
ÓPIUM és MAFFIA 
(Rómát filmlevél) 

Két nagy vonulat is-
merhető fel az utóbbi 
időben a nyugati orszá-
gok filmgyártásában. Az 
elsőt egy nagy siker in-
dította útjára, a máso-
dik az élet eseményei-
ből merített. Mindkét 
jelenség bizonyos mér-

tékben csodálkozást 
kelthet, ha ellenkező 
előjellel is. Mert ki hit-
te volna, hogy miután 
az olasz film több, mint 
egy évtizede minden 
műfajban kiaknázta a 
szicíliai maffiában rej-
lő drámai, krimi- és ko-

médla-lehetőségeket, 
egyszerre csak váratla-
nul a témából újra világ-
rengető siker születik — 
amerikai feldolgozás 
nyomán. De különös az 
is, hogy a különböző ká-

bítószerek évek óta 
foglalkoztatják a világ 
tudósait, szociológusait 
és rendőrségeit A téma 
szinte kínálja a rejté-
lyességet, a kalandot, a 
több világrészt átszövő 
konspirációt, nagypoli-
tikát és banditizmust. 
Mégis a problémának ez 
a vonatkozása csak a 
Francia kapcsolat című 
film nyomán vonult be 
a gyártásba. Az eddigi 
drog-filmek ugyanis el-
sősorban a kábítószerek 
hatására, a pszichés kö-
vetkezményekre, az ér-
zelmi torzulásokra, a 
grand-guignolra össz-
pontosították figyelmü-
ket. 

A Keresztapa váratlan 
és kirobbanó sikerével 
olyan folyamat indult el, 
amely túlhalad a film 
körén. Felkarolta a té-

mát az irodalom, a szo-
ciológia és a tudomá-
nyos kutatás is. Elsősor-
ban ismét Olaszország-
ban, ahol most a prob-
lémának új vetülete tá-
rult az érdeklődők elé. 
Az eddigi szemléletben 
ugyanis a maffia kérdé-
se úgyszólván kizárólag 
olasz belső társadalmi 
és politikai ügy volt. 
Kicsit úgy kezelték, 
mint furcsa, hol félel-
metes, hol groteszk 
„családi" problémát. A 
Keresztapa által felaj-
zott érdeklődés azon-
ban más érzékenysége-
ket érint. Az olasz sajtó, 
a tévé és az irodalom 
úgy érzi, hogy a maffia 
amerikai garázdálkodá-
sának felidézése a nem-
zeti önérzet és önisme-
ret körébe vág. Mint 
azt több író és publi-
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cista leszögezte, az ame-
rikai beállítás szerint a 
bűnt, bűnözést az ola-
szok, pontosabban a szi-
cíliaiak plántálták át 
Amerikába. Az itáliai 
szociológusok, történé-
szek és publicisták ezzel 
szemben azt bizonyítják, 
hogy az amerikai társa-
dalom struktúrája, spe-
ciális viszonyai valóság-
gal odacsalogatták a szi-
cíliai bűnösöket az 
Egyesült Államokba és 
ott ideális táptalajt ta-
láltak működésükhöz. 
Rámutattak arra is, 
hogy a helyi hatóságok 
feltűnő elnézése, sőt kö-
zönye folytán a maffia 
áldozatai nagy többsé-
gükben a milliószámra 
kivándorolt, kiszolgálta-
tott, tisztességes olasz 
dolgozók köréből kerül-
tek ki. 

Az Olaszországban 
készült új maffia-fil-
mek közül a legnagyobb 
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vállalkozás a De Lau-
rentiis produkciójában 
készült Joe Valachi. 
Nem véletlen a „hős" 
megválasztása. Valachi 
szegény, emigráns szü-
lők gyermeke volt. Az 
utcán nevelkedett. Fia-
talkorú bűnözőként ke-
rült a leghirhedtebb tit-
kos társaság, a Cosa 
nostra karmaiba, illetve 
szolgálatába. Bérgyil-
kost faragtak belőle, 
majd sorsára hagyták, 
amikor tiltott kábító-
szer-üzérkedésért tizen-
öt évi fegyházra ítélték. 
A börtönben Valachi 
felmérte bűneinek sú-
lyosságát, a Cosa nost-
ra rémuralmának iszo-
nyatát és részben saját 
bőrét is féltve, a nyo-
mozóhatóságnak aján-
lotta fel segítségét. Val-
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főszereplői 

A Szerelem és anarchia 
cfmű film egyik jelenete 

lomásának nagy szere-
pe volt a Cosa nostra 
szervezetének, tevé-
kenységének, vezetőinek 
leleplezésében és fel-
számolásában. A téma 
természetesen izgalmas, 
véres, drámai történet 
feldolgozására nyújt al-
kalmat. A főszerepeket 
Lino Ventura, Walter 
Chiari, Amedeo Nazza-
ri, Charles Bronson ala-
kítják, a rendező: Te-
rence Young. 

Ferdinando Baldi 
szerzői filmje az Afyon-
ópium című mű. A ká-
bítószercsempészet me-
chanizmusát igyekszik 
feltárni. A történet Tö-
rökországban, Afyon 
völgyének mákvirág ül-
tetvényén indul. Bemu-
tatja a termelés és a 
feldolgozás menetét, 
majd a szállítást Gö-
rögországon, Szicílián, 



Szardínián és Marseil-
les-en keresztül New 
Yorkig. Mindezt termé-
szetesen nem didakti-
kusán, hanem izgalmas, 
kalandos cselekmény 
során. A film egyesíti a 
tudományos ismeretter-
jesztés és a kalandtör-
ténet elemeit. A kábító-
szer-problémát nem 
pszichológiai és társa-
dalmi, hanem politikai 
és gazdasági* oldaláról 
közelíti meg. önmagá-
ban véve nem jelentós 
alkotás. Érdekes tünete 
azonban annak az ér-
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deklődésnek, amely ko-
runk egyik legfájdalma-
sabb jelenségének hát-
terébe igyekszik beha-
tolni. 

Legutóbbi beszámo-
lónkban hírt adtunk ar-
ról, hogy milyen szen-
vedélyes érdeklődést 
váltott ki, mennyire az 
aktualitás jegyében zaj-
lik az olasz filmnek a fa-
sizmus problémái iránt 
tanúsított, felújított fi-
gyelme. Ebben a lég-
körben született az 
utóbbi évek itáliai film-
művészet egyik legér-
dekesebb egyéniségének 
és legjelentősebb női 
rendezőjének, Lina 
Wertmüllemek leg-
újabb alkotása, a Szere-
lem és anarchia. Játék-
filmje részben doku-
mentumok alapján de 
nem konkrét történelmi 
valóságában idézi fél a 
húszas évek atmoszfé-
ráját. Azt a korszakot, 
amikor közvetlenül a 
fasizmus uralomra jutá-
sa után sorra követték 
egymást a Mussolini el-
len szervezett és meg-
hiúsult merényletek. A 
tettesek javarészt anar-
chisták voltak. Bátrak, 
elszántak, de bukásra 
ítéltek. A Szerelem és 
anarchia azt a remény-
telenül vakmerő és gro-
teszk világot tárja fel, 
amelyben az anarchis-
ták éltek. 

Elsősorban díszes sze-
reposztása miatt érde-
mel említést Sardou vi-
lághírű drámájának, a 
Toscá-nak modern film-
feldolgozása. A címsze-
repet Monica Vitti ala-
kítja. Scarpiát Vittorio 
Gassman, Cavaradossit 
pedig Gigi Tistilli 
játssza. KLAUS RÜHLE 


