
A  terrorizmus  inasévei  
A  SAN  BABILA  EGY  NAPJA  CÍMŰ  OLASZ  FILMRŐL  

A  milánói  vidámpark:  három,  a  
kamaszkorból  alig kinőtt  suhanc  szo-
rítja  görcsösen  a  játékterem  fotocel-
lás  géppuskáit.  Arcuk  állati  kegyet-
lenségbe  torzul,  ahogy  a  játékauto-
mata  miniatűr  pléhembereire,  plóh-
autóira  tüzelnek.  Pillanatokkal  előbb  
egy  kudarcokkal  teli  nap  kompenzá-
lásaként  brutálisan  és  értelmetlenül  
halálra  késeltek  egy  fiatal  párt.  

A  pavilon  előtt  a  csendőrség  gaz-
zéllának  becézett  autói  fékeznek.  
Körbevették  az  épületet.  

Az  elszánt  kegyetlenség  valószí-
nűtlenné  fokozott  maszkja  mögül  
egyszerre  félelemtől  halálra  vált  ka-
maszok  tekintenek  ránk.  

Ezzel  a  képsorral  zárul  Carlo  Liz-
zani  San  Babila  egy  napja  (San  Ba-
bila:  20  ore)  című  filmje.  Néhány  
éve  még  sokatmondó  jelkép  lehetett  
volna.  A  hatvanas  évek  második  fe-
létől  az  olasz  középiskolák  tanulói  
delente  rohamrendőrök  sorfala  kö-
zött  tálvoztak  az  iskolából.  Minden-
naposaikká  váltak  a  tömegverekedé-
sek  a  baloldali  és  jobboldali  csopor-
tok  között.  Vandái  módon  megron-
gált  autók,  összetört  motorbicikilik,  
nem  egyszer  félholtra  vert  diákok,  
rendőrök  vagy  éppen  valóságos  hol-
tak  maradtak  az  újfasiszta  párt  fia-
talkorú" rohamosztagosai  által  provo-
kált  összetűzések  után.  

Milánóban,  pár  lépésre  a  Scalatól,  
a  Dámtól,  a  vasbeton-üveg  irodahá-
zak  árnyékálban,  a  San  Babila  tér  
környékét  már  évekkel  ezelőtt  fa-
siszta  suhancok  tartották  rettegés-
ben, s  akik  alaposabban  odafigyeltek  
az  olasz  élet  alakulására,  már  akkor  
megértették  a  távolabbi  célt,  amit  
ma  a  félelem  stratégiájának  szokás  
nevezni,  s azt  is, hogy  fellépésükhöz,  
növekvő  erejükhöz  a  rendőrség  egy  
részének  cinkosságán  kívül  anyagi  
eszközökre,  politikai  irányítókra  is  
szükség  van.  

Ma  már  tudjuk,  hogy  a  San  Baibi-
lán, s a  hasonló központokban  gyüle-
kező,  akcióra  induló  csoportok  tagjai  
egyáltalán  nem  sápadnak  el  a  rend-

őrség  láttán.  A  fordulópontot  1969  
decembere  jelentette,  ám  a  felisme-
résig  még  jó  néhány  óvnék  kellett  
eltelnie.  Azan  a  napon  pokolgépes  
merényletet  hajtottak  végre  a  milá-
nói  Mezőgazdasági  Bankban.  Az  
„eredmény":  16  halott.  Sem  a  vég-
rehajtókat,  sem  a  küldőket  nem  si-
került  megtalálni.  Az  olaszországi  
terrorizmus  eseményeivel  igazán  
diszkréten  foglalkozó magyar sajtó is 
naponta  közöl  olyan  híreket,  ame-
ly ék  alapján  Ózza ni  filmjének  sze-
replői  legfeljebb kezdő  terrorista ina-
sok  lehetnek.  

Vannak  filmek, amelyek  aktualitá-
sa  nem  vész  el,  művészi  értéke  nem  
kopik  meg  attól,  hogy  csak  néhány  
év  késéssel  láthatják a  magyar  film-
színházakban.  Lizzani  alkotása  alig  
több,  mint  két  évvel  elkészülte  után  
került  bemutatásra  nálunk,  s  gondo-
latvilágán,  következtetésein  imár  —  
úgy  tűnik  —  túllépett  a  történelem.  
Eszközeiben,  megvalósításában  pedig  
a  film  már  elkészültekor  is  vitatható  
volt. 

