
CSEMPÉSZEK 
A Csempészek utolsó képeiben a 

Xx. két szegényember: Mihály ma-
gyar zsellér s Anyica, a román fia-
talasszony, akik életük kockáztatá-
sával, csempészéssel próbálják kis 
családjuk számára a betevő falatot 
biztosítani, a határőrök üldözése 
elől egy csőszkunyhóba menekül-
nek. S míg a határőrök áttörhetetlen 
gyűrűt fonnak köréjük, ők felnéznek 
az égre, amelyre dalolva száll a pa-
csirta: a szerelem, a tisztaság, a köl-
tészet madara. A moziból kijőve azon 
gondolkoztam: mi lehet az oka an-
nak, hogy ebben a filmben, annyi jó-
szándék, igaz és tiszta törekvés el-
lenére a poézis daloló pacsirtája nem 
tud felröppenni, inkább csak mint 
fürj, pittyegve szalad a torson, a 
nád között? 

Mert a téma igazán a legjobbat, a 
legnagyobbat teszi lehetővé. Szabó 
Pál sajátos paraszti humanizmusá-
nak egyik legszebb darabja ez az 
elbeszélés, amelyben a határmenti 

szegényemberek küzdelmes és kocr 
kázatos Hot thy-korszakbeli életének 
állít emléket. A határmentén élő, 
hol legálisan, hol illegálisan átjáró 
szegényemberek apró csempészke-
dése, amelynek hasznát orgazda-
megbízóik fölözik le kényelmes 
biztonságban, s amelyben ők életü-
ket, becsületüket' kockáztatják a nap-
ról napra való szegényes élet bizto-
sítására — ez az elbeszélés, s a film 
témája. S hozzá egy véletlen-adta, 
hirtelen szerelem: a véletlenül össze-
találkozó két csempész, a magyar 
Mihály és a román Anyica, hogy 
útjuk célját elleplezzék a házban, 
ahová a vihar elől be kell térniük, há-
zaspárnak adják ki magukat. A vi-
dám, italos névnapi este során 
szerelmük fellobban, egy ágyba 
kényszerülnek, s egymásira találnak; 
de ennek a szerelemnek nincs hol-
napja — sőt már nekik se, mert a 
határon való átkelés közben elfog-
ják, bekerítik őket. 



Azt hiszem, a mesének ez a rövid 
jelzése is megmutatja, mennyire 
filmrevaló téma ez: szerelem fonó-
dik az izgalomba, éles társadalombí-
rálat abba a történelmi helyzetbe, 
amelyben a tisztaság a bűnben, a 
becsület a gyalázatban kénytelen 
megnyilatkozni. S a mese menete ezt 
még megerősíti. A filmben két ha-
táron való átkelést látunk: az első 
alkalommal a határőr már Mihály 
nyomába szegődik, s az kénytelen 
lelőni, hogy el ne fogják; ezért szi-
gorítják meg mindkét oldalon az őr-
séget. ez teszi élet-halál kockázatává 
Mihály számára a második átkelést. 
Nem is kockáztatná ezt meg, ha épp 
ekkor az a remény nem kecsegtetné, 
hogy végre megszabadulhat a zsel-
lér-nyomor legfájdalmasabb formái-
tól: ha egy csizmára való pénzt ösz-
sze tud teremteni, beállhat lógondo-
zónak a szomszéd nagybirtokra. S 
Mihály sorsával párhuzamosan, 
Anyica sorsán át frázisok nélkül 
mutatja meg: a határ két oldalán 
ugyanaz az ember él, mindegy, hogy 
magyar vagy román, a szegély itt 
is, ott is ugyanolyan kizsákmányo-
lás, nyomor nyűge alatt nyög. 

De Szabó Pál válójában nem 
drámai író: bár minden írásának 

van drámai magja, ezt a legtöbbször 
az apró realista mozzanatok, s az 
anekdotázó, kitérőkben tetszelgő 
mesélőkedv, az impresszionista! ér-
zelem-ábrázolás párnázza körül, 
tompítja le. Ahhoz, hogy a film-
dráma, a filmbeli költészet dallama 
felszárnyalhasson, szövegkönyv-író-
nak, rendezőnek éppen ezt a drámai 
magot kellett volna kibontani, min-
den más elemet ennek alárendelni. 
Márpedig a filmet látva az a be-
nyomása az embernek, hogy a for-
gatókönyvet társszerzőként író, s a 
filmet rendező Máriéssy Félixet — 
abból a dicséretes szándékból ki-
indulva, hogy simán, egyszerűen, 
fölösleges clrádák vagy cafrangok 
nélkül mondja t el történetét — 
jobban magávalragadta a szabópáli 
próza részletszépségeinek a filmre 
ültetése, mint a mesében adott drá-
mai mag kibontakozása, teljes kiíe-
szítése. 

