
P E S T I T Ö R T É N E T E K Z A V A T T I N I R Ő L 

Hová vezet egy igazi neorealista 
első útja egy idegen városban? Ter-
mészetesen a vásárcsarnokba. Ügy 
történt, hogy midőn Cezare Zavat-
tinit' a repülőtérről bevittük a szál-
lóba és magára hagytuk, hogy ebédig 
dűljön le egy kicsit, ő nem nyugo-
dott, hanem lement a portáshoz. 

— Mit lehet itt látni a közelben? 
— faggatta. 

A portás sorolni kezdte a külön-
böző nevezetességeket, a Gellért-
hegyet, a Halászbástyát, de Zavattini 
csak húzta a száját. Végül a portás 
utolsó mentségként kibökte: 

— Ott szemben a túlsó parton, ott 
a vásárcsarnok. 

Zavattini szeme megvillant a vas-
tag, fekete keretes szemüvege mö-
gött. Aztán átsattyogott a hídon és 
nézelődött a bódék, standok, kofák 
között. 

— Jó volt kicsit szétnézni — 
mondta később, mikor érte mentünk 
és kis, telefirkált papírdarabokat 
gyömöszölt a zsebeibe. 

Később felmentünk a bástya-
sétányra. Lenéztünk az alattunk hú-
zódó Krisztinára. 

—• De szép! Ilyen füstöt még se-
hol sem láttam — kiáltott fel Zavat-
tini — még Milánóban sem, pedig 
az a kedvenc városom. 

Valóban rendkívüli kép volt. Pá-
rás, opálos, szórt fényben nyúlt el 
alattunk a táj. És a házakból száz 
meg száz füstcsík pipált az ég felé. 
Megbabonázva és kicsit büszkén áll-
tunk. Nem mertük bevallani: még 
sohase láttuk ilyennek ezeket a füs-
töket. Vagy nem volt szemünk 
hozzá? Mindenesetre áldottam az 
öreg Krisztinát, hogy ma délután 
kitett magáért. A táj nem hozott 
szégyent ránk. 

* 

És a filmek? Zavattini minden 
maradék idejét filmezéssel töltötte. 
Amennyire csak lehet, meg akart 
ismerni minket, hiszen lehetséges, 
hogy a jövőben együtt fogunk dol-
gozni. 

Általában jó benyomása volt a 
látottakról. 

— Európai klasszis munkák, kü-
lönösen, ami a rendezést illeti. De 
az isten szerelmére, legyenek egy 
kissé modernebbek! — fordult hoz-
zánk szenvedélyes gesztusaival — 
vágjanak bátrabban, ne magyaráz-
kodjanak annyit. A film a nép mű-
vészete, legyenek tekintettel a kö-
zönségre. Gyönyörű részleteik van-
nak, de túl hosszú ideig farigcsálnak 
rajtuk. Ha a közönség unatkozni 
kezd, megette a fene a legszebb 
részleteket is. A maguk tehetsége, 
eszmei tartalmassága, sokkal na-
gyobb sikereket érdemelne, nálunk, 
nyugaton is. De éppen ez a bátorta-
lan cselekményvezetés, a túlcizel-
láltság az egyik akadálya a siker-
nek. Bízzanak többet a képzeletre! 

* 

— Sohasem akart filmrendező 
lenni? — szegeztem neki egyszer a 
kérdést. 

Fintort vágott felém. 
— Már hogyne akartam volna. 

Egy csomószor fel is kértek rá. De 
valahogy sose mertem nekivágni. 
Nem vagyok már fiatal, túlságosan 
tisztában vagyok a felelősséggel, 
ezért tele vagyok gátlásokkal. Pedig 
a filmírás szép, szép, de mégiscsak 
örök felcsigázottság és örök kielégü-
letlenség. A dolgok végső kontúrját 
a rendező adja meg. 

