
Fellini Rómája 
A film elején egy kis vidéki ka-

tolikus iskolában vetített képekkel 
mutatják be a szent és nagy Rómát 
a fasiszta Olaszország ifjainak, ám 
a diapozitívok közé váratlanul egy 
pornográf kép keveredik (óh, az a 
negyven esztendő előtti naiv por-
nográfia!) és erre felfordul az egész 
kis közösség. Papok és világi taná-
rok együtt penitenciáznak kétségbe-
esetten, de a fiatalok — közöttük a 
gyerek-Fellini — lelkében úgy lát-
szik, kiirthatatlanul benne marad a 
bűnös fotó Róma egyik aspektusa-
ként, valahol a Colosseum és a Tra-
janus-oszlop között. Aminthogy 
benne marad a levetett cipővel és 
térdig felhúzott nadrággal átgázol-
ható Rubicon a valóság Caesar-
paródiájaként, akárcsak a Caesart 
alakító vidéki ripacs vagy éppen 
maga Mussolini. Mert Róma nagy 
és kicsi egyszerre, a pátosz minden 
fenségével és nevetségével. Város, 
amelynek a történelme nem mu-
landó, pontosabban szólván nincs 
múltja, csak jelene, mint a fa év-
gyűrűi. Olyan magától értetődő, 
szinte banális és olyan vegetatívan 
valóság. Az „Örök Város" örök köz-
helyének analízise és egyidejű szin-
tézise egy szubjektív emberi viszo-
nyulás teljességében. Mert ebben a 
filmben nem Rómáról van szó, ha-
nem Fellini Rómájáról, nem több-
ről és nem kevesebbről, mint 
amennyi egy rendkívül perceptív 
emberi intellektusban és kedélyben, 
valamint két óra játékidőben elfér. 

Olyan egyszerű és olyan gazdag, 
hogy szinte minden értelmezést és 
hozzátételt mint fölöslegeset eltol 
magától, nagyképűségnek minősít 
minden magyarázatot. így és ilyen-
nek látja Rómát valaki, aki nagyon 
hitelesen látja és nagyon alkalmas 
eszközei vannak arra, hogy repro-
dukálja, amit látott. A hiteles látás 
fogalmában természetesen benne 
van, hogy Rómát a maga helyén 
látja, vagyis a történelem és az 
adott pillanat találkozásában. A 
reprodukció és eszközei fogalmába 
pedig bele kell értenünk tulajdon 
megértésünket: azt a kényszert, 
hogy a fiilm alkotójának megindított 

gondolatsorait végigfussuk. A kény-
szert, amely útnak indít, és az időt, 
amelyet meghagy, hogy az utat vé-
gig is járjuk. 

Mert Fellini Rómája rendkívüli 
gazdagsága mellett rendkívül rá-
érős is. Egymás mellé állított — 
mondhatnánk: hajított — képsorai 
hosszúak, részletezők, amellett vil-
logóan sokszínűek. A közértelemben 
vett cselekmény hiánya millió cse-
lekmény-részletben fizetődik bősé-
gesen vissza. Róma felfedezése nem 
felsorolás, hanem ragyogóan kivá-
lasztott mozzanatok aprólékos és 
egyszersmind jelképes részletezése 
útján történik. Hogy ezek a mozza-
natok inkább véletlennek hatnak, 
mint kiterveltnek, az csak növeli a 
film szuggesztivitását: a telibe való 
markolás bizonyosságát. Akárhová 
nyúl Fellini: Róma lényegét találja. 
És ez a lényeg a filmben: valami-
féle nagyon egyszeri és karakterisz-
tikus mozgás, zsúfoltság, zaj. Nem 
kétséges, hogy a Pellini-Róma a leg-
lármásabb filmek egyike. Csakhogy 
ez a zaj friss, megrázó, sokkoló és 
örvendetes: az élet zaja, a maga 
legteljesebb hétköznapiasságában és 
éppen ezért legnehezebben tetten-
érhető mivoltában. 

