
FILMHÉT A BOLGÁR RIVIÉRÁN 
A fényes és látványos jöttek küldöttek Fran- kritikusokkal vitatták 

világfesztiválok között ciaországból, Nyugat- meg a bemutatott fii-
szerényen húzódik meg Németországból, Izrael- meket, s benne saját 
egy alig ismert fesztivál, bői, sőt, Monacóból is; alakításaikat. Néha 
a várnai. Más is a jelle- esztéták, filmújságírók, irigység fogott el, ha ar-
ge, mint a camnesinak, filmrendezők. ra gondoltaim, vajon 
a velenceinek vagy a Kevés ilyen komoly hány filmszínészünk 
moszkvainak; ez nem és meghitt fesztiválon van, akit ennyire érde-
világverseny: a bolgá- vettem még részt. Itt kelne mesterségének 
rok tulajdon filmjeikről valóban a filmművé- elmélete, a színjátszás, 
készítenek évenként szetről esett a legtöbb illetve filmjátszás össze-
számvetést Várnában. A szó; művészeti, esztétl- fonódása a fikndrama-
jugoSzláv filmek pulai kai és dramaturgiai kér- turgia s a filmrendezés 
fesztiváljához hasonlít désekről. A nemzetközi problematikájával, 
leginkább ez a fekete- filmversenyek elmarad- (Bulgáriában nagyon 
tengeri filmünnepség, hatatlan látványossága, szeretik a filmet; az ú j 
melyet idén harmadszor a sztárok parádéja itt bolgár művészetben ez 
rendeztek még. Ezúttal elmaradt. A bemutatott a művészeti ág tört az 
már meghívott nemzet- bolgár filmek szereplői utóbbi években leg-
közi közönség előtt. S természetesen jélen vol- inkább előre. S ez meg-
jellemző az erjedő, ki- tak, s köszöntötték a kö- érződött a várnai at-
forrásban levő, útját jó zönséget filmjeik bemu- moszférán. l'dehaza cnak 
irányban kereső bolgár tatása után, de soha költőket, írókat, festő-
filmgyártásra az a nem láttam még ilyen ket — s azok közű.', is 
nemzetközi érdeklődés szerény, kedves és egy- csak a fiatalabbakat, — 
és rokonszenv, mely szerű -sztárokat". A láttam ilyen szenvedi-
ezen a fesztiválon is Várna Szálló teraszain, lyesen és szünteJ énül 
megnyilvánult. A szov- foyerjában, filmklub- vitatkozni egy-egy mf l -
jetunió s minden népi bókban találkoztam ve- vészeti kérdés felf./.t. A 
demokrácia képviseltet- lük; kevesebbet ragyog- Várna Szállóban, tk fesz-
te magát a tíz napig tak. s többet vitatkoz- tivál főhadiszállásán, a 
tartó seregszemlén, de tak. Hazai és külföldi folyosók jarkáb'xn, s ' a 



lépcsőkön mindenütt 
szenvedélyesen vitatko-
zó csoportok. Fiatal és 
idősebb rendezők, for-
gatókönyvírók, kritiku-
sok és nagyon csinos szí-
nésznők. De filmről esik 
szó még az Aranypart 
selymes homokján, az 
izzó napfény elől védel-
met nyújtó színes er-
nyők árnyéksátrában is. 
S mintha ez az izga-
lom az egész városra át-
ragadt volna. A kétezer 
éves Várna találkozása 
a legfiatalabb művészet-
tel, valóban megható 
volt. Esténként valósá-
gos zarándoklatok in-
dultak meg a nyolc sza-
badtéri mozi felé, me-
lyekben a fesztivál-fil-
meket játszották. (Vár-
nában, mely alig na-
gyobb Szegednél, húsz 
mozi van, s közülük 
nyolc szabadtéri.) A ver-

senymozi, a Lenin Film-
színház ezerötszáz sze-
mélyes. De az előadá-
soknak minden este leg-
alább kétezer nézője 
volt, mert a környező 
házak ablakai, erkélyei, 
és lapos (tetői is megtel-
tek nézőkkel. Pedig a 
filmeket szinte kivétel 
nélkül ismerték, hiszen 
a seregszemle az elmúlt 
évben bemutatott bolgár 
filmek -összefoglalója* 
volt. A bolgárok ugyanis 
az elmúlt év filmtermé-
sének rangsorolását vég-
zik el ilyenkor, igen de-
mokratikusan, együtt a 
közönség legszélesebb 
rétegével, újságirókkal, 
filmművészekkel s más 
művészeti ágak képvise-
lőivel. (A filmek besoro-
lásának ezt a rokonszen-
ves és igazságos módsze-
rét talán nálunk is al-
kalmazni lehetne.) 

