
A MEGALKUVÓ 
Bernardo Bertolucci fiatal olasz 

rendező nevét ma már felkapta a vi-
lágsajtó. Az utolsó tangó Párizsban 
című filmje, Marion Brandoval a fő-
szerepben, az egyik legnagyobb és 
legvitatottabb sikere Európa és Ame-
rika filmszínházainak. Bertolucci 
azonban már előző művével, Alber-
to Moravia A megalkuvó című re-
gényének megfilmesítésével felhívta 
magára a szakmai közvélemény fi-
gyelmét. Igaz, a feltűnés jóval kisebb 
volt a mostaninál, hiszen a filmi for-

manyelv kristályos pontossága és ér-
zékletessége, mesteri felidézése egy 
kor valósághű, mégis végletekig sti-
lizált világának, rendszerint keve-
sebb és főként szűkebb körű izgal-
mat ébreszt, mint egy film erotikus 
jeleneteinek merészsége. Ráadásul 
A megalkuvó témája sem valami 
vonzó, közönségcsalogató téma, 
mondhatnánk inkább riasztó, szinte 
fizikailag is átélhető ellenszenvet éb-
reszt. 

Maga Moravia is utálattal és tá-



volságtartással, az írói azonosulás és 
megérteni vágyás művészi magatar-
tása nélkül kelti életre a konformis-
ta Marcello Clerici állaimi tisztvise-
lő, a Mussolini diktatúra alatt mű-
ködő fasiszta titkos szolgálat tagjá-
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nak alakját. Moravia hőse jellemét, 
cselekedeteinek indítékait a véleszü-
letett beteges abnormitással, örökle-
tes lelki torzulással magyarázza. Az 
egyén patológiája összetalálkozik a 
fasizmus társadalmi patológiájával. 
Clerici egész életét, gyerekkorától 
kezdve az a hiába való törekvés ve-
zeti, hogy sikerüljön kitörnie a bete-
ges extremitás világából a normali-
tás emberi közösségébe, ahol — úgy 
képzeli — mindenki megnyugtatóan 
hasonlít egymáshoz. 

Bertolucci filmje — noha látszó-
lag követi a regény fő vonalait —, 
az aberráció motívumát, a gyógyít-
hatatlan gyerekkori sérülések meg-
határozó szerepét, freudista elemzé-
sét háttérbe szorítja, s a jellemgyen-
geségre, mint általánosítható emberi 
képletre összpontosítja figyelmét. 
Bertoluecit a megalkuvás magatartá-
sának elvont elemzése, laboratóriu-
mi párlata érdekli, azé az orvosilag 
nem abnormális, mégis beteges gyá-
vaságé, amely megsokszorozódva, 
társadalmi méretekben elhatalma-
sodva, romboló erővé válik. Clerici, 
a fasiszta erőszakszervezet jelenték-
telen tagja, jólesően húzódik meg a 
hatalom melegében, a kispolgári tö-
megérzés felelősség nélküli közegé-
ben, ahhoz is gyáva, hogy sajátkezű-
leg gyilkoljon, de ahhoz is gyáva, 
hogy segítséget nyújtson szerelmé-
nek. Ez a vacogó, passzív magatartás, 
ez a tehetetlen kegyetlenség egye-
nes úton vezet a legocsmányabb, 
legkisszerűbb áruláshoz, a tipikus 
feljelentő magatartáshoz. A fasiszta 
Clerici, a Mussolini diktatúra össze-
omlásakor, a Badoglio-kormány ha-
talomrajutását izgatottan és boldo-
gan ünneplő tömeg áramlásában, 
jelképes gesztussal eltaszítja magá-
tól barátját is. „Fasiszta!" — kiáltja 
ujjal rámutatva, hogy eszmetársát 
kiszolgáltassa a tömeg haragjának. 
Ez a motívum teljesen új a Moravia-
regényhez képest, s mintegy felkiál-
tójelként hívja fel a figyelmet Ber-
tolucci törekvésére, hogy némiképp 
kiemelje a témát a szexuális elté-
velyedések, öröklött lelki torzulások 
túlságosan is extrém közegéből, s fel-
ruházza társadalmi jelentéssel. 

A lélektani ábrázolás, a belső azo-
nosulás kísérlete Bertolucci filmjé-
től is teljesen távol esik. A rendező 
olyan szemmel látható undorral je-



Jelenet a filmből 

leníti meg hőseit, ahogyan az ember 
valami csúf rovart, vagy hideg ta-
pintású hüllőt csippent fel két uj-
jával, messzire eltartva magától. Kel-
lemetlen borzongás keveredik a ka-
jánság és irónia gyűlöletről árulkodó 
szemléletével. Mindez olyan formai 
tökéllyel, szerkezeti eleganciával, 
mesteri szűkszavúsággal előadva, 
amilyennel csak igazán ritkán talál-
kozhatunk a filmvásznon. 

A finoman gúnyoros képi stilizáció 
elidegenít a látottakkal való azono-
sulás kellemetlen érzésétől. A ruhák, 
a tárgyak, a környezet aprólékosan 
korhű, mégis egy csipetnyit eltúlzott 
jellemző ereje, fölé emeli a látotta-
kat a naturális valóságnak. A színé-
szi játék, a mozdulatok koreográfiá-
ja pontos és szimbolikusan kifejező, 
akár valami balettben. A film szinte 
minden kockájából érződik a tuda-
tos művészi törekvés, hogy rátalál-
jon az egyetlen gesztusra, az egyet-
len képre, mozdulatra, amely a leg-
tömörebben, legjelképesebben fejezi 
ki a jelenet belső mondanivalóját. 

Bertolucci szándékosan nem él a 
modern filmkészítés divatos lazasá-
gával, a valóság részleteinek doku-
mentatív megelevenítésével, a ter-
mészetesség varázsával. Világa kihí-
vóan, hangsúlyozottan artisztikus. A 
színpadi sűrítés letisztult eszköztárát 
használja, anélkül, hogy a legcseké-
lyebb mértékben is teátrális lenne. 

A megalkuvó Clerici puhány, s 
ijesztően kegyetlen figuráját a kivé-
teles játékintelligenciájú francia szí-
nész, Jean-Louis Trintigant kelti 
életre. Feleségét, a mámorosan bu-
ta, kispolgár átlagasszonyt Stefania 
Sandrelli alakítja. A z átszellemült 
szépségű Dominique Sanda, az olasz 
filmművészet új sztárja, finom és iz-
galmas játékával sem tudja elfeled-
tetni szerepének mesterkélt kettős-
ségét A lesbiánus szenvedéllyel el-
lenpontozott antifasiszta meggyőző-
dés már az eredeti Moravia regény-
ben is fölösleges áldozatnak tetszett 
az irodalmi divat oltárán. 
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