
A lány messziről jött, valahonnan 
Nyugatról. 'Hogy 'ki 6, s merre van 
hazája, nem tudjuk meg. De nem is 
fontos. Még néhány napot tölt Bul-
gáriában, egy külföldi turistacsoport 
tolmácsaként. Azután elutazik, s ta-
lán vissza se tér többé. 

A fiú idevaló. Napszítta-szőke, iz-
mos, egészséges, jókedvű gyerek. 
Talán diák, talán if júmunkás egy 
építkezésen. De ez sem fontos. 

A lány és a fiú a bolgár ten-
gerparton találkozik. Meglátják s 
megszeretik egymást — ahogy már 
írva van. Tudják, hogy nemsokára 
el kell válniuk. De addig övék a vi-
lág. Ez a víz, ez a tenger. Ez a ringó 
stég a hullámokon. Ezek a különös 
ala'kú, furcsa napernyők a parton. 
Ez a nap. És ez a film. 

A -Hiroshima, szerelmem* boldog-
talan szerelmespárja jut eszünkbe, 
önkéntelenül. 

Nekik is csak néhánv órát juttatott 
a fukarul mérő sors. S egy egész fil-
met a bőkezű rendező. 

De a hiroshimai szerelmesek este 
találkoztak, s hajnalban már bú-
csúzniuk kellett, ó k az éjszakát kap-
ták. Egyetlen éjszakát a Pusztulás 
Városában, a Múzeum mellett, hol 
zárt üvegekben, savakban és pácok-
ban őrzik a halál relikviáit; egy 
utolsó éjt a fül 'edt szállodaszobában 
s a neoncsövekből lüktető, csőfényes, 

kihalt utcákon. Míg a tengerparti sze-
relmesek reggel találják meg egy-
mást, s estig maradnak együtt. Te-
hát nem az éjszaka az övék, hanem 
a nappal. Egy önfeledt nap a .tenger-
parton, a sós víz-illatú tengeri szél-
ben, a fürdőzők, vidám zs iva jában . . . 
S egy fiatal, játékos fantáziájú ren-
dező kedves ötletednek friss áram-
lásában. 

A mi szerelmeseink, akárhogy néz-
zük is — boldogok. . . 

'Mi követ kezük ebből? 
A Hiroshima-filmben — a pusztu-

lás e modern, alvilági atmoszférájá-
ban — természetesnek, sőt elkerül-
hetetlennek tűnt fel a félelem; a lét-
nemlét kérdéseivel vívódó, egzisz-
tenciális nyugtalanság. Míg az ú j 
bolgár filmben — ahol a környezet 
a szerelem idilli tartalmát erősíti — 
ugvanezt a félelemérzetet indokolni 
k e l l . . . • 

A -Napfény és árnyék* szerelmes-
párja szellemi érettségben, korban, 
temperamentumban rtagyonis össze-
ülik, k'Iki béidegzebtségüket azon-
ban —min t mondani szokták — -egy 
világ választja el egymástól*. A fiú 
a szocializmus tág lélegzetű valósá-
gában nőtt fel: egyszerű halászok, 
hajósok. jókedVű mesterek között. A 
nvugatról jött lány apja atomfizikus. 
Nemcsak értője szakmájának, hanem 
áldozata is. Testileg-lelkileg tönkre-



ment, megfertőzött emben S ez az 
örökség — a szülők s a társadalom 
öröksége — eleve meghatározza a 
fiatalok szemléletét. 

A két főhős élményei mindvégig 
közösek. Ugyanazt látják, hallják, 
érzékelik. Együtt úsznak a tengerben 
— fogócskáznak a sziklák körül — 
figyelik a forró homokban ollózó rá-
kot — hallgatják a kagylók zúgását 
— menekülnek a vihar elöl. Párbe-
szédeikben is egymást kerülgetik. 

De a közös élmények merőben el-
lentétes asszociációkat keltenek ben-
nük. 

A fiú mindvégig nevükön nevezi a 
dolgokat. A lány mindig szimbólu-
mokban gondolkodik. 

