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Az Olasz furcsaságok és számos 
más film világhírű alkotója a társa-
dalmi kérdésekkel foglalkozó, poli-
tizáló filmművészet híve és műve-
lője. Legújabb munkáját A család-
fő-t a tavalyi velencei filmfesztivá-
lon is bemutatták, ö t magát, ha az 
ember nem ismerné, inkább film-
sztárnak hinné, nem pedig rendező-
nek. Magas, karcsú férfi, szimpati-
kusán markáns, keresztül-kasul ba-
rázdált arccal. Neve és személye fo-
galmat jelent az olasz filmművészet-
ben. Az Unita kritikusa, Savioli, 
egyszer azt írta róla: „Az olasz film 
élő lelkiismerete a kommercialitás 
és a koprodukciók parttalan tenge-
rében". Első kérdésem tehát erre 
vonatkozik: 

— önt , mint politizáló filmeket 
alkotó rendezőt ismerik. Mit jelent 
ebben a vonatkozásban a „politi-
záló" jelző? 

— Néha gyűlöletet, néha egysze-
rűen csak megkülönböztetést. Ami-
kor első dokumentumfilmjeim után 
játékfilmmel jelentkeztem, nagy 
nyugtalanság fogadott. Filmjeim az 
akkor mái- évek óta elvirágzottnak 
vélt neorealizmus alkotásaira emlé-
keztettek, neorealistának tehát nem 
nevezhették, így aztán — jobbat 
nem találva — kikiáltottak „politi-
záló" művésznek, ami véleményem 
szerint semmit sem jelent, hiszen 

minden művész politizál — legfel-
jebb én nyíltabban, mint mások. 

— Ezek szerint tehát, leginkább 
és önmagára vonatkoztatva, a „poli-
tizáló" megjelölésen tulajdonképpen 
a „neorealista" fogalmát érti? 

— Néhány hónappal ezelőtt az is-
mert olasz hetilapnak, az Europeo-
nak azt mondtam, véleményem sze-
rint a neorealizmus tovább él, sőt 
virágzik a filmművészetben, s ma 
is születnek neorealista alkotások. 
Számomra ez kézenfekvőnek és ter-
mészetesnek tűnt és tűnik. így hát 
alaposan meglepett, hogy valóságos 
vita alakult ki nyilatkozatom körül, 
helyenként érdekes elméleti vonat-
kozásokkal. A neorealizmus, ponto-
sabban mindaz, ami hajdan a neo-
realizmus jellemzőit jelentette, ma 
is él, ma is megtalálható az olasz 
filmművészetben. Ez természetes is. 
Mindaz, ami nemzeti kultúránkban 
valóban értékes és maradandó, 
ezekre az elemekre épül. Mindaz, 
ami Európa, illetve a háború után 
a világ elé került Itáliából, nem volt 
más, mint visszakanyarodás a klasz-
szikus olasz művészeti hagyomá-
nyokhoz. Mi, olaszok, tudtuk és 
hangsúlyoztuk is, hogy ez a klasszi-
kus múlt, ezek a hagyományok azon-
ban, a filmekben együttesen kife-
jezve, meglepték a világot, amely 
az ú j irányzat számára kitalálta a 
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neorealizmus nevet. A kritikusok 
magyarázni és kommentálni kezd-
ték, és végül e magyarázatok és 
kommentárok tükrében ez a „neo-
realizmus" már többé nem az volt, 
ami valójában volt, hanem valami 
egészen más. Legalábbis abban az 
értelemben, ahogy azt a filmtörté-
nészek kialakította szakmai nyelv 
használja. Ilyen neorealizmus nem 
volt. 

Anna Maria Ferrero a Bejtett tükör 
című tévé-műsorban 

— Dehát az 1945—53 között szü-
letett olasz filmek egy részének két-
ségtelenül volt valami közösen ki-
mutatható jellemzője, s ezeket a 
filmeket nevezik ma világszerte 
neorealistának. . . 

— A háború utáni filmeknek, 
vagy nagy részüknek kimondottan 
társadalmi és politikai vonatkozá-
saik voltak. Ezeket nemzeti kultú-
ránk hagyományai alapján filmal-
kotóink plebejus • szemszögből, a 
klasszikus művészet eszközeivel fe-
jezték ki. De ez nem ú j dolog, hi-
szen sem a társadalmi és politikai 
érdeklődés, sem a visszanyúlás a 
klasszikus hagyományokhoz nem új. 
Ez a probléma, és ez a félreértés 
gyökere. A kritikusok egy háború 
után jelentkező és világszínvonalra 
emelkedő filmművészetet külön fo-
galomként, korszakként kívánták 
megkülönböztetni és értékelni. En-
nek a korszaknak a neorealizmus 
nevet adták. Rendben van. De miért 
mondják, hogy ez a korszak meg-
szűnt? Ez a korszak először általá-
nossá lett az olasz filmművészetben; 
olyannyira általánossá, hogy szabá-
lyosan konfekcionálták (és ez nem 
volt nehéz, mert annyira közelállt 
minden egyes olaszhoz, aki valaha is 
legalább hat elemit kijárt, és többet 
is megtanult mint egyszerűen írni 
és olvasni), majd átterjedt a francia 
és más filmművészetekre. 

