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fi lm
FILMVÁSZNON A FUNTINELI BOSZORKÁNY Péter Beáta
Székelyudvarhelyen, Csík-
szeredában és Marosvá-
sárhelyen mutatták be 
szeptember elején Poór 
Istvánnak a Wass Albert 
regénye alapján készült A 
funtineli boszorkány című 
fi lmjét. Az első csíkszeredai 
vetítés után – mert a nagy 
érdeklődésre való tekintet-
tel négy alkalommal tűzték 
műsorra a Csíki Moziban – 
a közönség a fi lm néhány al-
kotójával is találkozhatott. 

A funtineli boszorkány című 
regényt Wass Albert amerikai 
emigrációja alatt írta 1959-ben, 
és az egyik legsikeresebb művé-
nek tartják. Főszereplője Nuca, 
a szép havasi leány, akinek kü-
lönböző csodás képességeket 
tulajdonítottak az emberek – 
egyesek szerint szent, mások 
szerint boszorkány. 

Poór István rendező a lány 
fejlődéstörténetére helyezte a 
hangsúlyt. Lineáris időkeze-
lés, lassú narráció, a helyszín, a 
környezet és a táj bemutatása, 
a premier plánok gyakori al-
kalmazása hangsúlyosan jelen 
van az alkotásban. A rendező 
fontosnak tartotta Nuca gyerek-
korát is részletesen bemutatni, 
a kevesebb itt több lett volna, 
mert mire a fontos mondaniva-
lóval bíró monológokhoz eljut a 
történet, elfárad a néző. Néhány 
jelenet igencsak szájbarágós (a 
kislány Nuca várja az apját, a 
felnőtt Nuca bolyong a mezőn), 
elsőre is értjük, nem lenne szük-
ség többször megmutatni. A főbb 
szerepekre erdélyi színészeket 
kért fel Poór, akik hiteles fi gurá-
kat hoznak, monológjaik hatáso-
sak, szép, erős jeleneteket, fi nom 

színészi játékot látunk. Nem 
szerencsés viszont az amatőr 
szereplők megszólaltatása, hosz-
szú szövegeket adott a szájukba 
a rendező, amelyek kizökken-
tenek, helyenként nevetségesen 
hatnak. Csak a puszta jelenlétük 
is remekül jelezné azt a miliőt, 
amelyben a történet játszódik. 

A fi lm dramaturgiai szálának 
újragondolása, valamint egy új-
ravágás, a hang szakszerűbb utó-
munkálata, a történet feszesebb 
bemutatása sokat javítana az al-
kotáson és annak befogadásán. 
Hogy a képkockák pörgésekor ne 
csak a regényből ismert történe-
tet elevenítsük fel, hanem önálló 
fi lmes műként tudjuk nézni. 

 A több mint háromórás fi lm 
vetítése utáni rövid közönségta-

lálkozón a fi lm rendezője, Poór 
István és Simó József, a Wass 
Albert Alapítvány elnöke szólalt 
fel. Ez a fi lm méltó Wass Albert-
hez – hangsúlyozta Simó József, 
a Wass Albert Alapítvány elnö-
ke. Jelen volt még a főszerep-
lő, a Nucát játszó Ritziu Ilka 
Krisztina, Pap Tibor (Éltető 
Gáspár), Veress Albert (Élte-
tő uraság) és Kilyén Ilka, akit 
a vak öregasszony szerepében 
láthattunk a filmben. 

Poór István elmondta, tíz éven 
keresztül dolgozott a fi lmen, a 
főszerepre megfelelő lányt öt 
évig kereste, míg végül megta-
lálta Ritziu Ilka Krisztina sze-
mélyében. „Amikor az ember 
egy olyan regényt akar megfi l-
mesíteni, amely sokunk szerint 

a magyar irodalom legnagyobb 
regénye, és a világirodalomban 
is egyedülálló (mert a tájról, a 
természetről, a kapcsolatukról 
senki nem tudott úgy írni, mint 
A funtineli boszorkányban Wass 
Albert), akkor feltevődik a kér-
dés, hogy én, aki Magyarorszá-
gon és Amerikában éltem soká-
ig, hogy jövök ahhoz, hogy egy 
ilyen regényhez hozzányúljak. 
Úgy, hogy én népzenész voltam, 
tárogatóztam, és az erdélyi kul-
túrán és művészeten nőttem fel 
a messze idegenben. Mert önök-
nek van a legeslegszebb magyar 
kultúrájuk, itt Erdélyben”– mu-
tatott rá a rendező. Elhangzott, 
mintegy négymillió forintból 
készült el a fi lm, a rendező hoz-
zátette, ez egy magyar játékfi lm 

negyednapi forgatási költsége. 
Poór István úgy véli, manap-

ság az emberek elvesztették a 
vallásukat, ezért a film végén 
elhangzik egy ima. „Ebben a 
filmben nagyon sok szeretet 
van, és megpróbáltam behozni 
egy vallási élményt, egy imát, 
amely nincs benne a regény-
ben, hogy valamilyen módon 
megmutassam azt, ami a leg-
jobban hiányzik.”

