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Március 14-től látható a magyar-
országi mozikban Szász Attila új, 
romantikus történelmi thrillere, az 
Apró mesék. Az izgalmakban és for-
dulatokban gazdag játékfi lm egyik 
főszereplője Molnár Levente erdélyi 
színész, akit többek közt Nemes Jeles 
László Oscar-díjas, Saul fi a című 
fi lmjében láthatott a közönség, de 
számos magyar és román fi lmben 
feltűnt az elmúlt években. Molnár 
Leventét az Apró mesékről, e fi lm-
beli karakteréről, fi lmes és színházi 
munkájáról kérdeztük.

 » KISS JUDIT

– A napokban mutatják be a magyarorszá-
gi mozik Szász Attila új fi lmjét, az Apró me-
séket, amelynek egyik főszerepét játssza. 
Már hivatalos bemutatója előtt, a sajtóvetí-
tés után nagyon jó visszhangot keltett az al-
kotás, több médiumban is elismerően írták 
róla, hogy „végre egy jó magyar történelmi 
thriller”. Reméljük, az erdélyi közönség is 
megtekintheti majd, de addig is, amíg csak 
a trailert láthatják az itteni érdeklődők, elá-
rulná, milyen történetre számíthatnak?
 – Minden tőlem telhetőt megteszek annak 
érdekében, hogy a romániai mozikban is 
bemutatásra kerüljön a fi lm. Az Apró me-
sék műfaji meghatározása szerint történel-
mi szerelmi thriller, és ehhez hű is marad. 
A második világháború utáni periódusban 
játszódik a cselekmény négy főszereplő-
vel, akiket Szabó Kimmel Tamás, Kerekes 
Vica, jómagam és egy ragyogóan tehet-
séges gyerek, Tóth Bercel alakít. Kerekes 
Vica játssza az általam játszott karakter 
feleségét, Szabó Kimmel egy úriembert, 
aki kihasználja a zavaros időket, és apró-
hirdetések alapján próbál nyerészkedni. 
Abban az időben úgy volt, hogy hirdeté-
sek jelentek meg: ha valaki tud X.-ről vagy 
Y.-ról, jelentkezzen egy adott címen. A Sza-
bó Kimmel által megformált fi gura ezekre 
a hirdetésekre jelentkezik, és hol egy tál 
levesért, hogy egy nadrágért azt állítja, 
hogy ismeri vagy ismerte az illetőt, akit ke-
resnek. Ezzel mindenféle bonyodalmakba 
keveredik, néha menekülnie is kell. Beke-
rül egy erdő közepébe, ahol egy erdészlak-
ban él egy nő a gyerekével. Háború után 
vagyunk, így egyáltalán nem tudni, hogy 
a férj visszajön-e, vagy sem. A fi atalember 
és a feleség közt szerelmi szál szövődik, a 

férj pedig hazatér. Tehát megvan, hogy mi-
ért történelmi a fi lm, az is, hogy miért sze-
relmi. És azért thriller, mert amikor az ál-
talam játszott Bérces Vince megérkezik, a 
szerelmi háromszög megteremti a feszült-
séget, fenntartja a fi lm izgalmát. Azok a 
kedvenc pillanataim – már a forgatókönyv 
olvasásakor is ezek voltak a kedvenceim 
–, amikor mindenki igaznak tűnő vagy 
hihetőnek ható dolgot mond, és mindhá-
rom embernek lehet hinni, ugyanakkor a 
nézőre van bízva, kinek hisz. Aztán fordu-
latokat vesz a történet, így egyfajta jóleső 
érzelmi hullámvasúton utazhat, aki meg-
nézi a fi lmet. Azt is szeretem ebben a fi lm-
ben, hogy az igazság nincs nyilvánvalóvá 
téve, hanem az összes lehetőség igaznak 
tűnhet.
 
– Meséljen az Apró mesékben megformált 
karakteréről, Bérces Vincéről. Milyen fi gu-
ráról van szó?

