
Ismerős problémák — Szófiában 
Szófiában kellemes körülmények 

közt zajlott legutóbb is a nemzet-
közi kereskedelmi filmszemle, ahol 
a szocialista országokból érkezett 
filmátvételi delegációknak kinálták 
fel a legújabb bolgár filmek válasz-
tékát. Jövő májusra ugyan Várnát 
ígérték, a csodás tengerpartot a 
szemle színhelyéül, de most az ősz 
végén Szófiáttan sem lehetett pa-
naszunk; baráti volt a légkör s igen 
kellemesek a munlrakörülmények. 
Csupán le kellett lifteznünk szo-
báinkból a szálloda félemeletére, ott 
volt az intim hangulatú házivetítő, 
amely most, a vetítések idején züm-
mögő méhkashoz volt hasonlatos, lé-
vén, hogy egyszerre nyolc nyelven 
folyt a „szinkrontolmácsolás". Mind-
ezt pedig nem minden célzatosság 
nélkül részletezem, hanem hogy el-
mondhassam: engem a filmátvételi 
munka "kényelmes zavartalansága 
kissé már zavart. Szerettem volna 
valamivel izgatottabban feszengeni 
a fotelomban. Dehát ami még olyan 
izgalmasnak igyekezett is mutatkoz-
ni a vásznon, rám a langyosvízű tó 
simogatásával hatott. Volt társa-
dalmi izgalom, krimi-, pszichológiai 
és mese-izgalom, csak éppen túlsá-
gosan kiegyensúlyozott fokon. 

Egyébként is a látott filmek meg-
erősítették bennem azt a tapasztala-
tot, hogy a szocialista partnerek kö-
zött a filmgyártásban és a filmkíná-
latban kialakulóban van bizonyos 
nivellálódási folyamat Vannak e je-
lenségnek feltétlenül pozitív oldalai 
is. Örömmel tölt el minket például, 
hogy a bolgár filmgyártás is felzár-
kózóban van ami a filmek számát 
illeti: 1972-ben tizenhét bolgár já-
tékfilm készült, a közeljövőben pe-
dig húsz játékfilmet fognak gyár-
tani, s ezzel a mennyiséget illetően 
egy színvonalra kerülnek velünk. 
Fejlődésük üteme rohamos, hiszen 
két évvel ezelőtt még csak tizenkét 
film volt a termés. Ezzel párhuza-
mosan tematikailag és tartalmilag 
természetesen az a tendencia érvé-
nyesül, hogy minél több új műfajt 
vegyenek birtokukba, vagyis, ha 
szabad ezt a kifejezést használnom, 
minél önellátóbb módon igyekezze-

nek kielégíteni hazai közönségük 
moziigényeit. Ennek jegyében jelent 
meg a filmátvételi vetítéssorozaton 
is a sci-fi, a trükkös-kalandos mese-
játék, a nyugati típusú kémtörténet. 
Vagyis miközben kétségtelenül még-
inkább előtérbe kerültek a filmek 
egy részében a nemzeti hagyomá-
nyok és sajátosságok, a filmek má-
sik részében megvalósultak a nyil-
vánvalóan kozmopolita jegyek. 

Nincs módom most áttekinteni a 
problémakör egészét. Nemrégiben 
még úgy állt a helyzet, hogy pél-
dául a lengyel, a csehszlovák, a ma-
gyar, de a bolgár filmgyártás is 
(lásd: Baracktolvajok, Napfény és 
árnyék stb.) kiugróan és megkülön-
böztethetően rá jellemző értékeket 
és áramlatokat hozott létre. A mos-
tani időszakban ez a differenciáló-
dás elhalványult, a filmek paritásos 
értékrendbe kerültek. Félő, ha át-
meneti időre is, a kölcsönösség film-
jeink cseréjében nem nyújt egyben 
kellő különbözőséget is, s a húsz 
magyar film a húsz bolgár film el-
lenében azt fogja jelenteni, hogy 
minden nemben és műfajban a le-
hető legtisztességesebb cserepéldá-
nyokat adunk-kapunk, holott én szí-
vesebben látnék „ellenszolgáltatás-
ként" kinek-kinek a saját kollekció-
jában meg nem található művészi 
produktumokat. 