Simó József szerint Poór Ist-
ván beírta magát a magyar fi lm-
történetbe. Ez az alkotás egy 
magyar szívvel, magyar lélekkel 
megcsinált fi lm. „És ezt itt, Szé-
kelyföldön érzik igazán. Az első 
képeknél megkérdeztem Istvánt, 
hogy ez egy román történet, 
nem? Mit keres azon a leánykán 
a székely ruha? Azt mondta, »ne 
haragudj, én így látom ezt a dol-
got«. El kellett gondolkodnom 
és meg kellett szégyellnem ma-
gam, hiszen, ha ismerjük Wass 
Albertnek a gyönyörű munkáit, 
regényeit, elbeszéléseit, verseit, 
akkor azt kell lássuk, hogy több 
százszor szerepel ez a szó, hogy 
székely, és mindig a legnagyobb 
szeretettel használja. A Maros 
kanyarulata határos Székely-
földdel, az is a része, hát miért ne 
lehetett volna székely ruhában 
az a leányka? Úgy érzem, hogy 
lehet, hogy az Andrew Vajna-fé-
le fi lmgyártás nem érti ennek a 
fi lmnek a lényegét, a szépségét, 
a mi lelkületünket, de mi tud-
juk, hogy Wass Albert a miénk, 
A funtineli boszorkány a miénk, 
ezek a kedves színészek a mie-
ink. Ez a fi lm méltó Wass Albert-
hez, és nagyon hálásak vagyunk 
ezért a produkcióért”– zárta a 
közönségtalálkozót a Wass Al-
bert Alapítvány elnöke.

Poór István rendező a Csíki Mozi színpadán
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NŐK LIDÉRCNYOMÁSA, FÁJDALMASAN SZÉP KÖTETBEN Bálint Kinga Katalin

Az Altató a szerző híres fel-
menői (dédapja, Jékely – költői 
nevén Áprily – Lajos, nagyapja, 
Mészáros Dezső szobrász, illetve 
nagy-nagybátyja, Jékely Zoltán) 
árnyékában élt anyák, feleségek, 
lánytestvérek szívszorító törté-
nete. A fi kciót nélkülöző regény 
alapjául két emlékirat szolgált, 
Áprilyné Schéfer Idáé, Gerlóczy 
dédanyjáé, illetve a nagyma-
májáé, Jékely Mártáé. Ezekhez 
a dokumentumokhoz igazodik 
a könyv hangvétele és a stílusa 
is, mely merőben eltér Gerlóczy 
eddigi könyveiétől. Az ismeret-
anyag a családi levelezések és 
fényképek átnézése, valamint a 
családtörténet főbb helyszíneinek 
(Budapest, Szentgyörgypuszta, 

Kolozsvár, Brassó, Nagyenyed) 
felkeresése révén bővült. Az elő-
került dokumentumok döbbene-
tes képet rajzoltak ki a rajongva 
szeretett Márta nagymama, il-
letve a dédnagymama életéről: 
anya és lánya lidércnyomásszerű, 
párhuzamos sorsát mellőzöttség, 
háttérbe szorulás, betegség, hűt-
lenség, kisgyerek elvesztése és 
özvegység tette keserűvé.

Az elajándékozott kötet

Az Altató narrátora, a történet 
elbeszélője Jékely Márta négyéves 
korában elhunyt kislánya, Mikecs 
Anna, aki – a bizarr ötlet kibon-
tásaként – rálátással bír az előtte 
és utána jövő generációk életére. 

Gerlóczy Jékely Zoltán szavaival 
indokolta, miért választotta ezt 
a tiszta női hangot és „szerzőt” 
könyvének: „A völgy regényét 
csak nő írhatja meg, utóvégre 
annyi női tragédiát látott már 
Szentgyörgypuszta, hogy bát-
ran fel lehetne állítani az elejére 
a női fájdalom szobrát.” A szerzői 
titulus „odaajándékozása” egyike 
Gerlóczy formabontó megoldása-
inak, amelynek különlegességét 
fokozza, hogy férfi ként hiteles női 
hangot szólaltat meg.

 A regény szerkezetét, tartal-
mát tekintve többféleképp is kap-
csolódik a családi örökséghez, 
szellemiséghez, például Áprily 
Lajos Annának hívták című, Mi-
kecs Anna emlékére írt verséhez: 
míg amaz negyven strófából, ez 
negyven fejezetből áll. A törté-
netmesélés nem lineáris, időben 
és térben is ugrál a generációk, 
országok között. Az idősíkváltá-
sokat az Áprily-vers két sorának 
parafrázisa vezeti be: „Kicsi vi-

rágnak hívtak, és most árnyék 
vagyok, kicsi árnyék”. A generá-
ciók közti kapcsolatot egy altató-
dal szimbolizálja, innen a regény 
címe. A történet egyik csúcspont-
ja, amikor 1942 novemberében 
megszületik Anna, és az addigi 
légszerű, megfoghatatlan mesélő 
átalakul hús-vér emberré.

Bálványok dőlnek

A könyv cselekménye Ger-
lóczy édesanyjának generáci-
ójánál zárul, mintegy másfél 
évszázad eseményeit dolgozva 
fel. Az elbeszélő által többnyi-
re tárgyilagosan, személyes ér-
zelmi töltet nélkül ismertetett 
tények némiképp illúziórom-
bolók a szóban forgó, idealizált 
költőkre és képzőművészekre 
nézve. Mégis, talán épp ezek te-
szik őket emberibbé – olyanok-
ká, akikkel a hétköznapi, vétkes 
valóságban azonosulni tudunk. 
A szereplők nem egysíkúak, ár-

tatlan szenvedők vagy lelketlen 
zsarnokok: a természetükben, 
döntéseik mögött megbúvó el-
lentmondások a történet fontos 
részét képezik.

Gerlóczy Márton: Mikecs Anna 
– Altató. Scolar Kiadó, 2017.

A Kárpát-medencében évek óta töretlen népszerűségnek 
örvend a családregény: az írók felmenőik dokumentumait 
kutatva jó eséllyel bukkannak elfeledett, fi gyelemre méltó 
történetekre. Gerlóczy Márton Mikecs Anna – Altató című 
könyve azonban számos újdonságot hozott ebbe a műfaj-
ba, így lett a 2017-es év egyik legnagyobb hatású regénye.