 – Az én karakterem egy vadász, akinek 
részt kell vennie a második világháború-
ban, mint oly sokan másoknak. És mint 
ahogyan sokakra hatással volt a világhá-
borús, rengeteg traumával járó időszak, 
rá is hatással van, a háború pedig nyilván 
különféle változásokat okozhat az embe-
rekben. Bérces Vincét a családja negatívan 
ítélte meg a háború előtt, a történések való-
színűleg változásokat okoztak a lelkében. A 
fi lm ennek a változásnak a lehetőségeit ku-
tatja, azt, hogy egy ilyen negatívan megítélt 
előéletű ember megváltozhat-e. A  sztori 
egyrészt a külső lehetőségekről szól, más-
részt az ő belső történéseiről is, arról, hogy 
vajon képes-e a változásra. Ezen a terepen 
izgalmas volt kutakodni, azt szoktam mon-
dani, hogy ez egy „lubickolós” terep, ahol 
körbe lehet járni a lehetőségeket. Szász Atti-
la rendező és Köbli Norbert forgatókönyvíró 
ennek teret adott, és nagyon jó munkaél-
ménnyel gazdagodtam.

 – A munkafolyamatról szólva, milyen volt 
ebben a fi lmben dolgozni?
– Minden egyes munkának örülök, min-
den egyes embernek hálás vagyok, aki-
nek egyszer is megfordult a fejében, hogy 
velem dolgozna. Van egy titkom: szere-
tek dolgozni. Amikor lehetőségem nyílik 
mondjuk a fi lmes munkára, akkor tud-
ni kell, hogy ezeket a projekteket nem a 
színész énem generálja, hanem rengeteg 
ember rengeteg munkát végez el addig, 
amíg a színésznek megcsörren a telefon-
ja, és felkérik, hogy dolgozzon a fi lmben. 
Ugye, el kell készülnie a forgatókönyvnek, 
aztán a fi lmalap úgy ítéli meg, hogy támo-
gatandó, aztán fontos a producer szere-
pe, aki az egészet összefogja, megszervez 
mindent, ami szükséges egy forgatáshoz. 
A színészek ennek a teljes folyamatnak 
az utolsó 10 százalékában jelennek meg. 
Amikor olyan körülmények közt van le-
hetőségem dolgozni, hogy minden biz-
tosított ahhoz, hogy jó munkát végezzen 
az ember, és amikor olyan jó csapattal 
dolgozhatom, ahol mindenki – nemcsak 
aki a kamera előtt áll – úgymond odateszi 
a csontot, akkor az engem is arra buzdít, 
hogy ugyanezt megtegyem. A munka ne-
hézségét ilyenkor nem érzi az ember. Én 
nem nehézségként élem meg a munkát, 
hanem örömként.
 
– A közönség egyre több magyar és román 
fi lmben láthatja szerepelni. Jelenleg inkább 
a fi lmes vagy a színházi világ foglal el na-
gyobb helyet az életében?
– Mindig úgy történt az esetemben, hogy 
a színpadi deszkáktól sosem váltam meg. 
Dolgoztam a gyergyószentmiklósi Figu-
ránál, majd a Kolozsvári Állami Magyar 
Színháznál. A színházi és fi lmes szakma 
közt belső érzelmi világom szempontjá-
ból nincsen különbség. Technikájában 
tud másféle lenni a két világ, de minimá-
lis a különbség, ami nagyrészt arról szól: 
milyen távolságra kell célozni azt, amit a 

színész csinál. Egyébként mindig is úgy 
volt, hogy én kerestem a deszkát, és nem 
a deszka engem. Most is egy ilyen keresési 
folyamatnak vagyok valamelyik fázisá-
ban, és biztos vagyok benne, hogy elérke-
zik az a pillanat, amikor ismét színházzal 
is foglalkozom. De nem szeretném kizárni, 
hogy amikor lehetőségem van, akkor fi lm-
ben dolgozzak. Jelenleg a hangsúly inkább 
a fi lmen van. 

