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Láthatóan sokan érdeklődtek 
idén a magyar filmművészet 
legújabb alkotásai iránt ok-

tóber 4-8. között Kolozsváron, 
ahol kulisszatitkok kerültek elő a 
Sapientián, animációt készíthet-
tek a kicsik a Báthory István El-
méleti Líceumban, és természe-
tesen minden korosztály ropog-
tathatta a frissen pattogatott ku-
koricát a Győzelem moziban. A 
százéves első erdélyi magyar já-
tékfilmről, a Sárga csikóról elne-
vezett életműdíjat idén dr. Pethő 
Ágnesnek ítélték oda, aki orosz-
lánrészt vállalt a Sapientia Er-
délyi Magyar Tudományegyetem 
fotóművészet, filmművészet, mé-
dia szakának létrehozásában, és 
elismert szakemberként a tan-
szék vezetője is. Az öröm azon-
ban még nem ért véget: az ara-
diak október 12–13-án, a nagy-
váradiak 13–15. között élvezhe-
tik a Filmtettfesztet. Idén tizen-
négy városban lélegzett fel új-
ra néhány napra a magyar mo-
zi a Filmtett csapatának köszön-
hetően: többek közt Temesvá-
ron, Székelyudvarhelyen, Nagy-
szebenben, Csíkszeredában, 
Sepsiszentgyörgyön, Szatmár-
németiben, Kézdivásárhelyen, 
Kovásznán.

Vigasztaló nemzeti sikeröröm

Herendi Gábor legújabb mű-
ve az elmúlt tíz év legnézettebb 
magyar filmjévé nőtte ki magát 
március óta, a hatalmas érdek-
lődés pedig az erdélyi közönség 
részéről sem maradt el: kedden 
már betelt az összes hely a pén-
tek esti vetítésre. A Valami Ame-
rika és a Magyar Vándor rende-
zőjének eddigi legjobb alkotá-
sának műfajától – romantikus 
kalandfilm – a tapasztalt film-
kedvelők igencsak vakargathat-
ták a fejüket csendben imádkoz-
va, hogy ne legyen se túl gyere-
kes, se túl nyálasan hollywoo-
di. Utóbbi – a szerelmi szálat te-
kintve az egyetlen, korcsolyá-
zós, jégen egymásra zuhanós je-
lenetet leszámítva – nagyjából 
sikerült is. A témával kapcsolat-
ban ugyancsak félelemre adott 
okot, hogy a világhírű magyar 
csodaló, a Kincsem története fél 
óra után milyen izgalmat nyújt-
hat a nézőnek. Viszont az sem 
lett volna helyénvaló, ha a legen-
dás versenyparipa csak kiegé-
szítő szálat kapott volna a forga-
tókönyvben. Az egyensúlyt meg-
találni tehát cseppet sem volt 
könnyű, Herendinek mégis si-
került. A Kincsem nemcsak egy 
lovasnemzet egyik legnagyobb 
történelmi büszkeségének si-
kerhez vezető útját vázolja, de 
annál jóval többet nyújt: a kanca 
győzelmi futamaiba az 1849 utá-
ni megtorló, békét kierőszakoló, 
a szabadságharcot leverő csá-
szári hatalommal szembeni ele-
gáns, vér nélküli visszavágót lát-

ta és kapta meg a csalódott ma-
gyar nemzet – túlfűtött, nacio-
nalista érzelemábrázolások nél-
kül. Az operatőri munka a futa-
moknál dinamikusan váltogat-
ja az eszeveszett erőtől csillo-
gó szemű lovak közeli és a látvá-
nyos távoli felvételeket, a pontos 
hangfeldolgozásnak és az ezzel 
összehangolt vágásnak köszön-
hetően a versenyjeleneteknél a 
nézők mozdulatlanul izgulták 
végig a dübörgő perceket. Még 
akkor is, ha számos történelmi 
cikkben olvasták már, hogy Kin-
csem mind az 54 versenyt meg-
nyerte, amelyen indították.

A történet tragédiával indít: 
a szabadságharcot leverő csá-
szárpártiak sorra végzik ki a lá-
zadásban aktív szerepet vállalt 
férfiakat. Így Blaskovich gró-
fot is lelövik kisfia szeme láttá-
ra, majd a leendő örököstől el-
kobozzák az egész birtokot. Ezt 
követően könnyedebb hangnem-
ben folytatódik a cselekmény a 
megöregedett, felnőtt szereplők-
kel. S bár akadtak filmkedvelők, 
akik sokkal tragikusabb ködbe 
burkolózó stílust vártak a film-
től, a rendező helyett már nem 
gondolkodhatunk.