A  San  Babila  egy  napja  szereplői  a  
„demokrácia  dekadenciájába"  süly-
lyedt,  a  kommunizmus  ellen  véde-
kezni  képtelen  Olaszországot  akarják  
megváltoztatni  —  az  egyik  értelmi  
képességeit  illetően  alapos kételyeket  
támasztó  „főhős"  kávéházi  monológ-
ja  szerint  — az erősek,  a  kiválasztot-
tak társadalmává.  A  módszer  a  kom-
munisták  fizikai  megsemmisítése.  

A  csoport  szereplőinek  szociális  
összetétele  politikailag  minden  bi-
zonnyal  helytálló  —  délről  jött  lum-
penproletár,  a  degenerált  dúsgazdag  
nagypolgári  család  akaratos  fiacská-
ja,  egy  kiérdemesült  szajha  erkölcsi-
leg  és szexuálisan  aberrált  gyermeke  
—,  művészileg  azonban  sematikus.  A  
társadalmi  közeg,  amely  kitermelte  
őket,  egyértelmű,  a  mögöttük  álló  
tényleges  erőkről  azonban  a  kép  is-
mét  elnagyolt.  Történik  ugyan  némi  
utalás  —  szavakban  —  azokra,  akik  
a  szálakat  a  kezükben  tartják;  képi-
leg  azonlban  csupán  Mussolini  féke-



teiingeseinek  néhány  ínég  élő  rekvi-
zítumát  láthatjuk. Ma  onár  teljes  bi-
zonyossággal  állithatjuk,  hogy  a  mai  
terrorizmus  ilyetén  származtatása  
több mint  téves.  

Nem  visz  közelebb  a  megoldásihoz  
az  sem,  -ha  végigtekintjük  az  előt-
tünk zajló egy  nap krónikáját.  Szim-
bolikusnak  szánt,  ám  más  filmekből  
már  ismert  jelenetek,  jelképek  újra-
fogalmazása.  Az  impotens  fasiszta  
suhanc  szexuális  aberrációját,  Milá-
nó  legforgalmasabb  korzóján  játszó-
dó  exhibicionista  jelenetet  látva  hol  
Pasolini  filmjei,  hol  a  Mechanikus  
narancs  hasonló  képsorai  jutnak  
eszünkbe.  Csak  mosolyogni  lehet  a  
kommunista-szocialista  szakszervezet  
egyik  székháza  élleni  merénylet  naiv  
amatőrizmusán.  (Az  egyik sanbabilai 
fiú,  a  fasiszta  keretlegények  „egyen-
ruhájában"  hatod  be  a  székházba;  s  
ott  az  összegyűlt  aktivisták  tömegé-
ben  próbálta  cigarettával  meggyúj-
tani  a  robbanószerkezet  zsinórját,  
mintha  a  mechanika  és  elektronika  

korában  sosem  hallottak  volna  a  jó  
öreg,  megbízható  vekkeróráról,  aimit  
észrevétlenül  ott  lőhet  hagyni  bár-
hól.) 

A  sanbabilai  terrorista  inasok  
egész  napja  a  kudarcok  sorozata.  
Egyikük iskolai  dolgozatát,  egy  zava-
ros,  morbid  eszmefuttatást  az  osz-
tálytársak  kinevetik,  másikat  virilí-
tása  hagyja  cserben,  a  harmadik  si-
kertelenül  igyekszik  kétkezi  munká-
jával  egy  valamirevaló  revolver  árát  
megkeresni,  közben  saját  létfeltéte-
leik,  a rendőrség  elnézésének  biztosí-
tása  érdekében  kénytelenek  a  besú-
gáshoz  folyamodni,  feladni  természe-
tes  szövetségeseiket,  a  közönséges  
bűnözőket.  (Ne  felejtsük  el,  a  ma  
börtönben  levő  terroristák  majdnem  
mindegyikének  priuszában  közönsé-
ges  bűncselekmények  elkövetése  is  
szerepel!)  Gyáván  megfutamodnak  a  
szakszervezeti  székház  elleni  me-
rénylet  végrehajtása  elől.  

A  történet  e  pszichológiainak  szánt  
indítás  után törvényszerűen  torkollik  



az  értelmetlen  gyilkosságba.  Vadál-
latként  támadnak  négyen  egy  vélet-
lenül  kiválasztott,  védtelen  szerel-
mespárra.  Az  action  gratuit  egyetlen  
motívuma:  a  lány  is  (valószínűleg  
eg  kommunista  plakátról)  a  fiú  is  
(egy  korábbi  összetűzésből)  ismerős  
valahonnan,  s  egyébként  is  kommu-
nista  kinézetűek.  

