
Vámhatár 
Gaál  István  rendezésé-

ben  — Sípos  Tamás  dra-
maturgi-forgatőkönyv-

írói  közreműködésével  
—  nagy  hatású,  fantázi-
át  mozdító  képi  világ-
gal  bíró  tévéfilm  készült  
á  Cselkasból,  Gorkij  no-
vellájából,  Vámhatár  
címmel.  A  rendező  pon-
tosan  érti  és  érzi  a  Gor-
kij  által  felkínált  művé-
szi  lehetőséget,  kitűnő  
ritmusban  építi  fel  a  
cselekményt,  az  atmosz-
féra  felidézésére  okos  
képi  rendben  járja  körül  
a  színteret,  a  kikötő  vi-
lágát;  a  mocskos,  lár-
más  csapszékben  nem-
csak  a  hangokat  halljuk,  
az  ételek  illatát  érez-
zük,  hanem  a  sorsok  is  
felsejlenek  a  különös  te-
kintetekből.  Gaál  István  
és  a  dramaturg  ponto-
san  tudta,  hogy  a  befe-
jezéshez  jó  tempóban  
kell  eljuttatni  a  cselek-
ményt,  a  drámai  csúcs-
ponthoz  jó  időérzékkel  
kell  végigevezni  a  snit-

teken,  hogy  a  mondani-
való  robbanását,  kivéte-
les  tűzerejét  érzékeltetni  
tudják.  Ehhez  talált  a  
rendező  kitűnő  partne-
rekre a színészekben: Ma-
daras  József  és  Georges  
Wilson  személyében.  
Wilsont  adottságai  szin-
te  predesztinálják  Csel-
kas  szerepére.  Ez az  ide-
ges,  ragadozó  tekintet,  a  
karvaly  orr,  tépésre,  
ütésre,  indulatkifejezés-
re  alkalmas  kezek,  a  
nagy  elszántságot  hordo-
zó  lelki  magatartás  —,  
amely  egyszerre  képes  
kifejezni  érdeklődést  és  
utálkozást,  fölényt  és  
szánalmat  —  mindent  
sejtet,  ami ebben  a rend-
kívüli  lélekben  munkál.  
Azt  is  jelzi:  Cselkasban  
van  valami  a  törvényen  
kívüli  emberek  elszánt-
ságából,  mindent  merő  
bátorságából,  hiszen  
olyan  lélek  ő,  aki  átlép-
te  a  társadalom  által  
emelt  morális  vámhatá-
rokat.  Mellette  ott  téblá-

bol,  ténfereg,  lelkileg  is  
imbolyog Gavrila, a mohó, 
mindenre  kész,  megnyo-
morított  lelkű  paraszt-
fiú,  aki  tétován,  sóváran  
és  kétségbeesetten  kere-
si  a  jószerencsét,  akár  
tisztességes,  akár  tisztes-
ségtelen  utakon.  

Gaál  rendezésében  kü-
lönös  hangsúlyt  kap  
Gavrila  újra  és  újra  fel-
törő  látomásokból  épülő  
érzelmi  világa.  Gavrila,  
ahogy  Gorkij  mondja,  
„fantáziája  a  szerencsét-
lenek  átka.  amely  a  
múltnak  a köveit  is meg-
eleveníti  és  a  hajdan  
felhörpintett  méregbe  is  
önt  egy-egy  csepp  mé-
zet". 

Ez  a  jámbor  képzelgő,  
amikor  megvillan  előtte  
a  meggazdagodás  lehető-
sége,  amikor  látja  Csel-
kas  kezében  a  felszaba-
dító,  új  életet  kínáló  ru-
beleket,  váratlan  fordu-
lattal  követ  ragad  és  el-
pusztítaná  reszketve,  fél-
ve  tisztelt  barátját,  Csel-
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Madaras  József  (Domonkos  Sándor  felvételei)  

kast.  Néhány  villanásban  csaut  hullámok  nemso-
hatalmas  dráma  izzik  kára  lemosták  a  vörös  
fel;  Gavrila  és  Cselkas  foltot  arról  a  helyről,  
párviadalában  lelkek,  ahol  Cselkas  feküdt,  el-
viiágok,  magatartások  mosták  Cselkas  nyomát,  
ütköznek  meg:  a  törvé-  meg  ezét  a  fiatal  legé-
nyen  kívüli,  mindenre  nyét  is  a  part  menti  fő-
elszánt  vad  ragadozó  hu-  venyen...  És  a  kihalt  
mánumból  jelesre  vizs-  tengerparton  semmi  em-
gázik  a  könyörgő,  nyü-  léke  sem  maradt  annak  
szítve  rimánkodó,  pénzt  a  kis  drámának,  amely  e  
kunyeráló  Gavrilával  két  ember  között  leját-
szemben.  A  két  színész  szódott..."  Talán  nem  
mesteri  együttjátszása  ez  stílustalanság,  ha  Gor-
a  pillanat,  amikor  a  ten-  kij  szavait  folytatva  azt  
geri  homok  fövenyén  mondjuk,  nemcsak  Gor-
életre-halálra  megvívnak  kij  írása,  hanem  ez  a  
egymással,  és  az  indula-  szépen  hangszerelt  film  
tok  fortissimóin  át  eljut-  is  emléket  állított  ezek-
nak  egymás  értéséig,  s  nek  a  különös,  messze-
a  leszámolásig,  s elindul-  tűnt  alakoknak,  hogy  
nak  morálisan  és  dra-  indulataikkal  és  vad  sor-
maturgiailag  is  életük,  sukkal  is  az  értelem  
sorsuk  útjára.  szépségét  hirdessék.  
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Déry Tibor  novellájából  Makk  Károly  rendezett  tévéjátékot  Páger  Antal  és  
Bulla  Elma  főszereplésével.  Operatőr:  Lukács  Loránd.  
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