Ebben látszólag önellentmondás 
van: hogyan lehet az. hogy ha a ren-
dező a sima, egyszerű előadásra tör, 
mégis elvész a részletekben a nagy 
vonal, a drámai feszültség, az inten-
zív atmoszféra, a film immanens köl-
tészete? Pedig itt sajátos és sajná-
latos módon ez történt. Mintha ez a 



sima, -sachlich- elmondás tompította 
volna le az élmény perzselő szelét; 
mintha a rendezőt jobban érde-
kelte volna, hogy a szegény zsellér 
házatájának, gesztusainak realizmu-
sát vászonra vigye (amit igen ki-
tűnően old meg), mint az, hogy 
érzékeltesse: milyen veszedelem-
nek teszi ki már először Is magát, s 
hogy második vállalkozása valóban 
élet-halál ügye lesz a számára. Pedig 
csak ennek érzékeltetésével tudná 
megkapni az Anyica iránt felloh-
banó szerelme igazi súlyát, jelentő-
ségét; hiszen amiatt mulasztja el a 
majdnem biztos alkalmat — a vihar-
ban való'" átkelést az őrségváltás órá-
jában, éjjel — s teszi ki magát a 
bukásnak. Anyica iránti szerelme az 
a -tragikai vétség-, amely vesztét 
okozza; de ha ennek az elveszésnek 
a lehetőségét nem érezzük eléggé már 
előre, akkor nemcsak a szerelem, az 
utána következő balszerencse, a 
határőrök keze közé kerülés is sú-
lyát, jelentőségét veszti, anekdotává 
lesz, igazi nézőtéri feszültséget nem 
teremt. S a szerelemnek is csak ez 
adhatná meg igazi mélységét. Ha a 
börtön és halál veszedelme nem 
lebeg elég súllyal -a.feje fölött, Mi-
hályt Anyica mellé kötő érzése is 
súlyát veszti: nem sokkal több, mint 
egy váratlan, jóízű éjszakai kaland, 
amely véletlen balszerencsével vég-
ződik. 

Máriássy rendezői munkájának f i -
nomságai teljes egészükben a temp-
lomi és a vásári jelenetekben bonta-
koznak ki. A falusi református temp-
lom hangulatát még nem vitték 
ilyen szépen filmre nálunk soha: de 
ezek a jelenetek sem kapnak teljes 
súlyt, mert a falu-közösségnek a 
dekoratív mozzanataira vetik a hang-
súlyt. s nem drámai ábrázolását ad-
ják. Itt érezzük a legégetőbben an-
nak a hátrányát, hogy a faluból 
igazán csak Mihályt látjuk, ismerjük 
meg; története nem válik egyedisé-
gében tipikussá, mert nincs közösség 
körülötte, nem érzékeljük a film 
nyelvén, hogy ő a csempészkedéssel 
a határmenti szegényemberek elég 
általános boldogulási módját válasz-
totta. Ennek megszólaltatása sokkal 
fontosabb lett volna, mint az újság-
szenzáció elég sablonos pesti jele-
netei. 

Mindez még fokozottabban érvé-
nyes a határ másik oldalának, a ro-
mánok életének és helyzetének be-
mutatására. Itt a miliő, az atmosz-
féra ábrázolása sajnálatosan szegé-
nyes; s ezt sem az nem tudja helyre-
billenteni, hogy Anyica életének 
küszködését megszerzik apja, a hadi-
rokkant ezredtrombitás szentimentá-
lis anekdotájával, sem a román név-
napi este, amelynek folklór-betétjei 
nem a dráma fővonalát erősítik, ha-
nem megint anekdotikus kitérővel 
pihentetik a nézőt. 

A film java erényei közé tartozik 
a színészek játéka. Közülük külö-
nösen kiemelkedik Agárdy Gábor, 
Mihály megjelenítője és Horváth 
Teri, a felesége. Máriássynak, a 
rendezőnek nyilván nem kis érdeme 
van abban, hogy színpadi játékhoz 
szokott színészeink ezen a filmen 
minden túlzás és hatásvadászat nél-
kül, igazán filmszerűen játszanak. 
Agárdy alakításának minden mozza-
natában kitűnően juttatja érvényre a 
paraszti önfegyelmet, s az ezen ke-
resztülsütő mély érzelmi világot, 
tiszta értelmet, Horváth Teri pedig 
epizód-alakításának minden részleté-
vel: hangjával, állásával, mozgásá-
val, hasára fektetett kezével az élet 
nehézségeivel szakadásig küzdő 
zsellérasszonyok évszázados, tra-
gikus eposzát jeleníti meg. 

Anyica alakítója, a film főszerep-
lője, Bara Margit. Rendezőt és 
operatőrt (Hegyi Barnabás fényké-
pezte a filmet, a tőle megszokott 
magas színvonalon) szemmel látha-
tólag jobban érdekelte Bara Margit 
szépsége, mint Anyica élete; ezért is 
szegényedik el ez a vonal a filmben, 
ezért nem válik Bara teljesítménye 
a szó igazi értelmében alakítássá. Az 
epizódszerepekben filmjeink jellem-
színész gárdája a tőlük megszokott, 
megnyugtatóan kiegyensúlyozott ala-
kítást nyújtja 

Végeredményben tisztán, becsüle-
tesen előadott, igaz emberi történe-
tet kap a néző ettől a filmtől; de 
sajnos, nem azt a nagy élményt, 
melynek lehetősége pedig az anyag-
ban benne rejlett. 
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