Ez idő szerint ugyanis szófiai ma-
gánmérlegem azt mutatja, hogy az 
1972-es év átlagában a magyar és a 
bolgár filmek nagyjából azonos mi-
nőségű kategóriába sorolhatók, ami 
az ő fejlődésüket dicséri, s nem a 
miénket. Talán az eltérést azzal a 
paradoxonnal jellemezhetném, hogy 
némelyik bolgár filmben a művészi 
„kifinomultság kifinomulatlanságai" 
tapasztalhatók. A tehetséges és a 
mesterségbeli, technikai tudásban is 
előre lépett forgatókönyvírók, ren-
dezők, operatőrök akkor is a film-
szerűség eltúlzott eszközeihez folya-
modnak, ha ezt maga a film műfa-
jánál, jellegénél fogva nem igényű, 
sőt egyenesen ellenzi. Ha egy krimi-
ben túl sok a retrospektálás, az idő 
és térbontás, akkor az amúgy is mes-
terkélten bonyolított cselekményt, 



teljesen feleslegesen, még követhe-
tetlenebbé teszi, amellett még meg-
meg is akasztja. Egy-egy filmnél a 
szükségesnél észrevehetőbb volt, 
hogy rendezve, fényképezve, vágva 
stb. van, de ebbe a hibába a mi fia-
talabb és tapasztaltabb alkotóink is 
olykor beleesnek. 

A szemle legmonumentálisabb al-
kotása a Dimitrov kilencvenedik 
születésnapjára készült Üllő és ka-
lapács című kétrészes bolgár—NDK 
koprodukció volt, amely a nemzet-
közi munkásmozgalom e kiemelkedő 
vezéregyéniségének mozgalmas élet-
drámáját dolgozta fel Hriszto Hrisz-
tov rendezésében. Dimitrovot Szte-
fán Gecsov alakítja 

A Mint a dal lírai hangvételű, ro-
mantikus-kalandos film az 1944-es 
győzelem első napjaiból. A film fő-
hőse egy lelkes, szeretetreméltó ti-
zennyolc éves fiatalember, aki gép-
fegyverével a forradalom főhadiszál-
lása elótt áll őrt, minden parancsot 
odaadóan teljesít. Egyetlen hibát kö-
vet el — és ez az életébe kerül. Az 
annyi reménnyel, igyekezettel, szép-
séggel, bontakozó szerelemmel át-
szőtt fiatal élet, mint egy dal, a dal-
lam fölfelé ívelése közben, egy vá-
ratlan pillanatban véget ér. Ketten 
rendezték a filmet: Ilna Aktaseva és 
Hriszto Piszkov. A főszerepet fiata-
los bájjal és elmentáris ifjonti lo-
bogással Vaszil Mihajlov játssza. 

Georji Sztojanov filmje: Harmadik a Nap után 



Jelenetek a Harmadik a Nap után című 
tudományos-fantasztikus filmből 

Igaz gondolatról tanúskodik a Sze-
retet című film is, amelynek ugyan-
csak fiatal hősnője van. A lány esz-
ménye, példaképe orvosnő-nagy-
nénje, aki a háborúban partizán volt 
és elvhűségével, bátorságával, em-
berségével azután is mindig kitűnt. 
Vietnámba ment gyógyítani és ott a 
bombázások következtében meghal. 
A fiatal lány őrzi magában a drága 
képet, a szülei azonban kényelmük 
érdekében megsértik ezt, a meghalt 
rokon lakrészét fel akarják számol-
ni. A lány elmenekül a szülői ház-
ból . . . Voltaképp a filmen is már 
oly sokszor érintett, feldolgozott ge-
nerációs ellentéteket boncolja, elem-
zi a film a maga valóban felfedezést 
igénylő ellentmóndásos motiváltsá-
gában, nem kerülve meg az érzel-
mesebb és humorosabb fordulatokat 
sem A Szeretetet Ludmil Szajkov 
rendezte, a főszereplője Violetta 
Doneva és a közismert Neveva Ko-
kanova. 

Az Y. 17 című bűnügyi történet-
ben a biztonsági szolgálat egy idős 
nyomozója, ahogy mondani szokás, 
bravúros gondolatmenettel leplez le 
egy veszedelmes vegyipari kémet 
Vilii Cankov rendező óvakodott at-
tól, hogy szuperhőst állítson a cse-
lekmény központjába, s ezt Ivan 
Kondov alakítása révén jól is való-
sította meg, igaz, így a bonyodalmak 
kicsit egyhangúbban alakulnak és 
tisztázódnak, sem mint illenék. 

Volt a programban még egy, fa-
lusi környezetben játszódó, lélektani 
bűnügyi dráma, A Tiadragulya, egy 
mesefilm egy pásztorgyerek és a 
Bim-Bam nevű varázsló barátságá-
ról és csavargásairól Vándorszelek 
címmel; egy három epizódból szer-
kesztett „bolygóközi" tudományos-
fantasztikus kalandcsokor, címe: 
Harmadik a Nap után; egy ellenál-
lási szerelmi románc két kedves, 
fiatal hőssel, a Vesszőcske című; sok 
dokumentum és rajzfilm, melyek 
közt néhány rendkívül ötletes és mu-
latságos is akadt; jól fogják színesí-
teni az itthoni moziműsorokat. 
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