A  gyáván  végrehajtott  gyilkosság  
után  a  vidámpark  játékautomatáján  
folytatják  a  gyilkolást,  a  rendőrség  
megérkeztéig  itt  próbálják  levezetni  
az  agresszivitássá  vált  szorongást.  

A  film  szerzője  nem  próbált  tá-
volságot  teremteni  műve  és  Olaszor-
szág  legaktuálisabb  problémája  kö-
zött.  Ebbe  az  irányba  befolyásolta  
Lizzanit  dokumentarista,  neorealista  
múltja  is.  (Igaz,  az  elmúlt  évtized-
ben  Lizzani  jelentős  engedményeket  
tett  a  kommersz  műfajnak.  A  Sze-
gény  szerelmesek  krónikája  szerzője  
is kénytelen  volt  az eladhatóság  kér-
désével  foglalkozni.  Innen  a  filmfor-
galmazásban  már  bevált  megoldások  
újrafogalmazása.)  A  film  nem  doku-
mentum,  nem  is  publicisztika.  S  

mert  Lizzanmak  nem  sikerült  sem  
meggyőzően analizálni, sem általáno-
sítani,  a  San  Babila  egy  napja  nem  
is  igazán  jó  játékfilm.  Magyarorszá-
gi'sikere  mégis  megjósolható,  a  ben-
ne  felhasznált  hatáskeltő  elemek  
vonzása  kiszámítható.  

A  kritikus  keserűen  írja  le  mind-
ezt.  Személyes  élményként  élte  meg  
Olaszország  történetének  utóbbi  tíz  
évét.  Naponta  látta  a  felhergelt  diá-
kok  összecsapásait,  s a már  távlatok-
ban  is gondolkodó  .feszültség  straté-
giája"  kialakulását.  Lizzani  áttetsző  
története  nem  bírja  ki  az  összeha-
sonlítást  az  olaszországi  terrorizmus  
legutóbbi,  profi  munkára  .valló  ese-
ményeivel.  Naivnak  és  brutalitásá-
ban  is  ártalmatlannak  tűnik.  Moro  
elrablásakor  a  terroristák  egyálta-
lán  nem  rettentek  meg  a  biztonsági  
szolgálat  embereit  látva.  A  milánói  
rendőrség  politikai  osztályának  veze-
tőjét  nyílt  utcán  lőtték  agyon,  s  a  
tetteséket  azóta  sem  találták  meg.  A  
Firenze  környéki  fasiszta  vezetőre  
négy  rendőr  vetette  rá  magát,  s  az  
kettőt  agyonlőtt  közülük,  és  sértetle-
nül  menekült  Franciaországba.  Sze-
mélyükben  a  naponta  merényletet  
elkövetők  ismeretlenek,  lehetséges  
küldőikről  annál  többet  tudunk.  

Két  éve  Rámában  láttam  Lizzani  
filmjét.  Nem  tagadom,  akkor  nagy  
hatással  volt  rám.  A  közhelyszámba  
menő  néhány  jelenetét  kivéve,  visz-
szaadott  valamit  az  akkori  olasz  mi-
liőből.  Különösen  az  erőszakkal  
szembeni  közömbösségből,  a  félelem  
következményeiből.  Pergő  cselekmé-
nye,  a  nagyszerű  operatőri  munka  
(Piergiorgio  Pozzi),  az  amatőr  sze-
replők  érett  játéka,  Moricone  zenéje,  
mindez  együtt  hitelesíteni  látszott  
Lizzani  figyelmeztetésnek  szánt  film-
jét.  Kár,  hogy  a  bemutatótól  eltelt  
idő  hatástalanította,  s  a  figyelmezte-
tésből  csupán  a  kétségtelen  jó  szán-
dék  maradt  meg.  Ma  már  az  újságo-
kat  ritkán  olvasó  néző is  tudja,  hogy  
a  terrorizmus  nem  psziöhopatoidgi-
kus  bűncselekmények  sorozata.  
Olaszországban  ,— és  másutt  is  —  az  
állam  dezintegrálása  a  cél,  s  akik  
ezt  akarják,  nagyon  hatékony  eszkö-
zökkel,  jól  felkészült  végrehajtókkal  
rendelkeznek. 
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