Herendi nem életük végéig 
talpig feketében járó özvegyek-
ről és lelkileg soha fel nem épü-
lő árvákról készített filmet, an-
nál inkább az érem másik olda-
láról: arról, hogy a császári erők 
által sasszemekkel figyelt, tönk-
rement magyar arisztokrácia 
miként próbálja vér és erőszak 
nélküli sikerekkel megmutatni 
erejét a Habsburgoknak és talp-
nyalóiknak. És valljuk be, a sír-
va vigadó magyar szellemiséget 
ismerve ez a változat legalább 
annyira valóságos, jellemző és 
helytálló a ‚48-at emésztő, feldol-
gozó, lassan kiheverő magyar-
ságra, mint a jogosan gyászba 
és elfordulásba burkolózókra. A 
játékossággal vegyített történeti 
komolyság pedig megadja a mű-
faj alapját, amely nem történel-
mi dráma, hanem könnyedebb 

hangvételű, mégis büszke ma-
gyaros közérzetet nyújtó film, 
ami újdonságot mutat az 1840–
50-es évek magyar történelmé-
ből: páratlan sikerörömöt, nem-
zeti büszkeséget úgy, hogy még-
sem feledteti a tragédiákat. Bár 
a fiatal Blaskovich Ernőt alakító 
Nagy Ervin több melankóliát vi-
hetett volna a ritka kemény éve-
ket átélt figurájába. A Klárát ját-
szó Petrik Andrea ugyanakkor 
sokszor emlékeztetett az elis-
mert Emily Blunt brit színésznő 
stílusára, és távolról sem csak a 
külső hasonlóságok miatt, a Já-
szai Mari-díjas Gáspár Tibor ez-
úttal is kitett magáért igyekezve 
kipótolni a sokszor éppen csak 
pillegő kollégáit.

Dokumentumfilmek főszerepben

Képzeljük el, ahogy egy szé-
kelyföldi, kovásznai szárma-
zású színésznő elválik a férjé-
től, és kisfiával hazautazik Né-
metországból a román valóság-
ba. Saját, Nyugaton megszokott 
jólétéért való küzdés helyett ál-
dozatos munkába fog: az erdé-
lyi magyar szórványtelepülé-
seket járja, ahol kicsiknek-na-
gyoknak tart előadásokat. Most 
pedig gondoljuk el, hogy mindez 
valóság. Az idei Filmtettfeszten 
a dokumentumfilmekre került a 
hangsúly mind a versenyfilmek, 
mind a vetítések során elősegít-
ve, hogy a sokszor meg nem be-
csült, a számos fikció után ere-
detit ábrázoló műfajt is jobban a 
szívébe zárja az erdélyi közön-

ség. Ambrus Emese Európa kis 
utcája című alkotásában megis-
merhettük a színészet áldoza-
tos és áldásos munkáját: törede-
zett, kopott térkép, sártenger, le-
robbant autó, saját költségen fö-
löslegesen levezetett kilométe-
rek százai, mert az iskolában 
nem szólt az igazgató az előadó-
művész jöttéről, füstös, jéghideg 
kultúrtermek. Zorkóczy Zenóbia 
ennek ellenére sem adja fel, to-
vább vezet, cipeli a jelmezét és 
népszerűsíti a magyar nyelvet, 
kultúrát ott, ahol a magyar szü-
lők gyermekei sokszor alig tud-
nak anyanyelvükön.

A Filmgalopp díjaiért idén hét 
fiatal erdélyi alkotó versenyzett. 
A magyarországi NMHH Mé-
diatanács egymillió forintos fő-
díját megosztva Búzási Gyopár 
Babuka a fűben című alkotása és 
Püsök Botond Angela című film-
je vitték el. Nem véletlen, hogy a 
két alkotás között a zsűri nem tu-
dott dönteni. Előbbiben a máso-
dik világháborúból kedvesét ha-
zaváró magyar nő különös tör-
ténetét ismerjük meg, akibe be-
leszeret az ötvenes évek Ameri-
kájának egyik legkedveltebb szí-
nésze. Püsök Botond filmje olyan 
cigánylány történetét mutatja be, 
aki szívesen lenne több a ráagga-
tott bélyegeknél.

