
Szerelem és 

FILMMŰVÉSZET 

minden, amiről feltéte-
lezhető, hogy kel l a kö-
zönségnek: premier 
planban az ütések nyo-
mán 'kiserkenő vér, Bri-
gitte Bárdot fátyolban, 
vagy nagyon kevés für-
dőruhában, gyönyörű 
spanyolországi tájak, 
színek, szélesvászon, ero-
tikus jelenetek. És még-
is: ez a sok — kevés. 
Annyi minden történik, 
annyi a 'bonyodalom, 
hogy nincs idő, nincs 
mód az egyes jelenetek 
megfelelő lélektani, mű-
vészi előkészítéséhez. És 
hiába: az erotikus jele-
netek, önmagukban, a 
történetből kirívóan, 
nem érik él a kívánt ha-
tást. Művészi átélés, mű-
vészi előzmény nélkül a 
néző nem érez többet, 
mint valamelyik bár 
sztriptíz jeleneténél. Sőt: 
előadás közben három-
szor is hallottam gúnyos, 
harsány nevetéstől köve-
tett megjegyzést. A belga 
filmkritikusok egyéb-
ként, a nézőkhöz "hasonló 
gúnnyal fogadták a fil-
met. 'Alig akadt olyan 
kritika, amelyben ne ej-
tettek volna egy-két éles 
megjegyzést arról, hogy 
Roger Vadim, a film 
rendezője, Brigitte Bár-
dot volt férje, nemcsak 
nagyszerűen ismeri fele-
sége testének szépségeit, 
hanem azokat a jóízlés 
határán túl is alaposan 
érvényre juttatja. 

A másik film japán al-
kotás, - I f j ú szenvedély-
A filmet — témája sze-
rint — bármelyik euró-
pai filmgyárban is for-
gathatták volna De var 
benne sok sajátos, meg-
lepő, érdekes és ép 
tékes elem. Tartalma 

Alida Valii és Brigitte Bárdot a -Telihold ékszerészei-
ben 

legújabb filmje: -A teli-
hold ékszerészed-. A film 
Albert Vidalie könyvé-
ből készült. Tartalma: 

Egy fiatal lány (Bri-
gitte Bárdot) megékezik 
látogatóba spanyolor-
szági nagynéniéhez. Ér-
kezésekor szóváltás, 
majd durva verekedés 
támad nagybátyja és egy 
falusi legény között, aki 
húga öngyilkosságáért a 
nagybácsit teszi felelős-
sé. A nagynéni (az olasz 
Alida Valii) ápolja a 
megsebesült fiatalem-
bert, bele is szeret, uno-
kahúga szintén. A fiatal 
legény egy bikaviadalon 
találkozik a két nővel, ta-
lálkát kér a nagynénitől 
A találka előtt azonban 
megöli a férjet, majd 
szeretőjévé teszi az öz-
vegyet, hogy — alibit 
bizonyítson magának. 
Ezután megszökik, B. B. 
önként vejetart és az 
övé lesz. A féltékeny 
nagynéni mozgósítja a 
rendőrséget. A fiatalok 
körül szorul a hurok, 
nem bírják már az éhe-
zést, bujkálást, a legény 
elhatározza, hogy meg-
adja magát. Az őt üldöző 
csendőrök golyója azon-
ban halálra sebzi Brigit-
te Bardot-t. 

A filmben igazán van 

Sok cikk jelenik meg 
a nyugati lapokban a 
filmművészet válságá-
nak bizonyos jeleiről. 
Ez, röviden ennyi: a 
filmművészet egyre ke-
vésbé művészet, s egyre 
inkább pénzthozó ipar. 
Tömegével gyártják és 
gyártatják a művésze-
tet nélkülöző, de nagy 
közönségsikert ígérő fil-
meket. Ha az ember vé-
gigsétál Brüsszel, Bécs, 
vagy bármely nyugati 
város utcáin s meg-meg-
áll a -mozik kirakatai 
előtt, minden különösebb 
előzetes 'képzettség nél-
kül, néhány perc alatt 
felfedezi, melyek ezek-
nek a »jó üzletet- ígérő 
filmeknek a jellegzetes 
tulajdonságai. A cégérül 
kiakasztott fényképek 
hiányos öltözetű nőket, 
verekedő, vagy lövöldöző 
férfiakat ábrázolnák. 
Szerelem és gyilkosság. 
Ez a két tényező nem 
hiányozhat egyetlen 
olyan filmből sem, 
amelytől alkotói első-
sorban pénzt várnak. 

Két filmről szeretnék 
az alábbiakban beszá-
molni, mindkettő magán 
viseli a fenti jefljegaep 
tességeket és mégis — 
merőben különbözőek. 
Az egyik Brigitte Bárdot 



gyilkosság... 