Persze, szó sincs neorealizmusról. 
Ez a hétköznapiasság nem drámai 
környezet, hanem szimbolikus és eg-
zisztenciális. Megváltoztatása senki-
nek sem célja a filmen belül és 
senkiben nem támaszt ilyen szán-
dékot a filmen kívül. Ez a hétköz-
napiasság itt a város lényege és rá-
adásul — akármilyen furcsának tű-
nik is — ez a hétköznapiasság vala-
miféle állandó ünnepi nyüzsgéssel, 
felvonulással, tömeglátványossággal 
van teli, folytonosan ott lebegnek 
fölötte a változatlanság zászlói. Az 
alapvető mozdulatlanságnak a létet 
meghatározó keretein belül örökös 
a város mozgása. És ebben az ellent-
mondásban nagyszerű és humánum-
mal teli irónia feszül, az életnek 
valamely magasabb rendű megérté-
se és megbocsátása: csak mozogja-
tok, gyermekeim, ha jólesik, ha úgy 
hiszitek, ez számotokra az élet. Mi-
lyen szép és milyen teljesen egy-



formán szép és mutatnivaló a tras-
teverei vendéglő az utcán, egy tá-
voli, inkább még ironikus háború 
mondvacsinált zordonságában, az 
asztalok közt időnként átcsikorgó 
villamos zajával (az asztalok még 
megvannak, a villamost kivonták 
azóta a forgalomból), és a klerikális 
hercegnő groteszk divatbemutatója 
az egyházi viseletek teljes kollekció-
jával. Az egymásba csúsztatott két 
idősík — a második világháború Ró-
mája, amelyet az ifjú Fellini elő-
ször ismert meg és a mai Róma — 
nem ellentéte, hanem kiegészítése 
egymásnak, két irányból vetett pil-
lantás ugyanarra az egy időtlenség-
re. A látszólagos fejlődés a két idő-
sík közt szintén nem több egy iro-
nikus gesztusnál: íme, ha akarjátok, 
ugyanaz zöldben. 

A két idő különbsége, ha mégis 
lemérhető valamin, az inkább Fel-
lini szubjektív útja, nyersebben: a 
karrierje. A fiatalon megismert Ró-
ma a kezdő újságíró társadalmi kör-

nyezete: a trasteverei vendéglő, a 
beláthatatlan méretű főbérlő-család, 
a hadsereg és a katonai bordélyház. 
(Igaz, ebben a vonatkozásban adatik 
egy pillanatnyi betekintés a felsőbb 
néposztályok életébe is: az elit bor-
délyház afféle római Maison Frida, 
amelyet a csinos újságíró egy idő-
sebb barátja protekciójával felkeres-
het) És a pokolian mulatságos va-
rieté-műsor, kültelki közönségével, 
színész-megha j ígálással, padlóra 
pisilő kisfiúval, huligánkodó, de 
kedves római csirkefogókkal, rok-
kant katonákkal és váratlan légi-
támadással. A mai Rómába már a 
raccordo annulare, a külső körút 
vad autóforgalma vezet be, zuhogó 
felhőszakadásbein, világvárosi mé-
retben reménytelen forgalmi dugók 
közt amelyek töltőanyagában nem 
jelentéktelen része van éppen a fil-
mesek hatalmas apparátusának, a 
zűr- és hangzavar közepén az izga-
tott Fellini kocsijával. A Piazza di 
Spagna csodálatos lépcsősorán fesz-



telenül berendezkedő, toalettjüket 
intéző, szerelmeskedő és táplálkozó 
hippik és hippilányok kavargása — 
mert itt minden kavargás — és a 
fesztelenség kommentárjaként egy 
mondatnyi és két képsornyi vissza-
utalás a múltra: itt következik a két 
nyilvánosházi jelenet (Ez egyébként 
csak annyiban nem jellemző a film 
módszerére, hogy máshol az egy 
mondatnyi utalás is elmarad, a ké-
pek közvetlenül lépnek egymás nyo-
mába.) 

Egy megdöbbentő — a filmben 
magában álló — pillantás a város-
tól, annak látványától oly idegen, 
de valahol a dolgok mélyén még-
sem egészen eltitkolható mulandó-
ság irányában: az ott is örökösen 
épülő metró alagútjába. A hadse-
regnyi létszámban felvonuló film-
stáb tanúja és dokumentálója lesz 
az építkezést Kómában nem egyszer 
megakasztó incidensnek. A mérnök-
bosszúságára és a régészek örömére 
a falak kongása hatalmas üreg je-
lenlétét sejteti. A fúrófej egy két-
ezeréves villa halijába hatol be, vad 
színekben ragyogó freskók és klasz-
szikus arányokban pompázó szobrok 
közé. De a látvány pillanatnyi csak: 
a levegő hatására a freskók, az 
archeológusnő kétségbeesésére, pil-
lanatok alatt láthatatlanná fakul-
nak, a szobrok szétomlanak. Az idő-
nek csak egy pillanat adatott, hogy 
betörjön az időtlenségbe, az öröklét 
szintje alatt láthatatlanul, csak má-

sodpercekre tapasztalhatóan tevé-
kenykedik a mulandóság. 

