
Kiábrándító, illuziórontó a készülő 
rnü titkát meglesni? Sokan tartanak 
tőle. Pedig nem az. Ellenkezőleg. A 
kész film kockái megállíthatatlanul 
peregnek előttünk, nincs idő, lehető-
ség az apróságokat is észrevenni. De 
kint a stúdióban, ahol órákig tart a 
forgatókönyv néhány sorának filmre-
vétele, ahol rendező, operatőr, segéd-
rendező, maszkmester, fénymérő, 
hangmérnök, világosító összpontosít 
eröt, figyelmet, művészetet arra a 
néhány, percek alatt reppenő koc-
kára, ott kint — a film születésének 
titka lenyűgöz, a munka csodálatot 
kelt.. . 

Szabó Pál filmje, a Csempészek a 
magyar—román határon játszódik a 
harmincas években. Mihály, a nincs-
telen magyar, hiába keres munkát. 
Nem bírva családja nyomorát látni, 
csempészetre adja magát. Különös 
véletlen sodorja össze Nyicával. a 
szép román lánnyal. A vihar elől, 
névnapgt ünneplő román parasztok 
házába menekülnek. Itt, az ünnep 
meghitt hangulatában, a tévedés 
(féri-feleségnek hiszik őket) izgató 
kényszere alatt egymásba szeretnek 
és egymáséi lesznek egy éjszakára. 

Nem sokkal utóbb, a határon mind-
kettőjüket elfogják. 

* 
Barátságosan berendezett paraszt-

szoba, tornyos ágy, népi szőttesek, 
népi kancsók — a Hunnia filmgyár-
ban. Poharaznak, énekelnek az ün-
neplők — Méhkerékből idejött fiatal 
román táncosok — Máriássy Félix, a 
rendező figyeli, hogy a zene ütemére 
dobbannak-e a lábak. Nyica — Bara 
Margit és Mihály — Agárdy Gábor 
az asztal mellett ül, már kicsit révü-
letben, hiszen az első egymásba fe-
ledkezés, az első különös érintés 
megtörtént, s nemsokára bekövetke-
zik a tánc, együtt. .. Hegyi Barna-
bás, az operatőr, félszemét fekete 
kendővel köti le, hogy annál jobban 
lásson z másikon, ennél a filmnél 
ugyanis valami újjal próbálkoznak, 
a szokásosnál jobban le van zárva a 
lencse, nagyobb mélységélességre tö-
rekszenek. A forgatókönyvben jegy-
zetek, valóságos kis térképek, ahogy 
a rendező és az operatőr előre kiszá-
mítja a jelenetet. Hat órán at tart a 
könyv következő részletének forga-
tása: 

D U D Á T K É R E K . . . 

Most fogtok egymásba szeretni^ — mondja Máriássy Félix rendező Bara Margit-
nak és Agárdy Gábornak 



»... Mihály leül, előtte pohár, bor, 
Nyica kis tétovázás után melléje ül, 
kicsit távolabb tőle. És Mihály dú-
dolni kezd. A muzsikusok felfigyel-
nek, a nótára, a vendégek is.. Az 
egyik muzsikus elkezd játszani, a töb-
biek belekapcsolódnak... A muzsi-
kusok belefognak egy friss román 
táncba, amelynek egyre gyorsabb a 
tempója Az egyik fiatal elkap egy 
lányt, táncolni kezdenek. Nyica és 
Mihály most ocsúdik fel... Egy le-
gény siet feléjük, felkéri Nyicát, az 
felemelkedik, táncolni kezd a legény-
nyel. Mihály nézi, ahogy Nyica forog, 
nevetve a táncban, ahogy oda-odales 
Mihályra. Mihály hirtelen rukkal fel-
kel, odamegy hozzájuk, elkéri Nyi-
cát. Táncolni kezdenek ... Mihály 
mindjobban magához szorítja az asz-
szonyt. Körülöttük kavarog a tánc, 
de ők úgy táncolnak, mintha ketten 
lennének, ketten, egyedül az egész 
földkerekségen...« 

— Dudát kérek! 
A duda megszólal. Azt jelzi, hogy 

most már csak a szereplők beszélhet-
nek. A táncosok felsorakoznak. Heted-
szer, vagy talán tizedszer figyeli Má-
riássy, hogy milyenek a sorok, hogyan 
tör majd át a táncosok között a legény, 
aki Nyicát felkéri. És végre fel-

hangzik a szó: — felvétel! — S a 
csapó bemondja a sorszámot: — két-
száztizenhat. (Ennyi felvétel készüli 
el eddig a filmből.) 

A felvevőgép előre-hátra szalad a 
síneken. Mérik a fényt, a távolságot, 
aztán — kibontják a kis szoba egyik 
falát, kell a hely, most idejön a fel-
vevőgép, innen veszik fel a követ-
kező jelenetet. 

És Nyica táncol a legénnyel. Újra 
és újra próbálják, amíg a láb dobba-
nása, a fej mozgása, a zene és a fény 
harmonikus egységbe kerül. Elérke-
zik újra a felvétel nagy és örökké 
izgalmas pillanata. És aztán a nagy 
jelenet; Mihály feláll az asztaltól, 
hogy elvegye a legénytől Nyicát. A 
felvevőgép egészen közel kerül a kél 
fiatalhoz. Most már csak ez a kél 
arc marad a vásznon, ezzel érzékel-
tetve. anélkül, hogy a szereplők 
egyetlen szót is váltanának: teljesen 
egyedül érzik magukat, mindenről 
megfeledkeznek. Az operatőr Bara 
Margit tekintetét figyeli, kicsii 
messzebb iránvítja. ezt a mozi néző-
terén nem látiák. de így szebb, bár-
sonyosabb a szem . . 

És következik a 217. felvétel. 
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