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F ő s z e r e p l ő :  a  jelen  
Eltekintve  a  tenger  néhány  méte-

res  közelségétől,  a  magyar  vendég  
egészen  otthonosan  érezheti  magát,  
ami  a  vita  hevét  és  jellegét  illeti.  Is-
merős  témában  csapnak  össze  a  vé-
lemények. A bolgár  filmkritika  egyik  
szaktekintélye  szerint  az  elmúlt  két  
év  40  filmjéből  a  fesztiválra  kivá-
lasztott  18  meggyőzően  bizonyítja,  
hogy  a  bolgár  filmművészet  lendü-
lete  nem  tört  meg,  a  néhány  évvel  
ezelőtt  ú j  fejlődési  szakaszába  lépett  
bolgár  film  ezúttal  is  ú j  eredménye-
ket  mondhat  magáénak.  Egy  másik  
szaktekintély  ugyanezekből  a  mű-
vekből  arra  a  következtetésre  jutott,  
hogy  a  bolgár  filmművészet  lendüle-
te  megtört,  a  fejlődés  felfelé  ívelő  
vonala  csendes  vízszintesbe  fordult;  
művészi  értékeit  reprodukálja  anél-
kül,  hogy  ú j  eredményeket  mond-
hatna  magáénak.  E  két  sarkított  vé-
leményt  variálta  a  bolgár  kritikát  
képviselő  hozzászólók  többsége.  

Mint  az  ilyen  vitákat  általában,  
ezt  a  várnait  sem  zárták  le  a  mind-
két  oldalon  szenvedéllyel  felsorakoz-
tatott  érvek,  alighanem  a  legköze-
lebbi  fesztiválon,  két  év  múlva  dől  

majd  el,  melyik  nézet  vallói  bizo-
nyultak  élesebb  szeműnek,  a  kétel-
kedőket,  vagy  az  elégedetteket  iga-
zolják-e  a  majd  elkészülő  művek.  

Az  itthoni  diszkussziókból  ismerős  
a  másik  két  téma  is,  ami  ma  a  bol-
gár  filmszakmát  foglalkoztatja. Meg-
kondult  itt  is  a  vészharang:  egyre  
kevesebb  néző  megy  be  a  mozikba  a  
bolgár  filmekhez.  A  folyamat  okait  
elemezve  leggyakrabban  a  filmek  
műfaji  egyoldalúságáról  esett  szó.  A  
nézőszám  csökkenése  így  összefüg-
gésbe  került  a  másik  témával,  ami-
ben  teljes  volt  a  vita  részvevőinek  
egyetértése:  a  bolgár  filmművészet-
ből  hiányzik  a  könnyed  hangvételű  
szórakoztató  műfaj ;  hiánycikk  a  víg-
játék,  a  szatíra,  a  kalandfilm.  

Valóban,  a  18  film  között  egyetlen  
vígjátékot  láttunk  a  nálunk  Agarak  
és  madarak  című  filmjéről  ismert  te-
hetséges  fiatal  rendező,  Georgi  Szto-
janov  művét,  a  Pantelejt.  A  gyengéd  
iróniával  átszőtt  film  azért  is  érde-
kes,  mert  olyan  témához  nyúlt  me-
rőben  szokatlan  módon,  ami  eddig  
a  bolgár  filmművészetben  csak  tra-
gikus  pátoszú,  komor-hősies  megvi-
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tágításban  jelent  meg.  Sztojanov  fő-
szereplője  kedves,  kétbalkezes  falusi  
tanító,  aki  véletlenül  keveredik  az  
ellenállási  mozgalomba,  s  noha  szü-
letett  antihős,  a  kalandos  események  
sodrában  hősiesen  végrehajtja  a  
konspirációs  feladatokat.  A  film  
jelzi  azt  a  folyamatot,  hogy  a  közel-
múlt  teljes  művészi  birtoklásába  
szervesen  épül  a  hősiesség  mellé  e  
múlt  derűsebb  szemügyre  vétele.  Egy  
új  nemzedék  hangja  ez,  amelynek  
már  nem  közvetlen  tapasztalata  az  
ellenállás,  a  partizánmozgalom,  s  
ezért  bár  a  hősi  korszaknak  kijáró  
tisztelettel,  de  elfogulatlanabb  szem-
mel  veszi  észre  a  színek  sokfélesé-
gét. 

