
Fiatalok az új bolgár filmművészetben 
A bolgár filmgyártás alkotóműhe-

lyeiben a fiatal tehetséges pályakez-
dő rendezők közül mind többen kap-
nak lehetőséget a bemutatkozásra. 
Nyolc filmet — az elmúlt tizenegy 
hónap termését -— látva, mindössze 
két név (Zaharij Zsandov, Vladimir 
Jancsev) tűnik ismerősnek, velük 
más alkalommal is találkoztunk 
már, míg a többiek első izben mu-
tatkoznak ezúttal be. Filmjeiket az 
útkeresés jellemzi. Tematikai útke-
resésekről van elsősorban szó, ezen 
belül is a mai konfliktusoknak kon-
formizmustól mentes őszinte ábrá-
zolásáról, a valóság — leegyszerű-
sítések nélküli —, újrafelfedezésé-
ről. 

Három ilyen filmet is láttunk: 
Ludmil Kirkov A svéd király cí-
mű inkább fanyar, mint mulatságos 
vígjátékát, Vladislav Ikonomov 
Nagy Sándor esete és Ljubimir Sar-
landijev Az államügyész című tár-
sadalmi drámáját. 

A Kirkov-film címében jelzett 
svéd király idézőjelbe kívánkozik, 
hiszen csupán egy szertelen, tempe-
ramentumos fiatalember rövidéletű 
„királyságáról", pontosabban: hó-
bortos ábrándjairól van szó. A film 
fiatal munlkás hősét — tengerparti 
beutalóval zsebében —, olyan érzé-
sek kerítik hatalmába, hogy ő — le-

hetőségeinél fogva —, a szóban for-
gó szituációban akár a svéd király 
is lehetne. Amennyire ismerős szá-
munkra ez a vígjátéki indítás, any-
nyira meglepő volt, hogy a film al-
kotói ezt a szokvány-alapötletet mi-
lyen ambiciózusan igyekeztek a nem 
szokvány megoldások felé terelni. 
Ez sikerrel is járt a film első har-
madáig. A továbbiakban aztán csak 
a lehetőségek vázát kapjuk, egy fe-
leslegesen elnyújtott történetet, 
amelyből az a fanyar íz hiányzik 
éppen, amelyet pedig az expozíció 
után joggal vártunk volna. 

Nem járt nagyobb szerencsével 
Nagy Sándor sem, aki természete-
sen nem azonos a történelem lap-
jairól jólismert uralkodóval, annak 
szerény, kései névrokona csupán, a 
mai Bulgária egyik köznapi figurá-
ja, egy brigádvezető. Ez a Nagy 
Sándor különböző munkástársaival 
él egy fedél alatt, akik bizonyos 
mértékben felelősek tehát egymás 
boldogulásáért. Az a kisrealizmus 
azonban, amely a hétköznapok apró-
cseprő mozzanataiból, sokszor csak 
a felületet érintő karcolataiból 
igyekszik mélyebb felfedezésekre 
szert tenni, helyenkint egyszerűen 
unalmat áraszt. A drámát mozaikok-
ra tördeli, ahelyett, hogy a folyamat 
egészét előbbrevinné. 

Jelenet a Svéd k i r i ly című filmhöl 



Mindkét filmnél mélyebb össze-
függésekre mutat — már témavá-

•a* lasztásánál fogva is —, Ljubimir 
Sarlandijev drámája. Az állam-
ügyész, amely az ötvenes évek tör-
vénysértéseit, a társadalmi fejlődést 
akadályozó szemléletét idézi vissza, 
Sarlandijev f i lmje az első ilyen bol-
gár kísérlet. Lehetetlen tehát akár 
csak a megközelítőleges teljességet 
is számonkérni tőle. Amit fenntartá-
sok nélkül dicsérhetünk benne, az a 

Dorotea Toncseva a Shibil című filmben 

nagyon hatásos indítás, a hamis vád 
expozíciója, a tulajdonképpeni törté-
net kerete. Ennek izgalmas, kétség-
kívül hatásos atmoszférája több íz-
ben is átsegíti a filmet egyenetlen-
ségein, helyenkénti sutaságain. 

Érdekes, bár semmiképpen sem 
meglepő, hogy a bolgár történelmi 
filmek jóval sikeresebbek, a mozi-
látogató ízléséhez, igényeihez is kö-
zelebb állnak, mint a mai történe-
tek. Nyilván az az oka ennek, hogy 
otthon, de külföldön is mindenek 
előtt történelmi témájú filmekkel 
arattak jelentős sikereket a bolgár 
művészek (Baracktolvaj, A cár és 
a tábornok), ezeknek a filmeknek 
hovatovább jelentős iskolája épült 
fel. 

Zaharij Zsandov, Vladimír Jan-
csev, de a fiaital Nikola Valcsev is 
elsősorban ennek köszönheti, hogy a 
tizenegy hónap filmterméséből leg-
több elismerés az ő filmjeiknek — 
Shibil, Az első futár. Az utolsó Voj-
voda — jutott. 

Nem egyszerűen arról van szó, 
hogy a hagyományosan megrende-
zett. fényképezett és eljátszott, a ré-
gi értelemben vett történelmi fil-
mek születtek ezúttal —, vagy ha 
igen, talán csak Vladimír Jancsev 
Az első futár című filmjének eseté-
ben. De már a két másik filmben, 
kiváltképp pedig Zsandov Shibil-

A svéd király egyik jelenete 



Vladislav Ikonomov f i lmje : Nagy Sándor esete 

jében a hagyományos téma nem ha-
gyományos feldolgozására vállalko-
zott az említett két bolgár fi lmmű-
vész. 

A Shibil és Az utolsó Vojvoda is 
a hegyi emberek világába, a bolgár 
szegénylegények közé visz el. Ezek 
az egykori bolgár szegénylegények 
szembeszállnak a törvényekkel, 
megtizedelik a gazdag kereskedők 
karavánjait, adományaikkal pártol-
ják az elesetteket, a nincsteleneket. 
Zsandov f i lmje a régmúlt időkbe 
kalauzol vissza, míg a fiatal Val-
csev éppen az utolsó Vojvodát, a 
második világháború partizán moz-
galmához csatlakozó szegénylegényt 
állítja története középpontjába. 

Történelmi film Georgi Sztojanov 
három epizódból álló mikro-drámá-
ja, a Penlevé esete is, amelyben a 
mái modern filmművészet jelzések-
re épülő, szaggatott ábrázolástech-
nikáját igyekezett humanista mon-
danivalója szolgálatába állítani a 
rendező. Penlevé, a címadó „hősi" — 
groteszk módon — egy kakas, aki 
nagy becsben áll egy katonai tábor-
ban: az egyik tiszt kényeztetett ked-
vence. Többre tartja, mint katonáit. 
És amikor az „jobblétre szenderül" 
nagy tiszteletadással temeti el. De 
még éjszaka a katonák kiássák és 
jóízűen el is fogyasztják. Ezzel a na-

A svéd k i r i ly 

gyon kézenfekvő „ötlettel" per-
sze elindítják a retorzió laviná-
ját. A néző kissé iszonyodva nézi 
a bekövetkező eseményeket, de 
a film ezzel elérte tulajdonképpeni 
célját: úgy idézte vissza a szörnyű 
háborút, az emberi megalázást, hogy 
az idilli szituációból csapott át a leg-
kegyetlenebb, legnaturalistábban 
részletező drámába, s ennek abszur-
ditását, félelmetességét még plasz-
tikusabbá tette. 
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