Egy megijesztett lélek betegesen 
aktív képzettársítási készségének 
szimbólumaiban. 

E távoli országban honos kislány-
nak a rákról — amelyet most fogtak 
ki a tengerből — korunk tömegbe-
tegsége jut eszébe. A temetőről az 
emberiség jövője. A viz fölött ka-
vargó varjaikról a közelgő pusztulás. 
A kagylózúgésról a bombavető re-
pülőgépek morajlása. A viharról — 
a szaladó homokfüggönyök s a szél-
ben szétguruló napernyőik láttán — 
az atomtámadás. 

Igen, a film hősnője — aki egyéb-
ként oly pajkos tud lenni, naiv, évő-
dő és gyermeki — minduntalan a 
halálra gondol. Méghozzá egy gyö-
nyörű nyári napon, egy szép szere-
lem kelilős közepén? 

Elhiggyük ezt neki? 
A -Napfény és árnyék- aTkotói (Va-

lerij Petrov. az író és Rangéi Vlcsa-
nov, a rendező) a két fiatal magatar-
tásában kétfajta világnézet ellenté-
tét akar ják érzékeltetni. De maguk 
•is tudhatták, hogy vállakózásuk sike-
re, a tételes világnézeti kontraszt 
való^ággá-bűvölése a filmben azon 
múlik: vajon sikerül-e természetessé 
tenni egy — lényegében egészséges 
kedélyű — kislány állandó kataszt-
rófa-tudatát. 

Persze, a lány monomániás féle-
lemérzetét — ebben a lelki konstel-

lációban és környezetben — nem 
mindig tudjuk teljes valóságnak el-
fogadni. Aligha valószínű, hogy egy 
tíz egynéhány éves teremtésben, aki-
nek még távoli emléket sincsenek a 
háborúról — és akármennyit hallott, 
vagy olvasott is róla — a vihar pusz-
ta látványa ily "biroshimai- hévvel 
ébreszti fel az atomháború képzetét. 

De a "Napfény és árnyék— alkotói 
maguk sem titkolják a történet il-
lusztratív jellegét. 

S e nemben sok érdemet is a ja-
vukra írhatunk. 

'Különösen a film első felében — 
a megismerkedés, a játékos egymást-
valfetás képsoraiban — sikerült a 
természetes, derűs légkör megterem-
tése. Valerij Petrov, az író a kezdeti 
-meditációs objektumokai;- — a 
lány elborulásának első tárgyi okait 
— igen ügyesen helyezi el a törté-
netben. Nem feledteti a tendenciát, 
csak éppen eltereli a figyelmet róla. 
Tudjuk, hogy "mire megy ki a já-
ték-, de ez a tudatunk nem válik 
terhessé. Csupán a párbeszédek sok-
szor áiirodalmi, közhelyeket lenge-
deztető szövege vall valami titkolt 
hamisságra. A mozdulatok mindig 
igazabbak a beszédnél — de itt aztán 
csakugyan! Rangéi Vlcsanov, a ren-
dező igen szuggesztív képekben gon-
dolkodik. Az atomháborús pusztulás, 
a mindent hamuvá porlasztó katakliz-
ma ábrázolása felkavaró hatású. De 
a film második részében mindjobban 
érezzük, hogy a hősök nemcsak bel-
ső természetük szerint viselkednek, 
a fiú mintha ügyelne, hogy jókedve 
agitatív derű legyen, a lány meg arra 
vigyáz, hogy leleplező módon szo-
morkodjék. S ezt a látszatot a sem-
leges közjátékok, gyakori oldások és 
lazítások sem mindig feledtetik. 

A "Napfény és árnyék- lányszere-
pét a lengyel Anna Prucnal játssza, 
rendkívül egyéni, kamaszos bájjal. 
Georgi Naumov is jó színész. De ke-
vésbé eredeti egyéniség. 

Dime Kolarov képei a legelső mes-
terek munkáival összevetve is átlnák 
a versenyt. 
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