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A

z év tavaszán lesz
húsz esztendeje, hogy
Rómában bemutatták
Luchino Visconti első
önálló
alkotását,
az
-Ossessioné"-t (Megszállottság). És éppen a huszadik évforduló napjaiban tekint a filmvilág nagy várakozással
Visconti legújabb, grandiózusnak ígérkező műve, a -Párduc«-nak bemutatója elé.
Érdemes ma, húsz év
távlatából visszapillantani az első önálló műre, és az indulás fényében áttekinteni két évtized útját, művészi fejlődését. Az »Ossessione«
azóta a
filmirodalom
egyik klasszikus alkotásává lett. De Sica és
Blasetti Visconti ugyanerre az időre eső kísérletei közül az utóbbi
műve az egyetlen, amely
kiállta az idő próbáját,
és napjainkban is nem
csupán filmtörténeti emlékként, hanem művészi
alkotásként is csorbítatlan erejű. Az akkor
kezdő és Olaszországban
jóformán
ismeretlen
Visconti közben a nemzetközi film egyik ki-

emelkedő alakjává nőtt,
ezen túlmenően az olasz
szellemi élet jellegzetes
merész figurája, tevékenyen vesz részt az
eszmei harcokban, irodalmi vitákban, a művészi realizmus legkövetkezetesebb, tántoríthatatlan
képviselője,
publicista, történelmi és
irodalmi
tanulmányik
írója, díszlettervező, és
•>közben«
egyszer-egyszer operát is rendez a
Scalában.
Visconti önálló rendezői tevékenysége huszadik
évfordulójának
azonban mindezeken túl
az kölcsönöz különös jelentőséget, hogy az olasz
filmesztétika első művét, az »Ossessioné«-;t,
egyben az első neorealista alkotásként
tartja
számon. A neorealizmus
a szó legszélesebb értelmében, a film határain túllépő, szellemi
irányzatként
értendő
ebben az esetben. Mert
neorealizmus volt az a
jellegzetes
humanista,
antifasiszta
irányzat,
mely
a
megújhodás
szükségességét hirdette
az olasz szellemi élet
minden síkján, a regényben és a képzőművészetben csakúgy, mint
a drámában és a filmen. A neorealizmus a
fasizmus dagályosságával, a hazug idillel. a
ködösítéssel és a d'annunziánus fellengzőséggel szemben azt követelte a művészektől, hogy
az olasz XIX. századi
realizmus, a verizmus

hagyományait követve,
továbbfejlesztve mutassák meg az itáliai félsziget életét a maga valóságában. A cenzúra réseit, az uralmon lévők
ostobaságát és műveletlenségét, valamint a fasiszta rendszer szociális
demagógiája által n y ú j tott lehetőségeket kihasználva az ojasz értelmiségieknek egv csoportja már a harmincas
évek vége felé megkezdte nézetei hirdetését különböző folyóiratokban,
az újságok kulturális rovataiban, cikkek, tanulmányok, viták formájábam Az ú j irányzat a
maga szervezetlenségében,
szétszóródottságában, kezdeti zavarosságában is, legerőteljesebben a film területén jelentkezett. Hosszú esztendőkig azonban a neorealizmus
előharcosai
nem jutottak túl az elméleten. Közel fél évtizedes
érlelődés után,
1943-ban született meg
az első neorealista
film,
az "Ossessione-. Születésének körülményei és

"A monzai apáca" (1962)

előzményei annyira jellegzetesek a korra, és
egyben az ú j művészi
irányzatra, oly
mély
nyomot véstek nemcsak
Visconti,
hanem
az
egész olasz film további
fejlődésére, hogy néhány
szóval fel kell elevenítenünk az azóta történeti jelentőségűvé lett hónapokat.
Visconti az »Ossess:one« forgatásakor már
nem fiatal ember, 1906ban született, Milánóban, az egyik legismertebb olasz történelmi
család, a Milánó történelmében
kiemelkedő
szerepet játszó Visconti hercegek sarjaként.
Hosszú és sokrétű kulturális érlelődés után
köt ki a film mellett, és
a harmincas évek elején
Londonban tanul Kordáéknál. Első műveként
Flaubert
Novemberj ét
akarja
megfilmesíteni,
később azonban lemond
erről a szándékáról, Párizsba költözik, és öt
évig, 1936—41-ig Renoir
mellett dolgozik rendező-asszisztensként. Ez a
választása már határozott művészi és politikai állásfoglalást jelent.
Nem tér vissza hazájába, a Római Biroda-

lom kulisszái és a "fehér telefonok"
olász
filmvilágába, Franciaországba megy, a z akkori
idők legjelentősebb realista alkotójához, dolgozni és tanulni.
1941-ben kísérli meg
első ízben, hogy önállóan és saját hazájában
alkosson. A választás ismét sokat mond: Az
olasz verizmus legjelentősebb
írója,
Verga
egyik szicíliai tárgyú
regényét akarja filmre vinni; a fasiszta
filmhatóságok azonban

visszautasítják a forgatókönyvet azzal az indokolással, hogy a téma
nem aktuális, az olasz
közönség nem kíváncsi
az ilyen szicíliai bandita történetekre, Verga
különben is elavult. A
forgatókönyvről azonban
tudomást szerez néhány
fiatal író, esztéta, és velük együtt készíti el
Visconti ú j szkriptjét,
amely simán keresztülmegy az előzetes cenzúrán, és megkapja a gyártási engedélyt. Nem érdektelen a forgatókönyv