Az  idei  várnai  fesztiválon  egyéb-
ként  is  a  művészi  pályafutásukat  
tekintve  fiatalnak  nevezhető  rende-
zők  szereztek  meglepetést.  A  „na-
gyok"  közül  sok  rendezőtől  nem  is  
láttunk  filmet.  Például  Metódi  An-
donovtól  (aki  a  Kecskeszarvval  nem-
zetközi  sikert  vívott  ki),  sem  Hrisz-
to  Hrisztovtól  (aki  a  legerőteljeseb-
ben  alkalmazta  filmre  a  falusi  em-
berek  életében  bekövetkezett  válto-
zások  drámáját),  sem  Való  Radev-
től  (az  emlékezetes  A  baracktolvaj,  
valamint  A  cár  és  a  tábornok  című  
film  rendezőjétől), sem  Ivan  Terziev-
től  (nálunk  az  ironikus  hangvételű  

Férfiak  munka  nélküli  mutatták  be  
tőle).  A  fesztiválon  szereplő  két  
„nagy",  a  bolgár  filmművészet  klasz-
szisaiként  számon  tartott  Binka  Zsel-
jazkova  és  Rangéi  Valcsanov  félig-
meddig  sikerült  műve  pedig  nem  
mérhető  korábbi  művészi  csúcsaik-
hoz. 

Ügy  tetszik,  mindkettőjük  filmjé-
ben  azonos  okok  gyengítik  a  művészi  
teljesítményt.  Mintha  nem  bíznának  
meg  egészen  filmjük  valóságanya-
gában,  teleaggatják  a  rendezői  fan-
tázia  díszeivel.  A  történet  hétközna-
pi  logikájától  és  a  film  belső  művé-
szi  logikájától  egyaránt  független  
ornamentika  az  extremitások  kere-
sését,  a  művi  úton  előállított  érde-
kességeket  tolja  előtérbe  és  alapo-
san  megcsappantja  a  film  hitelessé-
gét;  gyengíti  a  rendezői  szándékot  és  
gondolatot.  Valcsanov,  a  nemzetközi  
sikerű  Napfény  és  árnyék  rendezője  
a  művész  belső  konfliktusairól  szán-
dékozik  beszélni  meghasonlott  szob-
rászhősén  keresztül  a  Szerelemmel,  
gyengédséggel  című  filmjében.  Az  
alkotó, aki  eladja  élete  fő művét,  hir-
telen  kiürültnek,  hamisnak  érzi  a  
maga  teremtette  különös  világot.  
Sajnos,  a  film  hősei  eleve  légüres  
térben  mozognak,  a  tételezett  elüre-
sedésük  nem  kelti  az  átélhető  konf-
liktus  feszültségét,  legfeljebb  bizony-
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talan  eredetű  különcségeik  ejtenek  
ideig-óráig  ámulatba.  A  történet  a  
„művész-sors  tragikumának"  baná-
lis  megfogalmazásánál  nem jut  mesz-
szebb.  Zseljazkova  ennél  jóval  izgal-
masabb  konfliktust  vitt  filmre,  ö  és  
állandó  alkotótársa,  a  forgatóköny-
vet  író  Hriszto  Ganev  azon  művé-
szek  közé  tartozik,  akik  személyes  
élményeiknél  fogva  nem  tudják,  s  
valószínűleg  nem  is  akarják  elfogu-
latlanul  szemlélni  az  ellenállás  hősi  
korát.  Uszoda  című  filmje  sem  tit-
kolja  a  rendezőnő  elfogultságát.  
Az  egykori  nagy  nemzedék  és  az  ép-
pen  most  felnőtté  váló  generáció  vi-
szonyának  vizsgálatában  rokonszen-
ve  feltétlenül  az  egykori  partizán  
alakjához  húzza.  Izgalmas  és  élő  té-
ma  a  nemzedékek  közti  közlekedés  
—  vagy  divatosan:  kommunikáció — 
lehetősége,  az  egykori  hősök  mai  
életérzései,  beilleszkedési  konfliktu-
sai.  És  bár  Zseljazkova  érzékenyen  
azt  is  sejteni  engedi,  hogy  a  mai  gye-
rekek  bizonytalan  közérzete,  lelki  
„lötyögései"  a  szülők  számlájára  is  
írandók,  de  az  egyoldalú  beállítás-
ban  és  a  mesterkélt  túldíszítettség-
ben,  a  lepkefogóval  összegyűjtött  
különcségekben  ez  az  izgalmas  té-
ma  valahogyan  szétolvad.  