S amit itt Várnában a 
másfél hét alatt a film 
körül tapasztaltam — 
megnyilvánult maguk-
ban a filmekben is. Az 
ügy szeretete, a filmal-
kotás tisztelete, felelős-
ség- és fontosságtudat 
A bolgár film — erről 
tanúskodtak a bemuta-
tott alkotások — a 
hangváltás állapotban 
van. Azokat a művésze-
ti vívmányokat, melye-
ket patetikus és roman-
tikus történelmi film-
jeikben, s az ugyanilyen 
hangszerelésű ellenállási 
filmjeikben olyan siker-
rel alkalmaztak, most 
igyekeznek mai, modern 
témájú, korszerűen elő-
adott filmjeikben Is 
hasznosítani. A teljes 
művészi szintézis még 
nem valósult meg: a 
filmlátás konzervatí-
vabb módja — a fény-



"Nem halt meg senki*. 
P. Slabakov és M. Dimltrova 

mintegy példaképül, ha-
nem emberi mivoltuk-
ban, érzelmeik bonyo-
lultságában, sőt gyenge-
ségeik megmutatásával 
ls arra törekszik, hogy 
minél közelebb hozza a 
nézőhöz hőseit, s hogy 
bemutassa a munkás-
osztályban végbemenő 
intellektualizálódási fo-

lt. Bodurov, a kapitány 



lyamatot. A nyugati 
filmiskolák hatása érde-
kesen keveredik benne 
a bolgár filmtradíciók-
kal. Érdekes és komoly 
művészi kísérlet, mely 
néhány jelenetében, kü-
lönösen a főszereplő 
Szlavakov kitűnő játéka 
révén, magas művészi 
színvonalat ér el. 

A fesztivál nagydíját, 
az Aranyrózsát, Dimov 
híres regényéből, a "Do-
hány—ból készült film 
nyerte el. (Rendező: Ko-
rabov). A rendező a 
szovjet regény-megfil-
mesítés módszerét vá-
lasztotta, a minél telje-
sebb hűséget a regény-
hez. A részletező, apró-
lékos előadásmód talán 
feleslegesen elnyújtja a 
filmet, de néhány mes-
terien kidolgozott s em-
lékezetes jelenettel is 
megajándékoz. A színé-
szek játéka ebben a film-
ben is elsőrangú, külö-
nösen Kokanova (a leg-
népszerűbb bolgár film-
színésznő) és Matev já-
téka idézi fel a nagy-
szerű regény eredeti at-
moszféráját. Láttunk 
egy bűbájos gyermek-
filmet is ("Kapitány- cí-
men nálunk is be fogják 
mutatni), mely finom 
pszichológiával, sok lírá-
val és humorral ábrá-
zolja egy hajót építő kis 
gyerekcsapat viszontag-
ságait. Ha egy kissé 
több kalandosság, s va-
lamivel kevesebb "lát-

ható- pedagógia lenne 
benne, a legkülönb ka-
landos gyermekfilmek 
közé sorolhatnánk. De 
így is megnyerő és szó-
rakoztató alkotás. 

A fesztivál egyik meg-
lepetése volt egész estét 
betöltő dokumentum-
filmjük, "A reménység 
ünnepnapja-. A bolgár 
filmművészek négy hó-
napot töltöttek az evianl 
egyezmény megkötése 
után a felszabaduló Al-
gériában, s a szabadság 
első hónapjainak szinte 
minden lényeges mozza-
natát megörökítették. A 
film megkomponáltsága, 
világos mondanivalója, 
művészi elrendezettsége 
s finom megfigyelések-
kel gazdagított drámai 
mondanivalója élményt 
jelent a nézőnek. Ilyen 
vállalkozásra csak na-
gyon jó technikával ren-
delkező, nagyon jó el-
méleti és politikai fel-
készültségű alkotók szán-
hatják rá magukat. S e 
vállalkozás sikere a bol-
gár filmgyártás erejét 
bizonyítja. 

Bemutattak két törté-
nelmi filmet és két mai 
témájú kalandfilmet is. 
(A bolgár filmgyártás, 
kis kapacitása ellenére 
igen széles témakört ölel 
fel, melyből csak a víg-
játék hiányzik.) A tör-
ténelmi filmek közül a 
"Kalojan- az érdeke-
sebb. A középkor híres 
bolgár cárjának történe-

tét dolgozza fel, a hagyo-
mányos előadásmódban, 
de igen jó rendezésben 
(rendezők: Dakovszkij és 
Arnaudov) s meglepő 
technikai felkészültség-
gel. Általában igen fi-
gyelemre méltó a bolgár 
hangmérnökök és opera-
tőrök technikai bizton-
sága. Ennek a színes, 
történelmi filmnek né-
hány csatajelenete, ha 
szélesvászonra vették 
volna fel, kiállná a ver-
senyt bármelyik "szuper-
filmmel-. Kalandfilm-
jeik közül nálunk az 
"Aranyfog- címűt fogják 
bemutatni. (Rendező: 
Marinovics.) A szelleme-
sen megkomponált, iz-
galmas kémtörténetnek 
legnagyobb erénye hite-
les és gondosan megraj-
zolt lélekrajza. Bár a 
film fekete és fehér, a 
benne összeütköző erők 
egyáltalában nem feke-
ték és fehérek. Ez az új-
típusú, pszichologizáló 
bűnügyi film, ha nem is 
jelentős művészi alkotás, 
de mindenképpen jelzi 
azt az új utat, melyre a 
bolgár film rálépett. Má-
sik bűnügyi filmjük. a 
"Csendes partokon- (ren-
dező: Gencsov) már di-
daktikusabb s kevésbé 
fordulatos. Inkább csak 
főszereplőjének, Kusma-
novának bensőséges, át-
élt játékával hívja fel 
magára a figyelmet. 

Érdemes figyelni a bol-
gár filmművészetre. Ta-
nulni is van tőlük mit: 
az ügy szeretetét, hitet a 
művészi alkotás fontos-
ságában s nem utolsó-
sorban egy ilyen hazai 
filmszemle megrendezé-
sének ötletét és lelkes-
ségét. 

HÁMOS GYÖRGY 

Nevena Kokanova a 
"Dohány—ban 


