
4 Az utolsó tangó Párizsban 
Római filmlevél 

Sajátos, ellentmondá-
sos helyzet alakult ki 
Az utolsó tangó Párizs-
ban című film körül. 
Az most már vitathatat-
lan, hogy a mű az év 
legnagyobb olasz sikere 
— külföldön. New York, 
Párizs és más nyugati 
nagyvárosok mozijaiban 
hónapok óta vetítik telt 
házak előtt. A film ha-
tására Franciaországban 
valóságos reneszánszát 
éli az évtizedek óta el-
feledett régi tánc, a tan-
gó. De elismerő a szak-
mai kritika többsége is, 
a film értékét azok sem 
tagadják, akik egyéb-
ként bírálják egyes moz-
zanatait. Magában Olasz-
országban azonban két-
séges a mű sorsa. 

A bolognai törvény-
szék fölmentette ugyan 
a pornográfia vádja 
alól, de az olasz alkot-
mánybíróság legújabb 
elvi döntése alapján a 
film bemutatását fel kell 
függeszteni mindaddig, 
amíg ügyében végleges 
döntés nem születik. Ez 
pedig elhúzódhat három 
évig is. Azonos elbánás-
ban részesült Pasolini 
Canterbury mesék című 
műve is. Az intézkedé-
seket a felháborodott 
tiltakozás hulláma kö-
vette. Hiszen a cenzúrá-
nak és az adminisztra-
tív eszközöknek ez a bü-
rokratikus amalgámja 
nemcsak a filmet fenye-
geti, hanem minden fa j -
ta irodalmi, művészeti 
alkotást. Végzetes csa-

pást jelent abban a 
rendszerben, ahol a kul-
túra ügye elválasztha-
tatlanul összekapcsoló-
dik a vállalkozás (ki-
adó, producer) anyagi 
érdekeivel. Lényegében 
megfojtja a szabad kez-
deményezést. Ezért lett 
Az utolsó tangó Párizs-
ban az olasz kultúra 
ügyévé. 

Ami magát a művet 
illeti, alkotója az i f jabb 
olasz rendezői nemze-
déknek kétségtelenül 
egyik legtehetségesebb 
tagja. Bernardo Berto-
lucci világhírre Moravia 
regényének, A megalku-
vónak megfilmesíté-
sével tett szert. Marion 
Brando is ennek isme-
retében vállalta Az utol-
só tangó Párizsban férfi 



Martiné Brochard és An-
tié Heywood — A Sant-
ArcangelAl apácák című 
f i lmben. Kendezd: Tonino 

Cervi 

főszerepét. Női partnere 
a tizenkilenc esztendős 
Maria Schneider: az év 
felfedezése. Első szere-
pével berobbant a sztá-
rok élvonalába. A film 
nyomasztó légkörű, pesz-
szimista hangvételű. Sö-
tét színekkel festi az 
idősödő férfi és a fiatal 
lány találkozását, szen-
vedélyük fellobbanását, 
gyötrelmes viszonyukat, 
aztán az utolsó tangót, a 
tragikus véget. 

Bertolucci hívei közül 
is többen kifogásolják 
esztétikai szempontból 
egyes jelenetek erőlte-
tett, kihívó naturalizmu-

Clsudia Cardinale — Mau-
ro Bologninl: Szerelmem, 
LIbera című f i lmjének fd-

zzerepében 



sát, a cselekvés nyer-
seségét. Maga a rende-
ző így válaszolt a por-
nográfia vádjára: „Az 
én fogalomvilágomban a 
pornográfia nem léte-
zik. Szerintem ez csak 
az obszcén könyvek ki-
adóinak és bizonyos fil-
mek producereinek a 
csalétke. Az én szemem-
ben a pornográfia 
Nixonnak abban a be-
szédében található, amely 
igazolni igyekszik a ka-
rácsonykor Hanoira do-
bott bombákat, vagy 
pornográf a Zöldsapká-
sokról készített film, 

Marion Brando — Az utol-
só tangó Párizsban fő-

szerepében 

Jelenet Pasquale Festa 
Campanlle: La Calandrla 

című filmjéből 

meg effélék. Ez az orde-
náré, bántó, ízlést sértő 
stílus." 

