
Egy rendőrfelügyelő halála 
Római filmlevél 

Várható volt, hogy az 
olasz film, amelyről köz-
ismert, hogy elevenen, 
érzékenyen reagál a 
mindennapok krónikájá-
ra és a közélet esemé-
nyeire, nem hagyja kiak-
názatlanul az utóbbi év-
tizedek egyik legfeltű-
nőbb politikai bűncse-
lekményét, Calábresi 
milánói rendőrfelügyelő 
meggyilkolását. Mint a 
napisajtóból tudjuk, Ca-
labresit bízták meg an-
nak idején a négy éve 
töttént milánói bomba-
merénylet kivizsgálásá-
val. A tamegpusztulást 
okozó terrorcselekmény 
hatására az olasz sajtó 
hisztériahangulatot szí-
tott és a felelősséget 
szélsőbaloldali, anar-
chista asopontocskákra 
hárította. Ebbe az irány-

ba indult el a vizsgálat 
is. Le is tartóztattak 
több zavaros egziszten-
ciájú, ingatag idegálla-
poté anarchistát. A vizs-
gálat során egyikük ti-
tokzatos körülmények 
között „kiugrott" a milá-
nói rendőrség ablakán, 
„öngyilkosságot" köve-
tett el, egy másikat pe-
dig négy évig tartó vizs-
gálati fogság után nem-
rég voltak kénytelenek 
bizonyítékok hiányában 
szabadlábra helyezni. 
Közben egyre-másra es-
tek szerencsétlenségek 
áldozatául a vádhatóság 
— ellentmondásokba bo-
nyolódó — tanúi. Nyil-
vánvalóvá kezdett válni, 
hogy az eredeti anar-
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gyelő halála című filmjé-

ben 

ahista-elilenes koncepció 
tarthataitöan. A szaporo-
dó bűnjelek más irány-
ba mutattak. 

A dossziékban mind 
sűrűbben szerepelitek is-
mert, tekiiötélyes közéle-
ti személyiségek, gazda-
sági tekintélyek, szélső-
jobboldali politikusok és 
kalandorok nevei. A 
gyanú a fasisztákra te-
relődött. A milánói ter-
rorrcselékmén yt egy or-
szágos méretű politikai 
hadjárat kirobbantó pro-
vokációjául szánták. 
Amikor a vizsgálat ebbe 
a stádiumba jutott, Ca-
labresit a nyílt utcán le-
teritette egy hivatásos 
bérgyilkos, aki tette el-
követése után elmene-
kült. A nyomozás ezután 
ellanyhult, a vizsgálat 
megrekedt... 

Brazo Castellari rende-
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ző a történetet fiktív 
környezetibe ültette át. 
A cselekmény Genová-
ban játszódik, a kábító-
szercsempész business 
világában. Ezzel éűeste-
lenütette a bonyodalom 
közvetlen politikai vo-
natkozásait. Bizonyos 
mértékben erre kénysze-
rítette a valóság is: a 
körülmények, a tettesek 
és megbízók máig isme-
retlenek. Plasztikusan 
domborodik ki azonban 
a filmbal egy lényeges 
mozzanat. Szoros és át-
tekinthetetlen szöve-
vényben áll az olasz 
közélet az alvilággal, 
egyes hatalmasságok 
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rendőrfelügyelő halála 

című film füuerepőben 



gengszterekkel szövet-
keznek és kialakult a 
felső tízezerben egy 
olyan új oligarchia, 
amely nem riad vissza 
a törvények ás a törvé-
nyes szervek kihívásától 
sem, ha érdeked úgy kí-
vánják. Ebből a szem-
pontból a Calabresi-ügy 
kdjózanítólag hatott még 
konzervatív beállított-
ságú polgári körökre 
is. Az Egry rendőrfel-
ügyelő halála című film 
érdeme, hogy meggyő-
zően érzékelteti ezt a 
társadalmi - politikai fe-
nyegetést. Calabresit 
amerikai színész, James 
Witbmore alakítja. Mel-
lette jelentős szerephez 
jut Franco Nero, Fer-
namdo Rey és Ely Gal-
leami. 

Kevésbé jelentős, 

L a Massari — John 
Frankenhelmer: Lehetetlen 

dolog clmü filmjében 

Domlntque Sanda a 
Lehetetlen dolog című 

filmben 

aimit nyári programjá-
ban az olasz filtn ezen 
kívül nyújt. Bizonyos 
mértékben irodalmi cse-
megének számít Luigi 
Filippo d'Aimdco új film-
je, amelynek különös 
hangzású címe: Testne-
velés és szerelem. Ed-
mondo de Amicist nem-
csak az olasz kritikai, a 
világ firodalmd közvéle-
ménye is, mint a XIX. 
századi romantika jel-
legzetes képviselőjét, 
naiv rajongó, moralis-
ta „ifjúsági" szerzőként 
tartja számon. Hírnevét 
a világ egyik legnépsze-
rűbb olvasmányának A 
szívének köszönheti. An-
nál nagyobb meglepe-
tést 'keltett, amikor 
nemrégen Italo Calvino 
megjelentetté az olasz 
mester néhány nem is-



mert, elfeledett elbeszé-
lését. Ezek más oldalról 
mutatják be de Amicást 
és korrigál ják a róla ki-
alakult képet Merész, 
finom ímegfigyelésű, az 
erotikára különösen ér-
zékeny író tehetsége 
bontakozik ki az írások-
ból. Az elbeszélések 
egyike került most meg-
filmesítésre. Főszereplő-
je egy tornatan árnó 
(Sentá Berger), akit bo-
nyolult, rejtélyes érzel-
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Unula Andress és Fablo 
Testi — Maurizio Lucldl: 
Az utolsó esély cimű film-

jének főszereplői 

mi kapcsolatok fűznek 
egyik kolleganőjéhez 
(Adriama Astn) és egy 
kiugrott papnövendék-
hez (Lino Capoldcehio). 

Olasz—francia kopro-
dukcióban készült az 
amerikai John Franken-
heimer fülledt légkörű, 
banális témájú szerelmi 
drámája, a Lehetetlen 
dolog. Érdeme a szak-
mai kidolgozottság és a 
kitűnő színészi játék. A 
szerelmi háromszög ala-
kítód: Alan Bates, Lea 
Massaii és Dominique 
Sanda. Ennyi jó sem 
említhető a sokat ígé-
rő, fiatal Pasqual Squi-
tiieri új filmjéről, a Ze-
ne a vérében című lé-
lektani drámáról. 

Jelenet az Egy rendőr-
felügyelő halála cimű 

filmből 



Alán Bates és Domlnlquc 
Sanda a Lehetetlen dolog 

című filmben 
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A maga műfajában 
viszont sikerültnek 
mondható az olasz kri-
mi egyik mesterének, 
Maurizao Lucidimek új 
filmje Az utolsó esély. 
A történet izgalmas, 
fordulatos. A szereplő 
gárda élén pedig olyan 
nevekkel találkozunk, 
mint Massimo Girottí, 
Eli Wallaeh, Ursula 
Andress és Fabio Testi. 

A nyár nem kényez-
tette ei az olasz film 
híveit. Megmarad a re-
ménység, hogy a prog-
ramok tervezői az őszi 
évadra tartogatják az 
igényesebb bemutatókat. 

KLAUS RÜHLE 