A csalódottság azonban nem 
maradt el: a tanulásért térdig érő 
hóban vagy épp sártengerben 
gyalogoló apró székely gyerekek 
történetének elismerésére, nép-
szerűsítésére – úgy látszik – már 
nem maradt szakmai energiája a 
Fekete Ibolya Balázs Béla-díjas 
magyar filmrendezőből, Szomjas 
György Kossuth- és Balázs Béla-
díjas rendezőből és Boros Zoltán 
színművészből álló zsűrinek. Pe-
dig a téma legalább olyan szociá-
lis súllyal bír, mint az Angeláé, a 
megvalósítás pedig szintén érzé-
keny, finom, megindító képsorok-
ból áll Simó Ibolya Tomi, Ervin és 
az iskola című dokumentumfilm-
jében. Igaz, a közönség sem iga-
zán áldozott rá figyelméből.

A Kincsem moziforgalmazásban

A kolozsvári vetítések utolsó es-
téjén az M. Kiss Csaba és Rohonyi 
Gábor által rendezett Brazilok cí-
mű alkotás is vonzotta a néző-
ket. Az ácsai cigányok közt akad 
olyan, aki rendőr szeretne len-
ni, akad börtönt megjárt, arany-
lábú focitehetség, istenhívő, ked-
ves szívű legény, az élettől sok-
kal többet akaró és váró lány. A 
film nem akarja megváltani a ci-
gányságot, racionális szemszög-
ből ábrázolja a kitörni akarókat, 
a lopott holmival kereskedőket, 
a jót és a rosszat. Viszont fon-
tos üzenetet közvetít: néha a ma-
gyar alpolgármester a falu leg-
nagyobb bűnözője, a roma szár-
mazású rendőr pedig békére tö-
rekszik. A játékfilmben akad-
nak hivatásos, ismert roma szí-
nészarcok, de hirtelen felkarolt 
személyek is, önbizalmat adva 
így a kidőlt-bedőlt kerítés mögül 
kitörni vágyó, tehetséges cigá-
nyoknak a kitartásra. S bár ké-
nyes témához nyúltak a készí-
tők, a közönségtalálkozón kide-
rült: a Magyar Nemzeti Filmala-
pot nem kellett győzködni a tá-
mogatás kiszámlázásáért. Igaz, 
egy el nem árult jelenet kimaradt 
a mozis változatból, amit a vá-
gásnál már túl soknak ítéltek az 
alkotók. Rohonyi ígérete szerint 
azonban a hamarosan DVD-n is 
megjelenő, rendezői változatban 
az is elérhető lesz. Választ kap-
tunk arra is, hogy néhány mon-
datos szerepekre miért válasz-
tottak olyan neves arcokat, mint 
Anger Zsolt, Gryllus Dorka, Do-
bó Kata. „A nagy színészekben 
fel sem merült, hogy ne vállalja-
nak el pár mondatot, mert sze-
rették ezt az ügyet” – fogalmazott 
Rohonyi Gábor. A vasárnap leg-
nagyobb élményét mégis inkább 
egy idős filmkedvelő nő nyújtotta 
megmutatva, hogy a szépkorban 
hogyan lehet újra hangos ámulat-
tal felfedezni a magyar mozit rá-
csodálkozva a 300 személyt fel-
vonultató tömegjelenetekre, a vi-
dám végkifejletre, a jól sikerült 
poénokra. A Brazilok ugyanak-
kor érkezik moziforgalmazásban 
is: péntektől a sepsiszentgyörgyi-
ek már válthatnak rá jegyet, a ko-
lozsváriak e hónap közepétől. És 
a Kincsemet is hamarosan meg-
nézhetjük a mozikban.
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Több nagyjátékfilmre korán elfogyott minden jegy. 

A Kincsem vetítésén a földre, lépcsőkre is kerültek 

lelkes mozizók. A 17. Filmtettfeszt évről évre növek-

vő közönségével és változatos kínálatával bizonyít-

ja: az egyre inkább felemelkedő magyar filmiparba 

az erdélyiek is újra beleszeretnek. 

A 17. Filmtettfeszt felhozatala tömegeket vonzott Kolozsváron a mozikba

A verhetetlen Kincsem Erdélyben

Az egyensúlyt 
megtalálni cseppet sem 
volt könnyű a Kincsem 
című filmben. 

Kincsem a vásznon. A versenyjeleneteknél a nézők mozdulatlanul izgulták végig a hosszú perceket

Az egyre inkább felemelkedő magyar filmiparba az erdélyiek is beleszeretnek
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