
B a n d i t i z m u s M i l á n ó b a n 
Társad almi pr obiémák az új olasz filmekben 

Carlo Lizzani, az olasz 
rendezők élgárdájának 
az a tagja, akinek elis-
merése inkább a szű-
kebb szakmai körökre 
korlátozódik, ahol nyug-
hatatlan kezdeményező-
készsége és merészsége 
vitathatatlan. A széle-
sebb közvéleményben 
azonban, valamint a hi-
vatalos kitüntető elisme-
rés tekintetében elma-
rad kor- és pályatársai 
mögött. 

Lizzani, aki ma ötven-
esztendős, kritikus és 
esztétaként kezdte. Első 
szárnypróbálgatásait a 
filmezés terén a legjob-
bak oldalán gyakorolta. 
Segédrendezője volt 
Rossellini és De Santis 
több világsikert aratott 
alkotásának. A szűkebb 
szakmán kívül azonban 
csak kevesen mérik fel 
első önálló alkotásának, 
az 1950-ben készült Dé-

len valami megváltozott 
című — dokumentfilm-
jének olasz filmtörténeti 
jelentőségét. Szicíliát és 
Dél-Itáliát tulajdonkép-
pen ez a film-esszé ra-
gadta ki a folklore, az 
egzotikum és romantika 
bűvköréből és a „dél-
olasz problémát" — a 
filmművészetben is ez 
emelte az aktualitás, a 
társadalomkritika szín-
vonalára. E megközelí-
tés nyomán sarjadt az a 
másfél évtizedes lenyű-
gözően gazdag — a sza-
tírától a drámáig terje-
dő — termés, amely az 
olasz film mai világhí-
rének egyik lényeges al-
kotóeleme. Ezt a termést 
azonban és a vele járó 
fesztivál elismeréseket 
már nem Lizzani aratta 
le. 

1950 után Lázzani sok jő 
alkotással írta be nevét 
az olasz film történeté-

be (Vigyázat, banditák!, 
Szegény szerelmesek 
krónikája stb.). 1960— 
1963 között egymásután 
három szenvedélyesen 
harcos, antifasiszta fil-
met készített. A púpos, 
a Róma aranya és A ve-
ronai per azonban nem 
szorítkoztak egyszerűen 
a fasizmus egy-egy kor-
szakának vagy rémtetté-
nek rekonstruálására, 
hanem polemikus vád-
irat igényével léptek fel 
a fasizmus lényegével és 
mindenfajta megnyilvá-
nulásával szemben.. 

Ilyen előzmények után 
különös érdeklődésre 
tarthat számot Lizzani 
legújabb műve. Világ-
szerte megdöbbenést és 
rémületet keltett az az 
amerikai típusú bank-
rablás, amely tavaly 
szeptember 25-én zajlott 
le fényes nappal Milánó 
kellős közepén. A ma-

Jelenet a Barbarella című Roger Vadim filmből 



gyar sajtó is részletesen 
ismertette a gengszter 
támadást, az eszeveszett 
lövöldözést, a sok halá-
los áldozatot, sebesültet, 
a hajszát és a bűnösök 
kézrekerítését. Ezeknek 
az eseményeknek doku-
mentszerű rekonstruálá-
sával kezdődik Lizzani 
filmje, de az igazi izga-
lomnak ez csupán beve-
zetője. Mert a film azt a 
politikai és társadalmi 
hátteret elemzi, amely 
Itália gazdasági centru-
mában, leggazdagabb 
városában és általában 
a nyugati metropolisok-
ban a bűnözésnek tápta-
lajául szolgál. A Ban-
diták Milánóban fősze-
repeit Gian Maria Vo-
lonté, Thomas Milian, 
Don Backy és Margaret 
Lee alakítják. 

Hasonló tematikával 
foglalkozik DamianoDa-
miani új filmje is. Mű-
vének külön érdekessé-
ge, hogy ez egyike azon 
ritka eseteknek, amikor 

A Banditák Milánóban 
egyik Jelenete ^ Vittorio Cassman és Sophla Loren 



a történelem ismétli, 
vagy ha úgy tetszik, 
„másolja" az irodalmat. 
Leonardo Sciascia 1960-
ban írta magyarul is 
megjelent kisregényét: 
Mint a bagoly nappal. 
Egy szicíliai kisváros 
környezetében ábrázolta, 
miként fonódik össze a 
feudális maffia tevé-
kenysége a modern ka-
pitalizmus egyik legkí-
méletlenebb „iparágá-
val", a telekspekuláció-
val összekötött építke-
zéssel. Sciascia regényé-
ben meggyilkolják azt 
a kis építési vállalkozót, 
aki nem hajlandó elfo-
gadni a maffia „pártfo-
gását", elteszik láb alól 
a gyilkosság tanúját és 
a rendőrség emberét is, 
akik ellenük vallhattak 
volna. A bűncselekmény 
megtorlatlan marad, a 
maffia tekintélyében 
megerősödve folytatja 
működését. 