Lássuk  tehát  a  fiatalokat,  illetve  
azokat,  akik  alkotóként  annak  szá-
mítanak.  Egyikük,  Georgi  Djulgerov  
35  éves,  öt  éve  keltett  először  nagy  
feltűnést  a  szakmában  És  eljön  a  
nap  című  filmjével.  Most  látott  mű-
ve,  az  Előny  annak,  a  bolgár  film-
művészetben  most  születő-formáló-
dó  művészi  szemléletmódnak  az  iz-
galmas  képviselője,  amely  a  valósá-
got  a  film  szociografikus-dokumen-
tarista  eszközeivel  kísérli  meg  átvi-
lágítani.  A  realista  és  szürrealista  
stiláris  eszközöket  rendkívül  szelle-
mesen  és  tehetségesen  ötvöző  film-
jében  a  rendező  a  társadalom  peri-
fériáján  hányódó  hősével  figyelmen  
kívül  hagyott  típust  vitt  vászonra.  
Olyan  embert,  akiben  minden  adott-
ság  megvan  ahhoz,  hogy  megteremt-
se  önmagát,  eredendő  tehetsége  elle-
nére  azonban  mégis  mindig  kihullik  
a  lehetőségek  rostáján.  Saját  morá-
lis  kódexe  szerint  él,  de  ez  sokban  
különbözik  a  társadalom  telfogadott  
erkölcsi  normáitól.  A  csavargó,  
zsebtolvaj  Petuh  a  perifériáról,  a  
bűnözők  börtönviselt  társadalmából  

nem  jut  beljebb;  színes,  gazdag  
egyénisége  a  semmibe  foszlik,  nyom-
talanul  tűnik  el  a  társadalomból.  A  
„bűnözőromantika"  hamisításai  nél-
kül,  kemény  dokumentarizmussal  és  
remekül  egyensúlyban  tartott  iró-
niával  beszél  Djulgerov  az  élveszett  
emberi  szépségről,  a  különleges  em-
beri  lehetőség  fájdalmas  hiábavaló-
ságáról. 

