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Jézus és övéi a Nagyvölgyben
Magyarzsákodon forgatják az első magyar fi lmet Jézus életéről 

M O L N Á R  M E L I N D A

B alázs Sándor Magyarzsáko-
don szolgáló unitárius lel-
késztől hallottuk: Poór Ist-

ván rendező önerőből készít fi lmet 
Jézus életéről a budapesti Eucha-
risztikus Kongresszusra, a forgatás 
helyszíne pedig a szépséges völgy-
ben megbúvó Maros megyei falu. A 
rendező hasonló személyes válla-
lással készítette el A funtineli bo-
szorkány című játékfi lmet, amelyet 
a nézők sokasága nevez élete nagy 
élményének. 

Keresztény értékrend 
és magyarság

Pásztorbottal és kiváló humorral ve-
zényelte kisded nyáját Poór István 
fi lmrendező. A Miatyánk-jelenet helyi 
felvételére összegyülekezett a falu 
mozgásképes apraja-nagyja. Nem szá-
mított a dologidő, az augusztus végi 
verőfény, pillájuk se rebbent, ha úgy 
kívánta a rendező. Mintha a Nagy Ren-
dező is akarná a jézusi eszményt anya-
nyelvünkön hozó alkotást: amikor er-
dőhang kellett, feltámadt egy könnyű 
szellő, és szóra bírta a lombokat. Ági 

néni, a 87 éves helybéli statiszta is oda-
szánta az idejét, hogy hallhassa Jézu-
sunktól a Miatyánkot – számára „ter-
mészetes”, minden vasárnap ott van 
a templomban. A legidősebb „tanít-
vány” 89 éves. Ugyanaznap vették fel 
Jézus főpapi imáját is. Mi tapintatosan 
elköszöntünk a stábtól – a bensőséges 
pillanatokat, reméljük, majd megéljük 
év végén, a díszbemutatón.

Visszatekintő

Poór Istvánnak régi vágya, hogy be-
mutathassa a jézusi tanítást és a sze-
mélyiséget, általa az Atya szeretetét. 
Mária Magdolna szerepét az evangé-
liumi történetben pedig úgy, ahogyan 
az ott le van írva. Szemben „a most 
divatos szexuális megközelítéssel, ami 
a kereszténység tönkretevésével fog-

lalkozik”. Az Erdélyi Szövetség segíti a 
fi lm létrejöttét, és papokat is ajánlottak 
a rendezőnek, köztük Balázs Sándort. 
A helyhez és embereihez ragaszkodó 
unitárius lelkész nagyon szerette vol-
na, hogy a fi lmet falujukban forgas-
sák. Poór István is megtapasztalta, 
mennyire szerethetők a falu lakói, ked-
ves fogadtatásban részesültek. „Nem 
is volt min gondolkodni!” – summáz-
ta. Mindannyian nagyon szeretnek 
ott lenni, a táj is lenyűgöző. A forgató-
könyvet Poór István írta János evangé-
liuma és az ismeretlen szerzőtől szár-
mazó, néha Pál apostolnak vagy egy 
tanítványának tulajdonított Zsidókhoz 
írt levél alapján, melyet a jánosi evan-
gélium folytatásának érez. 

Jézus tegnap, ma, holnap

A Jézus életét bemutató első ma-
gyar játékfilm szereplői azok az 
erdélyi színészek, akik a rendező 
korábbi filmjeiben már sze-
repeltek: Veress Albert (a 
filmbeli Jézus) és Pap Tibor 
(János) a Csíki Játékszín 
színművészei, Máriát pe-
dig Ratziu Ilka Krisztina 
személyesíti meg Marosvá-
sárhelyről. Palatinus Zsolt 
operatőr Budapestről érke-
zett. Két hete forgatnak, még kettő 
hátravan. Remélik, decemberben 
már meghívhatják a zsákodiakat a 
premierre. 

Időtlen idősíkok Magyarzsákodon. Csapó indul!