– Megemlítene most készülő fi lmeket, amik-
ben szerepel?
– Már elkészülteket is megemlítenék, 
tavaly mutatták be Nemes Jeles László 
Napszállta című fi lmjét, ugyancsak tavaly 
Bogdán Árpád Genézis című alkotását, 
amit Kolozsváron is láthatott a közönség. 
Tavaly ősszel dolgoztunk Deák Kristóff al, a 
Mindenki című Oscar-díjas rövidfi lm ren-
dezőjével: a következő, Foglyok című fi lm-
je április környékén jelenik meg. Előkészü-
letben van Krasznahorkai Balázs fi lmje, és 
Ujj Mészáros Károly rendezőnek az idén 
ősszel-télen forgattuk az Alvilág című so-
rozatát–, amit az RTL Klub sugároz, úgy-
hogy Erdélyben is követhető.

MOLNÁR LEVENTE ERDÉLYI SZÍNÉSZ, SZÁSZ ATTILA ÚJ FILMJÉNEK EGYIK FŐSZEREPLŐJE A MAGYAR TÖRTÉNELMI THRILLERRŐL

Jóleső érzelmi hullámvasút az Apró mesék

Molnár Levente a fordulatokban gazdag új magyar thrillerben, az Apró mesékben 

 » Bérces Vincét a családja 
negatívan ítélte meg a háború 
előtt, a történések valószínűleg 
változásokat okoztak a lelkében. 
A fi lm ennek a változásnak a 
lehetőségeit kutatja.  

Ki hazudik? Kinek hihet a néző, és kinek nem?

 Szász Attila rendező és Köbli Norbert forgatókönyvíró alkotópárosnak az Örök tél, a Félvilág és A berni követ után ez az első olyan 
fi lmje, amely moziban debütál. Az Apró mesék története szerint hónapokkal a II. világháború után zűrzavar és bizonytalanság uralkodik 
Magyarországon. Egy szélhámos megpróbál hasznot húzni ezekből a zavaros időkből, és amikor menekülnie kell Pestről, egy titokza-
tos nő és a fi a nyújt számára menedéket az erdő mélyén. Miközben háborús démonjaival viaskodik, szenvedélyes szerelmi viszonyba 
keveredik a nővel, akinek a férje bármelyik nap hazatérhet a frontról. „Az Apró mesék egy olyan történelmi korszakban, közvetlenül a II. 
világháború után játszódik, amelynek sajátos viszonyai lehetővé tették, hogy olyan műfaji fi lmes stílusjegyekkel kísérletezzünk, mint a 
western vagy a fi lm noir. Természetesen mindezt úgy, hogy közben történelmileg hitelesek maradjunk. Van a történetben szélhámos, az 
idegen, akit egy nő karjaiba sodor az élet, van femme fatale, van a háborúban eltűnt férj, aki bármelyik nap hazatérhet, van nyomozó, 
aki a hősünk nyakában liheg, van ház az erdő mélyén, mindent elsöprő szerelem, izgalom, rengeteg titok és sok-sok fordulat. És főként 
ott a nagy kérdés: ki hazudik? Kinek hihet a néző, és kinek nem?” – emelte ki Szász Attila rendező. A fi lm operatőre Nagy András, zene-
szerzője Pacsay Attila és Parádi Gergely, vágója Hargittai László, látványtervezője Valcz Gábor, jelmeztervezője Sinkovics Judit, hang-
mérnöke Major Csaba. Az Apró mesék a Lajos Tamás vezette Film Positive Productions gyártásában készült Lajos Tamás és Köves Ábel 
producer vezetésével, a Magyar Nemzeti Filmalap 494 millió forintos gyártási támogatásával. Az Apró mesék főszereplői Szabó Kimmel 
Tamás (A berni követ, 1945, Jupiter Holdja, Made in Hungária), Kerekes Vica ( Anyám és más futóbolondok a családból, Couch Surf) 
és Molnár Levente (Saul fi a, Szürke senkik, Napszállta), mellettük Gyabronka József (Kincsem, Sorstalanság, Lajkó – Cigány az űrben, 
Utóélet, Hajnali láz), Tóth Bercel, Egyed Attila, Tamási Zoltán, Dékány Barnabás, Kiss Diána Magdolna, Bakos Éva is feltűnnek a fi lmben. 
Az Apró mesék március 14-től látható a magyarországi mozikban a Vertigo Média forgalmazásában.
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