VÁLÁS OLASZ MÓDRA
A nevetés közel esik a félelemhez és az igazi nagy komédiák mind
a halálról szólnak. Minden olyan komédiában — amely valamennyire is
mély — ott lebeg a halál, bohóckodva tréfálkoznak vele, kinevetik, hogy
ne kelljen sírni miatta. Ez a film is
a halálról szól. Egy gyilkosság megszervezésének komédiája ez. Egy
alaposan és körültekintően megszervezett gyilkosságé, olyan gyilkosságé, amelyet az egész társadalom követel a gyilkostól, aki végül diadalmasan és dicsőségtől övezetten vonul börtönbüntetését letölteni. És
nincs itt erény, amely elnyeri végső
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jutalmát: a gonosz jutalmazódik és
a jó bűnhődik. Már csak az a kérdés, hogy ki a jó és ki a rossz? Rossz
az, aki nem akar egy kínosan unt
házasság kötelmeiben sínylődni s
miután a fennálló törvények nem
teszik lehetővé, hogy elváljon feleségétől: meggyilkolja asszonyát, mert
— a film szerint — Olaszországban
ez legkönnyebb s társadalmilag leginkább elfogadható módja a válásnak.
Jónak nevezhető-e az az asszonyka, aki üres fejjel és céltalanul egy
rangot adó házasság unalmában és
szenvedélytelenségében pergeti naojait? Lehet-e jó ez a bábszerű teremtés, aki semmivel sem különbözik
urától?
A f é r j megpróbál kitörni a házassági konvenciókból s terveket forral. Az asszony pedig elszökik leánykori ábrándlovagjával, egy szánalmasan együgyű, pohos fickóval és
olcsó, kölcsönkönyvtári regénvekből
kiolvasott módon regényes életet
kezd, amely azonban semmivel sem
értékesebb a hitvesi ágyban eltöltött
tizenkét esztendőnél.
Tele van gúnnyal a film. Gonosz
film, ha a kérlelhetetlenséget és az
illúziótlanságot gonoszságnak lehet
nevezni. Pietro Germi munkája kiábrándult és kiábrándító képet ad.
A nemi rabság elviselhetetlenségét
ábrázolja, de egyáltalán nem feledkezik meg a rabság okairól sem.
Nemi rabszolgaság csak ott van,
ahol társadalmi rabság is. S bár a
kisvárosi társadalom nagyon konkrét és realisztikus rajza — szerencsére nem tételesen — csak áttételesen jelentkezik a filmben, érezzük,
hogy ebben a szicíliai városkában,
ahol huszonnégy templom van (sok
közülük késő-barokk), és minduntalan megkondulnak a tiszteletre méltó harangnyelvek s a Kereszténydemokrata Pártnak a szószékről agitál
választókat a plébános és ahol a fővárosból érkezett kommunista küldött sem tud változtatni a mélységes feudális sötétségben élő agyak
működésén; ahpl a Don Cicione sze-
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mélyével diszkréten jelzett maffia
uralkodik; ahol az értelmiség tunyán pletykálkodik naphosszat az
erkélyeken, szemmel, tartva az utca
járókelőit, vagy hűsöl a legyekkel
teli caffeteriában; ahol az ősi nemesi palotát nem tatarozzák már
száz éve, de bérbeadják egyik felét,
mert csak a rang van már meg, a
vagyon nem; ahol a becsület látszata még társadalmi esemény; ahol a
megcsúfolt férjnek fegyverrel kell
bosszút állnia; ahol a csirkefogóból
cavalliere lehet a Társaság szemében — ott nem lehet igaz szerelem,
őszinte emberi kapcsolat és az angyalszelíd és angyalnevű Angela is
a házasság után lábát nyújtja egy
jóképű ifjúnak. Nincsenek itt érzelmek, csak az érzékek pezsegnek; a
szerelmet összetévesztik a szeretkezéssel, az erényt látszatával.
Germi és Barboni operatőr erőteljesen, de fukar kiszámítottsággal
festi fel a kisváros léha polgárainak
portréit, de sohasem időzne"k el
pepecselő kedvtelléssel ezeknél a

portréknál. Germi levetkőzte a neorealizmus helyfestő elemeibe való
belefeledkezés hibáját és hiányzik
munkájából a dokumentaristák részletimádata is. Célratörő, keményen
megszerkesztett film a Válás, és ha
a közepe táján ernyedtebbnek érzi a
közönség a feszültséget, az csak azért
van, mert alkotói teljességre törekedtek a jelzések helyett, alaposan
motiválni akarták a testi-lelki-társadalmi tespedtségnek ezt a szatirikus krónikáját.
Pietro Germi rendezői pályája
elején néhány kemény és erőteljes
filmet alkotott. A tanú, az Elvesztett ifjúság (nálunk örvényben címmel ment), és A reménység útja
után azonban a neorealizmus édeskéssé
váló,
elkereskedelmesedett
korszakában olyan melaszosan behízelgő giccseket fabrikált, mint a
Szalmaözvegy és a Hétköznapi tragédiák. Ezért meglepő, hogy az a
rendező, akit könnyektől átitatott,
zsebkendőért nyúlkáló érzelmességűnek könyveltünk el, hirtelen ke-