Ami tönkrement, az tönkrement, 
de ami megmaradt, az van és lesz. 
E tekintetben voltaképpen a mulan-
dóság drámája is a maradandóságot 
erősíti: ami itt történt, az Rómában 
mindenhol és állandó ismétlésben 
megtörténhetik, a régi és az új ará-
nya véglegesen meg van szabva eb-
ben az időtlenségben, ami van, az 
nem engedi a már meglevő ará-
nyoknál nagyobb térhez juttatni a 
voltat. A Colosseo nem kívánja 
vissza a maga egykori világát, meg 
van elégedve Rómával, úgy ahogy 
van, és Róma sem nagyon kíváncsi 
arra, hogy mi volt vagy mi lesz a 
mélye alatt: hadd épüljön az a met-
ró mindörökké, a város nem látszik 
türelmetlennek. A dugóba került 
kocsik — ősi Fellini-téma! — dudái-
nak hangzavara voltaképpen ném 
türelmetlenség, csak mohóság, csak 
a jelenlét dokumentációja. Az életé, 
a magának helyet követelőé, a lár-
más, digesztív-prokreatív, perma-
nensen iniciatív és egyéb latin (ősi 
római) jelzőkkel a végtelenségig el-
látható életé, a vita privata és a vi-
ta collectiva legváltozatosabb for-
máiban. Mennyi gyerek, istenem, és 
mi mindent nem művelnek, ami 
lármás, illetlen és gyönyörű! És eb-
ben a tekintetben szerencsére a fel-
nőttek sem sokkal különbek a gye-
rekeknél. A fesztelenség apoteózisa 
ez a film, amelyben még a fesz és 



pöf, az igényes hallgatást és a hall-
gatást stilizáló zenét követelő papi 
divatrevü-jelenet is csak ennek a 
fesztelenségnek a csenden áthallha-
tó nevetését idézi. 

Csakhogy ez a nevetés valamely 
distancián hallatszik át. A film 
egész látható, nyilvánvaló és le-
tagadhatatlan derűje csak egy gépi 
eszközökkel megragadott látvány — 
és a hozzátartozó, igen nagy méretű 
hangélmény — megörökítése. A ka-
mera az örök Róma felé fordul, de a 
film Fellini Rómáját mutatja be. 
Róma ideje nem múlik, de Fellinié 
igen. És ez a különbség, ez a távol-
ság a film lényege. A gép objektív 
tapasztalatának múlhatatlan meg-
örökítése és az emberi lét múlandó-
ságának elhallgatott, de a lármán 
is csendként átható tagadhatatlan-
sága-. Ez távolítja el végül is a lát-
ványt, ez teszi tragikusan megköze-
líthetetlenné — számunkra elérhe-
tetlenné, az ő számukra magánossá 
— a vegetatív tömegélet örömét. 
Így nem mi élünk, így élnek. (Az 
első személy lehet egyes szám is, a 
harmadik személy mindenesetre 
többes szám.) És ezen változtatni 
nem lehet: ha hozzányúlunk, az ők-
ről is kiderül, hogy azonosak — 
személy szerint és külön-külön — 
a mi-vel, az én-nel. 

Ahogyan erről a motorosok záró-
jelenete tesz tanúságot. Mert azt 

már nem lehet tudni, kik ezek az 
éjszakai motorosok. Ezek már éppúgy 
lehetnek mi, mint ők. Mi magunk 
nem dübörgünk velük együtt a vá-
ros utcáin és terein, reflektorunk-
kal megvilágítva magunk előtt az 
időtlen épületeket De ezek a moto-
rosok mégsem tartoznak Rómához, 
a látványhoz, az örök néphez, őhoz-
zá juk. A látott és a látnók közötti, 
az egész filmen át rejtegetett kés-
penge élén tartott egyensúly itt egy-
szerre és véglegesen felborul, a sze-
mélyes névmások különbsége jelen-
tését veszíti. A vásznon megjelen-
nek a kívülállók, a nem oda tarto-
zók, az elidegenedettek és elátkozot-
tak, akik dübörgésükkel nem az 
örök és ujjongó életet, hanem a 
minden pillanatban újra fenyegető 
halált jelzik. Az öröklétbe most 
már nem szubjektív tudatunkban, 
hanem objektív látvány formájában 
is bevonul a mulandóság, a kívül-
maradottak világa. És dübörgésük 
mint a kárhozottak bosszúja tölti 
meg az örök szépség fel-felvillanó 
látomásait, amelyeket csak azért 
villantanak fel reflektoraik fényé-
ben, hogy mindjárt rájuk fröccsent-
sék idegenségük gyűlöletét. Sisakjuk 
alól halálfej-arc mered a Trevi kút-
ja felé, amelynek mélyén a Rómába 
visszakívánkozók babonás pénz-
darabjai hevernek. 
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