehetne ő ahhoz, amit De Sica a Biciklitolva
jok-tól az Umberto D-ig, Germi - éppen Fellini-könyvek nyomán - az Örvény
ben-től a Reménység útjá-ig kifejezett? Fellini éppen afelületről akart a mélybe
hatolni, a dolgok gyökeréig, s itt akarta az igazi problémákat tetten érni. Látszólag
ezek "csupán" morális problémák s mint ilyenek, azonosak a tételes vallások, így
rt római katolicizmus erkölcsi tanításaival. Ha azonban e felismerés alapján Fel-
l init mint a művészet perífériájára szorult erkölcsprédikátort marasztaljuk el,
becsapjuk önmagunkat. Vajon biztos-e az, hogy Fellini moralitásaí nem érintenek
fontos társadalmi kérdéseket? Hiszen Zampano, a Bolond és akár Gelsomina mín-
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den tette, minden konfliktusa mögött az a probléma feszül, hogy milyen viszony
ban vannak a társadalommal. Hogy képesek-e, akarnak-e beilleszkedni valamely
közösségbe - (legyen az a szélesebb értelemben vett. társadalom, vagy a művészek

cirkuszi közössége) -, vagy talán éppen azért nem illeszkednek be a szokott mó
don, mert mint szent beavatottak, mint művészek éppen a helyzetükből fakadó
előnyöket kihasználva akarnak ennek a társadalomnak szolgálni, nevelve, mulat
tatva és tanítva őket, egyszersmind pedig önmagukat is kifejezve? Es ezzel márís
ott vagyunk minden igazi művész leggyötrőbb, legbensőbb problémáinál; Fellini
ezeket a problémákat unos-untalan kifejezésre is juttatja, akár Az édes élet-ben,
akár a Nyolc és fél-ben: míkor művész valaki? Mi a művészet feladata? Ha egy
művész kifejezi önmagát, kifejezi-e azzal korát is és tanít ja-e kortársait? Meg is
fordíthat juk tehát a dolgot és azt is mondhatjuk: Fellini a neorealizmusnak az élet
nyomorát ábrázoló számos felületi megfigyelése után először összpontosította fi
gyeimét a lényegre: művészet és társadalom viszonyának megvízsgálására,

Nem érdektelen ezzel kapcsolatban magát Fellinit is meghallgatni:
"Mikor a valóság helyett egy ál-valóságot találtak ki az emberek ámítására.

ők az igazi valóságra lettek kiváncsiak; akkor a dokumentumszerűen hű való
ságábrázolásra volt szükség, Most viszont, hogya valóság már kimondható és ta
nulmányozható, egy normális és lapos valóság birtokában költökké kell válnunk.
Mindenfélét ki kell találni, hogy mondandónkat közölhessük. Már nem elég apusz
ta dokumentum ... Unom a sóhajtozókat, akik folyton azt nyöszörgík, hogy mennyi
vel jobb is volt akkor, amikor még rosszabb volt."

E szükséges kitérő után most már nyugodtan figyelhetünk az Országúton sze
rintünk legfontosabb - bár korántsem egyetlen - mondandójára.

Gelsomina kétségkívül a művészettel találkozik sivár és kurta kis életében.
Minden: a társadalom, a környezet, a külvilág eseményei ehhez igazodnak. Eh
hez képest az, hogy ezek a rnűvészek mílyen színvonalon azok, éppoly mindegy,
mind az a kérdés: vajon mekkora művész volt valójában Gilles, Watteau bohócának
valódi modellje. Azaz: annyiból nem míndegy, hogy Fellini valami szokatlan és
megrendítő alázattal, mindenféle sértődött cinizmus nélkül őszintén vallja és hang
súlyozza, hogy az a bizonyos "Nagy" művészet se több voltaképpen, mint amilyen
ez az elgyötört kisemberek arcára halvány mosolyt varázsoló szerény bohóckodás.
Nem is kétséges, hogy Fellini ezt halálosan komolyan gondolja: elég felidézni akár
Cabiria kalandjait, akár Az édes élet szívszorongató mulatójelenetét, amikor Polidor
juhnyájnak képzelt léggömb-nyájat terelget maga előtt, akár pedig a Nyolc és fél
záróképsorát. amikor a köpenyes kisfiúhoz a bohócok állanak legközelebb a végső,

mindent feloldó körtáncban.
Gelsomina a művészet kétféle képviselőjével találkozik: a rutinos szórakozta