VAGY FILMIPAR 

Egy fiatalasszony bele-
szeret egy japán diákba, 
de nem mondja meg neki, 
hogy férjnél van. A diák 
fivére ugyancsak bele-
szeret az asszonyba, aki 
rövidesen szeretője lesz 
mindkét fiatalembernek. 
A kettős viszonyról 
azonban csak az idősebb 
tud. Egy ideig el is fo-
gadja ezt a kettősséget, 
vállalja a fér j elől való 
bujkálást, végül azonban 
elhatározza: bármilyen 
áron, de egyedül akarja 
bírni szerelmesét. Magá-
val viszi egy vitorláson a 
tengerre, ugyanakkor, 
amikor a fiatalasszony-
nak az öccsei, a diákkal 
volt találkája. A diák — 
akinek közben egy ba-
rát felnyitja a szemét — 
motorcsónakkal keresé-
sükre indul. Hosszú órák 
és egy tétlen éjszaka 
után rájuk bukkan, s a 
tengeren mindkettőt ha-
lálra gázolja: 

A fűm egyik érdekes-
sége a japán színészek: 
Yujiro Ishihara, Masa-
hiko Tsugava és Miye 
Kitahara játéka. Ez a já-
ték merőben más, mint 
amit az európai színé-
szektől megszoktunk. 
Egyszerűbb, kevesebb 
gesztussal s főként ke-
vesebb arcjátékkal feje-
zik ki érzelmeiket. A na-
gyon szép, izgalmas jele-
neteknél olykor szinte 
mozdulatlan marad az 
arc, s ez a merevség a 
játéknak különös mély-
séget kölcsönöz. A film 
másik értéke: a szép 
tengeri tájak, festői fel-
vételek. A legtöbb dicsé-
retet a film rendezője 
Yasushi Nakahira ér-
demi®. Rendezése új-
szerű, ötletgazdag. A 

Miye Kitahara és Masahiko Tsugava az -Ifjú szenve-
dély—ben 

szerelmi jelenetekben 
például néha csak a fiú, 
vagy csak a lány ar-
cát látjuk, vagy a két 
heverő testből a lehe-
letnyire megrezdülő, 
egymáshoz közelebb ke-
rülő lábszárakat. Talán 
a rendezésre is azt kelle-
ne elsősorban mondani, 
amit a játékra: egyszerű, 
ikevéis ' eszközzel ér el 
nagy hatást. És végül 
egy jelenet: az utolsó, a 
legizgalmasabb. A mo-
torcsónakos diák felfe-
dezte már a vitorlást a 
távolban és őrült sebes-
séggel közeledik félé. A 
vitorláson a fivér, aki 
kétségbeesetten akarja 
megtartani magának az 
asszonyt, és a nő,, aki 
boldog, hogy a diák ke-
resésére indult, mert ez 
az egyetlen olyan ka-
landja, amelyben nem-
csak testi örömei van-
nak, hanem szeret is. 
Mikor a motorcsónak 
annyira megközelíti a vi-
torlást, hogy egymás ar-
cát is kivehetik, ahelyett, 
hogy egyenesen felé tar-
tana, körözni kezd kö-
rülötte. A néző hol a vi-
torlás utasainak rémült 
tekintetét, hol a motor-
csónakon ülő diák min-
denre elszánt arcát lát-
ja, hol hirtelen, felülről 

fényképezve a tengert, 
amelyen rettenetes vág-
tatással köröz, egyre ki-
sebb sugarakkal a mo-
torcsónak a vitorlás kö-
rül. S a vitorlás utasai 
arcán látszik már: tud-
ják az elkerülhetetlen 
végzetet, de — tehetet-
lenek. A lány, utolsó és 
egyetlen kísérletképpen 
a vízbe veti magát, hogy 
úszva próbáljon a má-
sikhoz közeledni. De az 
immár egészen közel érő 
motorcsónak hirtelen, 
keresztülgázol rajta, 
hogy aztán teljes sebes-
séggel nekirontva a vi-
torlásnak, azt is ketté-
szelje. S a szörnyű tra-
gédia után még egyszer 
látjuk az életben maradt 
diák arcát. Ugyanolyan 
mozdulatnélküli, mint 
az előbb. De szemének 
végtelen szomorúságából 
minden leolvasható. 

Biigitte Bárdot filmje 
után a néző úgy érzi, 
kár a kitűnő technikáért, 
a szép tájakért, a jó szí-
nészekért, a tehetséges 
rendezőért. A japán film 
szerint az -üzletet* ösz-
sze lehet kötni a művé-
szettel. Illetve: a művé-
szet jobb -üzlet*, mint 
a művészietienség. Na-
gyobb a közönségsikere. 
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