Akárcsak  az  Előny,  a  Tető  című  
film  is  szociografikus  hitelességgel  és  
pontosan  telibe  találó  ironikus  szem-
léletmódjával  emelkedett  ki  a  me-
zőnyből.  Rendezője  az  az  Ivan  An-
donov,  akit  mi  színészként  ismer-
tünk  meg  Gaál  István  Magasiskola  
című  filmjében,  de  akit  ma,  harma-
dik  filmje  után  a  bolgár  szakmai  
közvélemény  az  egyik  legizgalma-
sabb  és  legmerészebb  alkotóként  tart  
számon.  Merészsége  nem  a  Djulgeró-
véhoz  hasonló  ú j  filmnyelv  kikísér-
letezésében  rejlik,  ábrázolásmódja  
hagyományosan  realistának  nevezhe-
tő.  Az  ú j  benne  is  az,  hogy  olyan  
egyéni-társadalmi  konfliktust  céloz  
meg,  amiről  eddig  a  bolgár  filmmű-
vészet  keveset  beszélt.  A  hazugsá-
gokra,  elhallgatásokra  épülő  emberi  
kapcsolatokról,  a  napjainkban  újra-
teremlődő  magán-  és  közéleti  meg-
alkuvásokról  szól  a  filmje.  Hősei  a  
materiális  boldogulás  érdekében  vál-
lalják  a  kisszerű  kompromisszumok-
kal  tele  életformát.  A  szűkös  lehető-
ségek  miatt  görbe  utakon  megszer-
zett  építőanyagból  olyan  házat  emel-
nek,  ami  —  mire  a  tető  rákerül  —  
csak  a  látszatát  őrzi  a  harmóniának,  
a  boldogságnak,  a  tisztességnek.  An-
donov  egyetlen  hőse,  egy  cigánylány  
vállalja  csak  teljes,  azaz  szabad  em-
bernek  önmagát.  Sem  az  előítéletek,  
sem  a  vagyon,  sem  a  minduntalan  
újabb  javakat  felkínáló  korrupció  
együttese  nem  győzi  le  benne  az  em-
berhez  méltó  érzelmi  szabadság  vá-
gyát.  ö  lesz  a  vesztes,  környezetében  
olyanokat  talál,  akiknek  jellemét  ki-
sebb-nagyobb  mértékig  kikezdte  a  
körülmények  kényszerének  elfoga-
dása.  Andonov  az  egyén  és  a  társa-
dalom  viszonyának  vizsgálatában  új'  
momentumokat  fogalmazott  meg  a  
bolgár  filmben,  és  tökéletesen  hiteles  
világot  ábrázolt.  Méltán  nyerte  el  a  
kritikusok  díját.  

A  fesztivál  nagydíjának  sorsa  tu-
lajdonképpen  nem  volt  vitás.  Az  alig  
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33  éves  Margarit  Nikolov  filmje,  A  
hír  nélkül  eltűntek  nyomába,  nemrég  
kapta  meg  a  legmagasabb  kitünte-
tést,  a  Dimitrov-díjat.  Eredetileg  
négyrészes  tévésorozatnak  készült,  a  
kétrészessé  vágott  mozifilm-változat  
lett  a  várnai  nagydíjas.  Dokumen-
tumregény  szolgált  alapjául.  A  film  
a  bolgár  történelem  olyan  korszakát  
mutatja  be  dokumentarista-reprodu-
káló  stílusban,  amivel  mind  ez  ideig  
nemigen  foglalkozott  a  művészet.  
Nevezetesen  az  1923—24-ben  lezaj-
lott  fasiszta  katonai  összeesküvést,  
amelynek  áldozatául  esett  a  bolgár  
haladó  értelmiség  színe-java.  Mint-
egy  7  ezer  ember  —  valamennyien  
Nyugat-Európa  legjobb  egyetemein  
szívták  magukba  a  tudományokat  és  
a  haladó  eszméket  —,  tűnt  el  azok-
ban  az  években  nyomtalanul.  Csak  

az  1954-ben  megtartott  tárgyalás  
fedte  fel  Valkov  tábornok,  a  cár  egy-
kori  hadügyminisztere  és  bűntársai  
bestiális  irtóhadjáratának  képtelen  
méreteit.  Nikolov  filmje  részletesen  
tárja  fel  a  gyilkosságsorozat  és  a  bí-
rósági  processzus  mozzanatait.  

Végül  egy  adalék  a  nézőközönség-
ről  szóló  vitához.  A  Tető  vetitésekor  
a  fesztiválprogram  színhelye,  a  több  
ezer  férőhelyes  sportpalota  dugig  
megtelt  emberekkel.  Akinek  nem  ju-
tott  hely,  a  lépcsőkön  ült,  meg  a  szé-
kek  karfáján  vagy  egymáshoz  szo-
rulva  állva  nézte  végig  a  filmet.  Egy  
gombostűt  sem  lehetett  elejteni,  de  
senkit  sem  láttam,  hogy  a  kényel-
metlenségek  miatt  kifordult  volna  a  
teremből. 
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