
S Z I C Í L I A — 
A H O L A Z A R A N Y P A L M A T E R E M 

Az ünneplés, az elismerés első 
örömében, a győztes művek tartalmi 
taglalása, a viták, az eszmei, művé-
szi elemzés közben viszonylag kevés 
szó esett Cannes-ban egy ugyancsak 
feltűnő jelenségről: az idei és a ta-
valyi fesztivál első helyezettje egy-
aránt szicíliai témát dolgozott fel. S 
hogy nem véletlen jelenséggel van 
dolgunk, hanem olyasvalamivel, ami 
mélyebb összefüggések kifejezője, 
mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 
az utóbbi esztendők legnagyobb 
visszhangot keltő filmjei között két 
ugyancsak szicíliai témájú filmet ta-
lálunk: a -Roccó és fivérei/-t és a 
fiatal Rosl tavaly bemutatott alko-
tását, a -Salvatore Giuliano«-t. 

Ilyen egybeesés, tematikai -tele-
pátia-" két-három eszrtendőn belül 
semmiképpen sem tekinthető esetle-
gesnek, sőt egyenesen kényszerítő 
erővel figyelmeztet bizonyos mé-
lyebb törvényszerűségre. Mégszem-
beötlőbb ez a jelenség, ha figye-
lembe vesszük, hogy a neorealizmus 
megszületése óta De Sicától Rossel-
liniig úgyszólván nem akad jelentős 
olasz filmművész, aki ne került vol-
na szembe a szűkebb értelembe vett 
szicíliai, vagy szélesebben értelme-
zett dél-olaszországi problematiká-
val. 
SZICÍLIA KÉT ARCA 

A vizsgálódás izgalmasságát csak 
növeli, hogy a téma eredete a fel-
szabadulás utáni éveket jóval meg-
előzi. Sőt úgyszólván egyidős az 
olasz filmmel. De mit jelentett — 
főleg a két világháború között, a fa-
sizmus éveiben — Szicilia az olasz 
film számára? Érzelgősséget, hamis 
romantikát, édes-bús danászást, pro-
vincializmust, nem egyszer gúnyoló-
dást, vagy legjobb esetben: azúr ten-
geröblöket, csodálatos narancslige-
teket, gazdag, szines népviseletet, a 
történelmi múlt, különösen a görög 
idők emlékének felidézését. 

Marcello Mutrolannl a -Válás olasz 
módra" című Gcrmi-íilmben 

Csak ennek ismeretében érthető a 
mai szicíliai témájú filmek szinte 
tüntető aszkézise. Mintha a realista 
művészek ezzel is azt akarnák érzé-
keltetni, hogy az ő szicíliai érdeklő-
désük egészen más tőről fakad. 
Filmjeikben valósággal irtóznak Szi-
cília bevett képének felidézésétől, az 
olcsó hatástól, sőt még a nemesebb, 
de a mai problematikától mégis el-
szakadó eszközöktől, a folklortól, 
kolorittól, archeológiától és művé-
szettörténelemtől is. A mai művészi 
igényű szicíliai filmek környezete si-
vár, nyomorúságos, az emberek ko-
morak, a föld fukar, az erkölcs dur-
va, az élet kegyetlen. Szicília — a mi 
itáliai Afrikánk — mondja egy olasz 
közmondás, és a modern olasz mű-
vészet elsősorban éppen ezt az anya-
országon belüli gyarmatot igyekszik 
ábrázolni. 

A »SZIClLÍAI« MŰVÉSZ EK 
A Szicília iránti érdeklődésben 

azonban a helyi — valóban kiáltó — 



problémák iránti figyelemkeltésen is 
túlmenő és egyetemesebb érvényű 
okok rejlenek. Különösen áll ez a 
filmre. Mert míg az irodalomban a 
legjelentősebb szicíliai írók ((Bran-
cati, Lampedusa, Sciascia stb.) szi-
cíliai születésűek és szűkebb hazájuk 
világát ábrázolják, addig a filmnél 
az a feltűnő, hogy a két -legszicí-
liaibb* művész jellegzetesen északi 
ember. A tavalyi cannesi Aranypál-
ma nyertese, a -Válás olasz módra* 
rendezője, Pietro * Germi genovai 
származású tengerésztiszt. Luchino 
Visconti pedig, mint ismeretes, az 
egyik legismertebb milánói történel-
mi család, a Visconti hercegek sarja. 
Nevük említésekor nem csupán a 
62-es és 63-as díjnyertes cannesi mű-
vekre gondolunk. Művészi pályafu-
tásuk egyéb kiemelkedő állomásai-
hoz is többször kapcsolódnak szicí-
liai témák. Így például az 1962-es 
Aranypálmával világhírre szert tett 
Germi első jelentős filmje, az 1949-
ben készül -A törvény nevében* is 
Szicíliában játszódik. Az olasz film-
kritika ma is úgy értékeli, hogy Vis-
conti -Reng a föld* című művével 
egyetemben ez a film volt az első 

Alain Delon és Claudia Cardinale 
-A párduc«-ban 

nagyszabású és merész kísérlet az 
olasz politikai-társadalmi valóság 
ábrázolására. Voltaképpen ez a két 
alkotás indította el a későbbiek fo-
lyamán annyi remekművet felmutató 
társadalompolitikai olasz filmirány-
zatot. 