Jelenet A családfő című filmből 
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— De mint a filmek száma mu-
tat ja . . . 

— A filmek száma semmit sem je-
lent, egy irányzat halálát pedig leg-
kevésbé. A filmek száma legfeljebb 
divatot jelent. Jól ismerem Blasettit. 
Mondhatom önnek, amikor néhány 
évvel ezelőtt elkészítette Európa éj-
jel című filmjét, eszébe sem jutott 
hogy ezzel egy ú j műfa j t és egy ú j 
divatot teremt. Pedig ezzel a film-
mel ú j divat és ú j műfa j született: 
a szórakozóhelyek műsorairól ké-
szült keretes, vagy keretnélküli, 
egész estés dokumentumfilm, amely-
ből néhány év alatt több százat 
produkáltak. De az a puszta tény. 
hogy az emberek érdeklődése a tár-
sadalmi témájú filmektől a mula-
tók produkcióival foglalkozó filmek 
felé fordult,- nem egy irányzat ha-
lálát, hanem egy társadalom válsá-
gát jelenti. Az Európa éjjel típusú 
filmek száma ma már csökkenő ten-
denciát mutat. — helyüket a wes-
ternek, kaland- és kémfilmek fog-
lalták el. De ez sem jelent semmit. 
Azért, mert több ponyvaregény je-
lenik meg, mint irodalmi mű, nem 
állíthatjuk, hogy az irodalom meg-
halt. Ugyanez a helyzet a társadal-
mi, politikai érdeklődésű filmalko-
tásokkal. A comics-ot könnyebb el-
adni, mint Shakespearet.. 

N á p o l y n é g y n a p j a 

— Tehát mi következik ebből? 
— Hogy ez részben megváltoz-

tat ja a filmekkel szemben támasz-
tott komolyabb igényeket is . . . 

— Hogyan érti ezt? 
— Bizonyos értelemben ma már 

a szakemberek is mást várnak a fil-
mektől, mint azelőtt. It t a kritiku-
sokra, a filmmel szimpatizáló esz-
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tétákra és írókra, meg egyéb művé-
szekre gondolok. Megcsömörödve a 
szórakoztató filmek tengerétől, va-
lamennyien valamilyen speciálisan 
ú j filmművészeti újdonságra vár-
nak. Ezt az újdonságot hol az úgy-
nevezett szerzői filmekben, hol az 
absztrakciókban, sznobságban, lé-
lekelemzésben, formai kísérletek-
ben, vagy olykor csak egyszerűen a 
bolondságokban találják meg. De 
egyetlen ilyen filmmel szimpati-
záló, magát szakembernek valló, 
vagy érző ember sem vágyik reális 
filmművészetre, reálison ezúttal tár-
sadalmi, vagy politikai érdeklődésű 
filmművészetet értve. Számukra ez 
túl profán; túl egyszerű, túl régi-
módi; túl kevéssé „új", tehát az 
ilyen alkotásokat nem is értékelik. 
A művészet versenyfutás az idő és 
a történelem gyorsvonatával. Egy, a 
világ sorsa iránt felelősséget érző 
embernek, ha önbecsülését meg 
akarja őrizni, nem lehet más válasz-
tása, minthogy társadalmi érdeklő-
désű és politikai témájú filmeket 

készít. Persze el kell ismernem, 
hogy sokféle vonat van — és hogy 
lehet másfelé is utazni ezeken a vo-
natokon, mint amerre én tartok. 

— Ez nem hangzik éppen opti-
mistán . . . 

— De nem hangozhat pesszimis-
tán sem. Ez a tárgyilagos valóság. 
Az ember itt él a Földön; látja, 
hogy mindenfelé a nagyvilágban 
háborúk dúlnak, sok a baj, a prob-
léma, viszonylag kevesebb az öröm. 
Mit tehet? Két út ja van? Álomvi-
lágokba menekül kémek, lányok, 
ügyes detektívek, jó táncszámok, 
éjszakai lokálok filmrevett műsorai 
közé, vagy szembenéz a tényekkel 
és a világgal és a problémáikkal és 
megpróbál tenni valamit. Mivel pe-
dig azt is tudom, hogy nem én va-
gyok az egyetlen, aki így gondolko-
dik — azt hiszem van remény. Már-
most, hogy ez a remény, mire film-
vászonra kerül, újrealizmus lesz-e 
vagy sem, azon elmélkedjenek má-
sok, nálam illetékesebbek. 
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