tóval és az önmagát is kifejező művésszel, Végzetes lelki válsága legalább any
nyira fakad ebből a konfliktusból, mint amennyire a Bolond erőszakos halálából;
azaz: a Bolondnak voltaképpen azért kell meghalnia, mert ígazíbb művész Zarripa
nónál. O az, aki trombitálni tanította Gelsominát s ezzel a lány birtokába jutott an
nak a dallarnnak, amit Zampano sohasem tudott se kitalálni, se felidézni. Es most
itt van egy meghökkentő gondolat: Gelsomina e titok birtokában fájdalom nélkül
megválhatna Zampanótól, s gyakorolhatná az igazi művészetet, mint a Bolond: de
ő mégis Zampanóval marad, bár szenved ettől az együttléttől. Megvilúgosodása után
zavarja a férfi tunya butasága; csakhogy az emberi együttlét, egymás segítése,
életünk egymásnak áldozása - mondja Fellini - még a művészetnél is fontosabb.
Fontosabb, mert áldozat. Ilyen felismerésig Gelsominán kívül Fellini egyetlen hőse

sem jut el; minél kevésbé jelképek, minél inkább bele vannak ágyazva az életbe,
mínt már Cabiria, s még inkább Marcello: eljutnak ugyan a felismerésig, de
életükön már képtelenek változtatni.

Bámulatos Giulietta Masina játéka. Fintorai, gesztusai, szerény mimikája, ta
karékos, bár szertelennek látszó mozgása a filmművészetben szokatlanul mély színi
kultúrára vall. Sugárzik belőle a belső derű, a lelki szegények boldog tisztasága,
még az értelemnél is messzibbre jutó érzelem, a saját magába vetett tiszta hit és
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a mások gonosztettei míattí fájdalom. Mindig az fáj neki, ami másoknak fáj. Ez
a fogyatékos értelmű kislány nem maradt meg az állati vegetáció szintjén - mi
lyen könnyű lenne ezt eljátszani -, ember 6, s még azt is érezzük, hogy különb
mint a legtöbb kiművelt lény.

Jelenléte mindenütt derűt és - furcsa módon - biztonságot sugároz. Ahol
ő van, kivirágzik a sivár táj. Fellini képsorai máskor szinte túlcsordulnak a jel
képektől, a gazdag ornamentikától ; ez a szép film olyan kietlen és üres tájban
van fényképezve. hogy az már majdnem az esztétikum tagadása. Ha éppen leté
rünk az országútről. emberi települések szélein. tanyákon, elhagyott hegyi kuny
hók között, magányos hegyi kolostorban fordulunk csak meg, a házak olyanok,
mint szeméttelepen széthajigált haszontalan tárgyak, növényzet szinte sehol: Zam
pano lelke ez a táj.

S mítől virágzik ki?
Gelsomina szerétetétől.

HÁROM KOLTÓ VERSE

Cserép

Misstérium

Az életem
részesedés mindenben.
Szüntelen áramlás.
Szüntelen jelenlét.
Szavaim, mint a követek
előttem járnak,
s jelek szegődnek a nyomomba.

Lobogóm
tenyérnyi folt az égen.
Nem felhő, nem fantázia.
Fény és reménység.
Egy ajtószárny.
Egy angyal szárnya.

CSANAD BÉLA

Diogenéss látomása

Amikor csak
hordók épülnek a világon,
s olyan lesz városunk,
mint óriási camping,
nem kellenek majd
se lámpák, se utcák,
se rendőr a térre,
se plakát a falra.
Virágok nőnek az égen,
s szivünkben nyílnak
a csillagok.

CSANAD BÉLA

Hallgass bujtogató
tisztán hallassék a hang
éjjel-nappal faggatlak
anyám
útközben hol herdáltam el
a nevetést
arcom eredetét kő-lényegét

kivallják az idő só-nyomai
véletlen harmóniát
keresztülh'Úznak rovások
amit nem mondhatott
nem mond el már soha
a test leborítandó pohara
cserepek önáltatása

RABA GYÖRGY

Örökké
Tulivánok tüzében perzselődöm

örökké így lesz:
loboqok: fájok fénylek
minden őszön

Kertekbe járok
hatalmas kertjeimbe
Bozontos virágok arcán
a lélek kiterítve

Mosta eső lúgozta hó
fénylik mint a fagy
s fény-puha "Szelek ölében
magára marad

Kis pityergő gyerek
lekuporodik ct porba
s vár horn; mezéből kilépve
egy tündér karon fogja

BANOS JANOS
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