A Mint a bagoly nap-
pal-ban a történet és a 

A Körözés című ú j olasz-
— western egyik jelenete a Kisértet olasz módra főszereplői 



Virna Lisi, Ursula Andress, Marisa Mell, Clauüine 
Auger — Azok az édes hölgyek 

téma pusztán alkalmul 
szolgált az írónak annak 
jelzésére, hogy a feudá-
lis maffia „rugalmas", 
„fejlődőképes" és nagy-
szerűen bele tud illesz-
kedni a kapitalizmus 
dzsungelébe is. Nos, 
1967 végén ugyancsak 
az egész világ figyelmét 
magára vonva zajlott le 
Bariban az a több, mint 
100 vádlottat számláló 
per (Szicíliában bizton-
sági okokból nem mer-
ték megrendezni), 
amelynek fővádlottját, 
egy palermói köztiszte-
letben álló úriembert, 
nem kevesebb, mint 16 
gyilkosság terhel. Paler-
móban ugyanis a maffia 
és a legnagyobb telep-
spekulánsok, vállalko-
zási építők, bizonyos po-
litikai potentátok oltal-
ma alatt több milliárd 
lírás profitot megcélozó 
szent szövetséget kötöt-
tek és kíméletlenül el-
tettek láb alól minden-

kit, aki terveik megva-
lósításának útjában ál-
lott. Ez a fordulat kész-
tette Damianit arra, 
hogy Sciascia „régi" re-
génye alapján új 68-as 
filmet készítsen. A film-
ben természetesen, ép-
pen a legutóbbi évek ta-
pasztalatai alapján, még 
nagyobb hangsúlyt nyer 
az eseményeknek azóta 
történetileg hitelesített 
társadalompolitikai hát-
tere. 

Lényegesen mérsékel-
tebb elemző igénnyel és 
inkább csak a nagyvá-
rosi bűnözés izgalmai-
nak illusztrálására, „eg-
zotikumára" összponto-
sítva készült Francesco 
Maselli új filmje, a 
Gyilkolj meg gyorsan, 
fázom. Mint címe is jel-
zi, a gyakran komédiá-
ba hajló krimi nem tűz 
maga elé komolyabb 
művészi vagy morális 
célokat. A színhely Lon-
don, a főszereplők Mo-
nica Vitti és Jean Sorel. 

Janc Fonda a Barbarella 
címszerepében 



Mario Adorí és Soptala Lő-
rén CasteUani filmjében 

még meg, hogy az „olasz 
módra" sorozat újabb 
mulatságos rutin-vígjá-
tékkal gazdagodott. 
Sophia Loren és Vitto-
rio Gassman, Castellani 
rendezésében másfél 
órán keresztül azzal szó-
rakoztatnak, milyen egy 
Kísértet olasz módra. A 
cselekmény színhelye 
természetesen — Ná-
poly. 

S ha már a szórakoz-
tató kommersz filmek-
nél tartunk említsük 
meg, hogy megkezdte 
itáliai pályafutását is az 
amerikai—olasz—fran-

cia koprodukcióban ké-
szült Vadim—Fonda sci-
ence-fictionnak minősí-
tett: Barbarella. Luigi 
Zampa pedig Azok az 
édes hölgyek címen ren-
dezett vígjátékot Virna 
Lisi, Ursula Andress, 
Ciaudine Auger és Ma-
risa Mell közreműködé-
sével. 

Végül egy jellemző, ha 
nem is éppen bíztató 
adat. Az 1967-ben Itáliá-
ban készült 180 film kö-
zül 60 úgynevezett 

„olasz-western". A mű 
fajban rejlő üzleti fan-
táziára jellemző, hogy 
az elmúlt 17 év összesí-
tett mérlegében három 
western is megelőzi az 
eddig világméretekben 
legsikeresebb olasz film, 
az Édes élet kasszasike-
rét.. . 

Monica Vitti és Jean Sorel 
a Gyilkolj meg gyorsan, 
fázom cfmű krimi-filmben 