Germinek a -Törvény nevében* és 
a -Válás olasz módra/ mellett har-
madik jelentős műve a -Reménység 
útja* ugyancsak szicíliai témájú. Azt 
ábrázolja, hogy a mesés gazdagságú 
és szépségű délvidéki sziget nem tud 
elég kenyeret adni saját fiainak, 
akik a szicíliai élet mostohasága elől 
kénytelenek idegenbe menekülni. S 
mintha Visconti csak folytatni akar-
ná a Germi által kezdeményezett po-
lémiát, Roccója abból a realitásból 
indul ki, hogy ez a nyomasztó prob-
léma nem szűnik meg egy évtized 
múltán, a -gazdasági csoda* eszten-
deiben sem. Hisz -Rocco és fivérei* 
tragédiájának elindítója megint csak 
az, hogy kénytelenek hazájukból ki-
vándorolni és idegen világban, szá-
mukra szokatlan körülmények, er-
kölcsök között szerencsét próbálni. 

Az olasz film szicíliai érdeklődésé-
nek kulcsát azonban legkönnyebben 
a két reprezentatív alkotó, Visconti 
és Germi legutóbbi aranypálmás 
filmjeiben találhatjuk meg. Visconti 
-A párduc*-ában száz évvel nyúl 
vissza a történelemben, de csak 
azért, hogy az akkori Szicíliában 
rávilágítson a későbbi olasz történel-
mi fejlődést meghatározó elemekre. 
Germi pedig egy eldugott kis szicí-
liai városka életének ábrázolása köz-
ben mutatja meg a mai olasz bur-
zsoázia erkölcsi világának tükör-
képét. 

NEM SZIGET... 
Visconti és Germi nem szicíliaiak, 

sőt mégcsak nem is éltek huzamo-
sabban a szigeten. Kortársaik mel-
lett miért éppen ők azok, akik újra 
meg újra visszatérnek Szicíliához? 



Mert Visconti és Germi az olasz film-
művészetnek az a két markáns jelen-
sége, kiknek műveiben a leghatáro-
zottabb az eszmei állásfoglalás, a tár-
sadalomkritika, bennük él a legerő-
teljesebben a közéleti érdeklődés, a 
politikai hajlam. Közülük Visconti 
egyértelműen marxistának vallja 
magát, Germi pedig a harmincas 
évek óta aktív tagja az olasz filme-
sek haladó, antifasiszta csoportosu-
lásának. Visconti érdeklődése kezdet-
től fogva inkább történelmi, szocio-
lógiai jellegű, míg Germi különösen 
az utóbbi esztendőkben fokozódó fi-
gyelemmel fordul a társadalmi prob-
lémák felé. Szicíliában mindketten 
megtalálták a mondanivalójuk kifej-
tésére legalkalmasabb -színpadot*. 
Mert Szicília tömören, plasztikusan, 
drámaian jeleníti meg az olasz élet 
legégetőbb problémáit. 

Olaszországban — akár csak ná-
lunk — félbenmaradt a XIX. századi 
polgári demokratikus átalakulás. Az 
olasz társadalmi, politikai élet és a 
közmorál magán viseli e befejezet-

lenség nyomait; elsősorban a feudá-
lis csökevények burjánzásában mu-
tatkozik ez meg. És vajon hol jelent-
kezhetnének élesebben az ebből fa-
kadó ellentmondások, mint a föld-
rajzi fekvése, történelmi fejlődése 
folytán a polgári átalakulástól legin-
kább -szeparált* Szicíliában? Itt 
úgyszólván érintetlenül maradt fenn 
a nagybirtokrendszer, legfeljebb a 
nagybirtokosok -polgárosodtak*, a 
középkori maffia máig is eleven, az 
uralmon lévő polgári pártokkal pak-
táló nagyhatalom. Az ipar fejletlen, 
de a sziget természeti kincsekben 
rendkívül gazdag. A lakható terüle-
tek népsűrűsége igen nagy, de Szi-
cília gazdasági elmaradottsága miatt 
mégsem tud elegendő munkát és ke-
nyeret adni fiainak, akik ma is tö-
megesen vándorolnak északra: Észak-
Olaszországba, Svájcba, Franciaor-
szágba, Nyugat-Németországba. Mint 
cseppben a tenger, úgy jelentkezik a 
szigeten az egész ország minden 
problémája. v M 

Jelenet a -Salvmtore Glullano—ből 