Rögtön egy kis példabeszédet is 
mondott a filmíró és a rendező vi-
szonyáról. 

— A filmíró bezárkózik egy szo-
bába, csodálatosan szép fiatal nővel, 
órákon keresztül igézi, -ígér fűt-fát, 
hízeleg, udvarol, esküdözik, és mi-
kor a nő végre beadta a derekát, és 
a filmíró reszkető kézzel lehámozza 
róla a ruhát, egyszerre felcsapódik 
az ajtó, betoppan a rendező és — ő 
folytatja az udvarlást. Hát ez a sor-
sa a filmírónak ... 

* 

Zavattiniban van valami az apos-
tolból. A neorealizmus apostola. Ha 
erre a témára fordul a szó, még a 
humorérzékét is elveszti, a szeme 
szikrát szór, ökölbeszorított kezek-
kel gesztikulál és úgy ordít, hogy 
szinte megrémülünk. Mint egy mo-



dern Savonarola. Valamelyik nap az 
egyik napilapban egy jól tájékozott 
hírlapíró közzétette: hamarosan mű-
sorra tűzik a La Strada-t, a neorea-
lizmus egyik legnagyobb alkotását. 
Ha ezt a mester meghallotta volna! 

Ahányszor csak szóba hoztuk a 
Stradat, mindig dühbe gurult. 

— Hamis pénz! — kiabált 
ránk. Mi magyarázni próbáltuk, 
mennyire megkapott minket Fellini 
filmjének érzelmi gazdagsága, köl-
tészete. 

— Hatásos régi trükkök — vágott 
az asztalra Zavattini. — Nem veszik 
észre, hogy a Strada látszólag el-
vont filozófiája mögött nagyon is 
konkrét filozófia van. A lefegyver-
zés filozófiája, a harcnélküliség filo-
zófiája. Ma már minden film, akár 
akarjuk, akár nem, politikai szférá-
ban mozog. A Strada apolitikussága 
nagyon is politika, a neorealizmus 
eredményeinek elárulása, támadás 
a harcos valóságszemlélet ellen. Én 
nem cikket, hanem könyvet akarok 
írni a Strada ellen. 

Nem vitatkoztunk tovább. Egy 
apostollal nem szabad vitatkozni. * 

— Azért utaztam magukhoz, mert 
vannak dolgok, amit csak maguk 
tudnak elmondani az emberiségnek. 
És ezt a hatalmas lehetőséget még 
nem ismerték fel eléggé. Kicsit be-

gubózva művészkednek a saját kö-
rükben, és még a szomszéd országok 
filmművészetét sem igen ismerik. Az 
amerikaiak, mikor megcsinálták Hol-
lywoodot, rányomták bélyegüket az 
egész nyugati filmgyártásra. Egy 
ilyen szocialista Hollywoodot kel-
lene most csinálni. Csak koncepció 
és összefogás kellene hozzá. Ha ki-
törnek az eddigi provincializmusból, 
olyan emberi és eszmei pluszt tud-
nának adni, amelyre a nyugati fil-
mek képtelenek. Ezért is jöttem ide 
magukhoz. 

• 

Cezare Zavattini nem iszik alko-
holt, még limonádét sem. A gyomor-
sava miatt. 

— Egy filmesnek előbb-utóbb 
tönkremegy a gyomra. 

Ettőlfogva, bárhová ment, mi már 
előre leadtuk a drótot és a neorea-
lizmus atyját mindenütt egy nagy 
üveg málnaszörp várta. 

Mikor elbúcsúzván, a repülőtéren 
kezet szorítottunk, ezt mondta: 

— Megható és csodálatos dolog a 
vendégszeretet. Itt van például ez a 
málnaszörp. Ahová csak mentem, 
ott piroslott. Micsoda gyöngéd gon-
doskodás rejlik ebben a gesztusban. 
Még az sem von le az értékéből, 
amit most már bevallhatok: utálom 
a málnaszörpöt. 
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