gyetlen, illúziótlan -fekete komédiával« ajándékozott meg bennünket.
Tagadhatatlan, hogy társszerzőinek
(Ennio de Concini és Alfredo Gianetti), akikkel együtt irta a forgatókönyvet, nagy szerep jutott e különös válási komédia stílusának meghatározásában és az is tagadhatatlan, hogy Leonida Barboni operatőr
és Carlo Rustichelli komponista személy^ is szerencsés választás volt
Germi részéről. De a film mégsem
véletíenül állt össze. Minden szegletén egy világosan gondolkodó elrendezői érv érződik. A kísérőzene
nemcsak formális filmmuzsika, nemcsak - f e l d o b n i hivatott a bágyadtabbra sikeredett képsorokat. Ebben
a filmben él a zene, elszabadul a
muzsikához nem értő filmrendezők
rabláncáról és gúnyosan repked a
szicíliai kisváros felett. Két plasztikus vezérmotívumot figyelhetünk
meg benne. Az egyik egy De Curtis-osan fülbe nyúló serenata, nem
paródia, a hangszerelése sem akarja
fonákjára fordítani az elandalítóan
édes dallamot. De miután egy ilyen
brutális és kényelmetlen
történet
szerelmi motívumaként pendülnek
meg a lágy gitárfutamok, ellenállhatatlanul komikussá válik a gazdag nászutaspárok előtt kedvelt
olasz export-hangulat. A másik motívum gyászindulóként jelentkezik a
film elején, majd a legkülönfélébb
hangulatokra átszerelten csattan fel
újra s újra. Ez a dallam barone Cefalu társadalmi arculatát kíséri muzsikával. Az andalodó zene a báró
érzelmes lelkének magánéleti muzsikája, az utóbbi pedig a büszke ősök
közéleti szignálja.
A film támadást indít hangban,
képben és játékban egyaránt az álérzelmesség ellen. Képzeljenek el
egy olyan romantikus szerelmest,
aki páradús és fűszeres illatú éjszakákon szívszaggató sóhajokkal mereng ifjú imádottjának láttán — a
WC-ablakban leskelődve. Vagy képzeljük el azt a jelenetet, amikor az
egymást lángolva szeretők, átforrósodott ágyukból kikelve a kert bokrai közt egymás karjaiban nyernek
enyhülést, lehanyatlanak a pázsitra; a kamera — a mozis konvencio
szerint — felível a felhőkkel hímzett, holdvilágos égboltra, amely

olyan most, mint egy Macquart-kép.
Az obszcént éterivel ellentpontozó,
s ily módon a hazugul romantikust
kinevettető filmábrázolásnak, hasonló fogását Pabst: -Koldusoperáj á é b a n láttuk utoljára ennyire kegyetlenül.
Ferdinando Cefalu báró — a hitvesi duplaágyban Fefe a neve —
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olasz szerelmes színész, örököse De
Sica két háború között betöltött szerepkörének. Remek színész, s ami
több ennél: intelligens színész, aki
arra a lehetetlen, és szinte egyedülálló produkcióra vállalkozott, hogy
teljes tudatossággal önmaga szerepkörének paródiáját is megteremtse.
Álmosan fittyedt szemhéjjai félig
lehunytán csüngenek, a haja brillantintól átitatott és amikor néha
ágyból látjuk kimászni, bongyor
olasz fürtök éktelenkednek a fején,
amelyeket nyilván szégyell és többórás fürdőszobai munkával simítja
nagyvilágian főpincéresre. A szája
sarkában
mindig
ott
lóg
egy
nőiesen hosszú elefántcsont-szipka.
Fefe báró időről időre önfeledten
megszívja a fogait, mindig olyankor, amikor elszánja magát valamire, vagy alaposabban elgondolkodik.
Ez a cvipogás — Mastroianni színészi leitmotivja — jelzi Fefe mélységes intellektusát.
Daniella Rocca játssza a követelődző és unalmas hitvest. Rocca a
valóságban szép, mint Diána istennő; itt kis bajuszkája van, otromba
hálósapkát hord, túl zsíros az arcbőre és kibírhatatlanul negédes.
Gügyögő szeretete, figyelmességei és
a lefekvés utáni érzéki közeledései
olyan rettenetesek, hogy mindenki
egyetért férjével, ha a kéjsóvár
kongregációs
kislányt
választja.
(Váradi Hédi csipogásai, nyafogásai,
duruzsolásai, tiltakozó, szemérmes
sikolyai, elhaló sóhajai, kéjes mormolásai a szinkronhangot elválaszthatatlanná teszik Rocca alakításától, csakúgy, ahogyan Gábor Miklós
cinikus bárója a belső monológokban és kitöréseiben a szinkronipart
ez alkalommal művészi remekléssé
avatták.)
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