négy szerzőjének neve.
Visconti mellett ott szerepel Puccini és De Santis, akik azóta is az olasz
filmművészet élvonalában dolgoznak, a negyedik társszerző
pedig
Mario Alicata, az Olasz
Kommunista Párt egyik
vezetője, az Unita jelenlegi főszerkesztője.
A forgatókönyv első
pillantásra valóban ártatlannak látszott. Az
amerikai Cain, a Postás
mindig kétszer csenget
című regénye alapján
készült, és a cenzúra
nem látott benne többet, mint jó, izgalmas
amerikai bűnügyi történetet. Ez kell a népnek
— mondották —, nem
Verga, Szicília, izzadságszag, meg miegymás.
A baj csak ott volt, hogy
Visconti a megfilmesítés során az izgalmas
cselekményt
áthelyezte
Olaszországba. A filmet Észak-Olaszországban forgatta, de nem a
turisztikai
prospektusokból ismert mesés természeti tájakat, történelmi
műemlékeket.

luxusszállodákat,
Fiatlimousinokat
fényképezte, hanem az olasz
városokat, házakat, utcákat olyanoknak, amilyenek, és az embereket,
úgy, ahogy valójában
éltek.
»Mintha bomba robbant volna a moziban.
Az emberek azt sem tudták, hogy ilyesmi
létezik, nem hittek a szemüknek« — jegyezte fel
Visconti a bemutatóról.
A filmet mindössze egyszer vetítették. A fasiszta hatóságok azonnal elkobozták, Rómából való szökésük után
magukkal
hurcolták
Észak-Olaszországba,
majd megsemmisítették.
Az utókor számára csupán azért maradhatott
meg, mert a bemutató
után röviddel illegalitásba vonult Viscontinak sikerült egyetlen
kópiát megmentenie, és
elrejtenie. Ezt mutatták
be az ország egyes részeinek
felszabadulása
után, és az -Ossessioneiránymutatása
döntően
hatott Rossellinv De Si-

ca -országjáró- filmezési módszere kialakítására, azokhoz a dokumentatív képsorozatokhoz, amelyek mint Fellini mondja: "Számomra
hazám felfedezését
jelentették.«
Verga,
Szicília.
az
olasz múlt és jelen, történelem és szociográfia és a realizmus —
ezek jellemezték Visconti
indulását,
ezek
ütötték rá bélyegüket az
elmúlt két évtizedben
született
alkotásokra.
Élete második műve a
felszabadulás után készült első filmje, a - L a
terra trema« (Remeg a
föld), Verga: Malavoglia című regénye alapján készült, szicíliai témájú, a szicíliaiak problémája a -Rocco- alapja, legújabb alkotása, a
- P á r d u c - pedig Szicílián
keresztül nyújt bepillantást az olasz történelembe. Mert ez maradt továbbra is másik
fő művészi érdeklődési
köre: hazája,
múltja,
történelme. Nem száraz,
vagy akár
látványos.

- R e n g a fdld~ (1948)

»kosztümös« történelmi
anyagként, hanem fejlődéstörténeti
mutatóként. Visconti az irodalomban nem naturalista, történelmi szemlélete pedig nem pozitivista, hanem dialektikus. Elemző, kutató elme. Az olasz antifasiszta kulturális ellenállás
egyik legtudatosabb és
legmerészebb
harcosa
első szabad alkotásában
nem is a Resistenzából
merít témát, hanem az
olasz társadalmi valóságot boncolja, majd az
ezután következő első
történelmi filmjében, a
"Senso«-ban — élete fő
művében — az olasz
szabadságharchoz,
a
Risorgimentóhoz
nyúl
vissza, és e téma tükrében elemzi a huszadik
század olasz valóságának történelmi helyzetét: a modern kapitalizmus kialakulását. Ezt

szándékszik
megismételni még határozottabb
jelenre mutató utalásokkal Lampedusa Párducának filmre vitelével.
Utolsó művét, a "Roccó"-t az 1960-as velencei
filmfesztivál díszelőadásának "Válogatott" közönsége füttykoncerttel,
hangos megbotránkozással fogadta, a film pedig
elindult világhódító útjára. És amit Visconti e
bemutatóval kapcsolatban mondott, az talán
mindennél jobban jellemzi egyéniségét, szemléletét: "Egy újságíró a
premier .után
kijelentette a kritikusoknak:
Ez
a film az olaszok 85
százalékát
kellemetlenül
érinti. Remek — gondoltam magamban —, és
roppant
elégedett
vagyok. Végre
megértették
hát, hogy ha már csinálunk valamit, ha nem is
kell okvetlenül
kelle-

metlennek
lennie,
de
legalább követ kell dobnunk a mocsárba,
fel
kell kavarnunk a vizet.
Csak ez lehet a mi feladatunk, ha nem akarunk — hogy is mondjam
csak
—
konzervgyárosokká
sülylyedni...«
Mert
Visconti ebben is hű maradt önmagához. Sem
csábítás, sem fenyegetés,
sem Hollywood szirén
hangja, sem a cenzúra
nem térítette le útjáról.
Kritikai
szenvedélye
nem lankadt, újra meg
újra "felkavarta a vizet", nyíltan
hirdette
következetesen
antifasiszta nézeteit, realista
szemléletét, és ennek"
tulajdonítható, hogy —
ha más
körülmények
között is — 1943 óta
minden egyes bemutatója "úgy robbant, mint
a bomba". •