Figyelemre méltó, hogy 
napjainkban, amikor a 
második világháború 
után kialakult olasz pol-
gári demokrácia egyik 
legsúlyosabb válságát 
éli, milyen tüntetően 
nyilvánul meg a film-
művészet politikai elkö-
telezettsége. Különösen 
hangsúlyozandó, hogy az 
eszmei telítettségű, po-
litikai mondanivalót tar-
talmazó művek közül 
nem akad egyetlen egy 
sem, amely ne a balol-



dali szellem jegyében 
fogant volna. Nem egyen-
letes a megközelítés 
módja, a művészi igé-
nyesség, a színvonal, a 
gondolati tisztázottság. 
De szép számmal akad-
nak bátor, aktuális, éle-
sen antifasiszta alkotá-
sok. 

Hagyományos mód-
szere az olasz filmmű-
vészetnek, hogy törté-
nelmi példákon fejezi 
ki mondanivalóját. Eb-
be a sorozatba tartozik 
Tonino Cervi ú j filmje, 

Agostlna Belli — Campa-
nile: La Calandrla című 

filmjében 



amelynek címe A Sanf-
Arcangelói apácák. 1860. 
szeptember 7-én, mi-
után Garibaldi nápolyi 
bevonulása nyomán ösz-
szeomlott a Bourbonok 
dél-olaszországi uralma, 
a Monté Olivetón egy 
kis nyomdában kinyom-
tatták azt az írást, 
amely addig illegálisan 
„Az olaszok titkos köny-
ve" címmel forgott kéz-
ről kézre. A könyv egy 
háromszáz évvel koráb-
bi krónikát tartalmazott. 
A Bajano melletti Sant'-
Arcangelo kolostor apá-

Anne Heywood A Sant'-
Arrangelól apácák című 

fűmben 



Maria Schneider é l Marion Brando Az utolsó tangó Pá-
rizsban cbnfi film egyik jelenetében 

tette, hogy aki ismerni 
akarja az igazi olasz 
történelmet, annak el 
kell olvasnia ezt a kró-
nikát. A film híven 
igyekszik életre kelteni 
az egykori légkört. Célja 
az obskurantizmus, a 
szellemi, lelki terror el-
leni harc. 

Claudia Cardinale ala-
kítja a főszerepet a Sze-
relmem, Libera című 
filmben. A történet fő-
hőse, Libera anarchista 
leány, aki a harmincas 
években felveszi a har-
cot a fasizmus ellen. 
Férjével a hegyekbe vo-
nul a második világhá-
ború alatt és a partizá-
nokhoz csatlakozik, majd 
1945 után a fasizmus 

maradványai ellen foly-
ta t ja a küzdelmet. A 
film rendezője Mauro 
Bolognini, akit a ma-
gyar közönség a Szép 
Antonio rendezőjeként 
ismert meg. 

Végül sok hasonló, si-
került kísérletet követ-
ve a klasszikusokhoz 
nyúl vissza Pasquále 
Festa Campanile ren-
dező, amikor Bibbiena 
komédiáját, a La Ca-
landria-1 filmesítette 
meg. Pergő ritmusú, 
borsos, mulatságos re-
neszánsz játék tárul a 
néző elé olyan komédiá-
sokkal, mintMlarioScac-
cia, Agostina Belli és 
Barbara Bouchet. 

KLAUS RÜHLE 

cáinak életéről számol 
be. A rendkívüli értékű 
kézirat jelentősége nem 
abban rejlik, hogy vá-
zolja a kényszerű ösz-
szezártság következté-
ben fellépő fizikai és 
pszichikai eltorzuláso-
k a t A krónika pontosan 
tükrözi azokat a társa-
dalmi kényszerűségeket, 
amelyek a különböző 
osztályokból származó 
fiatal nőket zárdai élet-
re ítélték. Kultúrpoliti-
kai és irodalmi értéké-
re jellemző, hogy a ké-
sőbbiekben olyan elmék 
figyeltek fel a kézirat-
ra, mint Stendhal és 
Benedetto Croce. Stend-
hal egyenesen kijelen-


