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A magyarországi  Bagota  
Béla első nagyjátékfilm-
je a skandináv bűnügyi 

történetek nyomvonalán hala-
dó, sokkoló thrillernek ígérke-
zik. Annak ellenére azonban, 
hogy gyakran találkozunk ez-
zel a műfajjal, kevesen tudják 
pontosan, mire számíthatnak, 
amikor egy thrillert készülnek 
megnézni. Cikkünkben utána-
jártunk, mi is az a thriller, a 
Valan című film kapcsán pedig a 
rendezővel beszélgettünk.

Előnyben a felkavaró történetek

A műfaj pontos meghatározása 
után kutatva kiderült, sokan sokfé-
leképpen értelmezték már, ám ab-
ban minden szakértő egyetértett, 
hogy a thriller a feszültségkeltés 
műfaja. A harmincas években ki-
fejlődő műfaj elnevezése az angol 
thriller szóból ered, amelynek je-
lentése izgalmat, borzongást keltő. 
Így aztán a legtöbb műfaji elneve-
zéssel ellentétben a thriller nem 
arra utal, amiről a film szól, hanem 

inkább a nézőre gyakorolt hatását 
jelzi – olvasható egy, a filmtett.ro 
oldalon megjelent tanulmányban. 
Ebből kiderül az is, hogy a műfaj 
megteremtője, Alfred Hitchcock 
szerint az embernek természeté-
ből eredően szüksége van felka-
varó élményekre, borzongásra, és 
ezt a jó film segítségével úgy él-
hetjük át, hogy közben tudat alat-
ti biztonságérzetünk megmarad. 
Ennek fényében biztosak lehetünk 
benne, hogy a Valan izgalmas, for-
dulatokkal és feszültséggel te-
lített film lesz, amely érzéseket 
tovább fokozza a gondosan kivá-
lasztott helyszín. A film forgató-
könyvét ugyanis a rendező már 
évekkel korábban megírta úgy, 
hogy egy magyarországi helyszínt 
képzelt maga elé, ám később, miu-
tán „rátalált” Balánbányára, telje-
sen újraírta a történetet az erdélyi 
bányászváros képére formálva – 
tudtuk meg Bagota Bélától, amikor 
a minap arról kérdeztük, magyar-
országi rendezőként miért válasz-
tott székelyföldi helyszínt, és miért 
döntött úgy, hogy erdélyi színé-
szekkel dolgozik együtt. A rendező 
saját bevallása szerint tavaly járt 
először Erdélyben Kántor László-
val, a film kolozsvári származású 
producerével és Domokos Csaba 

sepsiszentgyörgyi látványtervező-
vel. „Az én fejemben mindenkép-
pen egy olyan havas bányaváros 
élt a film fő helyszíneként, amely-
ben bezárták évekkel korábban a 
bányát, és ez szociális szempont-
ból kihatott az ott élők mindennap-

jaira. A film forgatókönyvét nagyon 
régen írtam meg nem erdélyi tör-
ténetként, viszont Magyarorszá-
gon még kiszámíthatatlanabb a 
hóhelyzet, mint Hargita megyé-
ben, a hó viszont nagyon fontos a 
film szempontjából. Ezért elindul-
tunk abba az irányba, hogy erdélyi, 
havas kisvárost keresünk. Több 
helyszínt is megnéztünk, például 
Barótot vagy Szentkeresztbányát 
(Szentegyházát), de vagy az volt a 
baj, hogy »nem voltak eléggé raj-
ta a hegyek« a településen, vagy 

túl kicsi volt. Balánbánya viszont 
már elsőre egy ideális helyszínnek 
tűnt vizuális szempontból, hiszen 
egy nagyon érdekes kontrasz-
tot ad a város azzal, hogy tulaj-
donképpen egy iparváros, amely 
egy csodálatos természeti tájba 
van beékelve. Attól kezdve, hogy 
Balánbánya mellett döntöttünk, 
átírtam a forgatókönyvet, a jele-
neteket és a helyszíneket is úgy, 
hogy az új helyszínhez igazodja-
nak” – emlékezett vissza a kez-
detekre Bagota Béla. 

Kiszámíthatatlan hóhelyzet 

A rendező a film történeté-
vel kapcsolatosan elmondta, a 
cselekmény a román forrada-
lom idején, 1989. december 22-én 
kezdődik, amikor a főszereplő-
nek, Péternek egy kaotikus hely-
zetben eltűnik a 13 éves kishúga. 
A férfi életébe 22 évvel később 
kapcsolódunk vissza, amikor 
már felnőttként a brassói rend-
őrség gyerekkereskedelmi osz-
tályán dolgozik. Ekkor kap egy 
telefonhívást a szülővárosából, 
Valanból, hogy találtak a környé-
ken egy holttestet. 
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Kulisszatitkok Bagota Bélától, a Balánbányán forgatott Valan című film rendezőjétől

Egy bányászváros sötét oldala

Balánbánya napjainkban. Filmforgatásra tökéletes terület

Sokan sokféleképpen 
értelmezték már, 
ám abban minden 
szakértő egyetértett, 
hogy a thriller a 
feszültségkeltés műfaja
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Izgalmas, borzongást keltő, román párbeszé-

dekkel tarkított magyar filmet forgatnak február 

közepétől Balánbányán. Bagota Béla elsőfilmes 

rendező Valan című bányászvárosi thrillerében 

zömében erdélyi magyar színészeket láthat majd 

a közönség, a tervek szerint már a jövő év elején. 

A magyarországi rendezőt arról kérdeztük, miért 

éppen Balánbányára esett a választása, illetve 

milyen tapasztalatokat gyűjtöttek eddig a szé-

kelyföldi forgatáson. 