▸  FOTÓ: HAÁZ VINCE

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

M ég most is erőteljesen él az 
oroszhegyi Benedek család 

emlékezetében az az áprilisi este, 
amikor a szomszédos istállóról át-
csaptak a lángok épületeikre, ha-
talmas károkat okozva bennük. Az 
idős házaspár hosszan mesélte la-
punknak, miként menekítették ki az 
állatokat, hogyan léptek akcióba az 
önkéntes tűzoltók – összesen tizen-
négy autóval – és hogy a mai napig 
összerezzennek, ha éjszaka nagyobb 
fény jön be kintről a lakásukba. A tűz 
ugyanis istállókat, illetve egy csűrt 
pusztított el, de két lakóházban is 

károkat tett. Persze még nagyobb baj 
is történhetett volna, ha nem érkezik 
időben a segítség. A házaspár infor-
mációi szerint egyébként a mai napig 
nem sikerült pontosan megállapítani 
a tűz okát, ám ők szándékosságot sej-
tenek a történtek mögött.

Sokan segítettek

Benedek Elek elmesélte lapunknak, 
hogy mindig is segítettek a helyiek, 
illetve a környékbeli lakók, ha valakit 
hasonló kár ért, de ha egy elpusztult 
állatról volt szó, akkor is összefogott a 
közösség. Noha ő maga is rendszerint 
segített másokon, nem vágyott soha 
ennek viszonzására. „Bizony mégis-
csak erőst nagy dolog, hogy ennyien 

segítettek, köszönöm mindenkinek” 
– fogalmazott meghatódva a gazda. 
Mondta ezt azért, mert a számos civil, 
vállalkozó, a helyi önkormányzat és 
közbirtokosság, Har gita Megye Taná-
csa, de a környékbeli tűzoltó-egyesü-
letek is hozzájárultak munkájukkal, 
pénzzel vagy éppen építkezési anya-

gokkal ahhoz, hogy a család élete új-
ra helyreálljon.

Újjáépült gazdaság

A segítségnek nem is maradt el az 
eredménye, hiszen mindössze öt hó-
nappal az eset után a házigazda már 

büszkén mutatta be, hogy kicserélte a 
nagy hőtől megrepedezett ablakokat 
a házán, a másik lakóháza tetőzetét 
is rendbe hozták, valamint a csűrje 
és a kerítése is újjá van építve. Egyen-
ként sétáltunk végig a lovak, 
a juhok és a szarvasmarhák 
számára fenntartott istál-
lóknál is, amelyekből csak 
néhány tégla maradt a tűz 
után, most már azonban 
újjá voltak építve. Bene-
dek szerint nemcsak na-
gyobbak, de talán szebbek, 
praktikusabbak is lettek, mint a 
korábbiak voltak. Arra is kitért, hogy 
még a mezőgazdasági munkájához 
nélkülözhetetlen, megrongálódott 
– de még menthető – munkagépjei 
megjavítását is vállalta egy illető. 

Újjáépülhettek a tűz martalékává vált épületek az oroszhegyi családnál
• Munkával, építkezési anyagokkal és pénzzel is segí-
tette a közösség a Benedek családot, akiknek tavasszal 
több épületük vált a tűz martalékává Oroszhegyen. A 
vállalkozók, civilek és intézmények példaértékű összefo-
gásának köszönhetően sikerült helyreállítani a károkat.

A közösségi összefogás eredménye. Újjáépített 
épületeiket mutatta meg nekünk a házaspár

◂  F O T Ó :  B E L I C Z A Y  L Á S Z L Ó

• Unokáiknak is mesélni fogják, sőt le is vetíthetik majd a filmet, amelyben a mai 
magyarzsákodi gyerekek statisztaszerepre vállalkozva az Úrtól tanult imádságba 
gondolatban azt is belefoglalták: Mi Atyánk, aki ezt a falut megáldottad, hogy a Jé-
zus életéről szóló első magyar filmet itt forgassák. Az Eucharisztia két jelenetének 
nagyvölgybéli felvételén jártunk.




