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Nyírő József Uz Bence című 
regénye alapján forgatnak 
három részből álló fi lmet 
Hargita megyében. A készítők 
nyílt napra hívták a hét végén 
a sajtó képviselőit, akik így 
betekintést nyerhettek az alko-
tói folyamatba. Megnézhették 
többek közt, milyen volt a 
Szemfedő című rész fakivágá-
sos jelenetének forgatása.

 » TAMÁS ATTILA

K ihívásokkal teli fi lmforgatás 
zajlik a napokban Hargita 
megye több pontján is. Azért 

kihívásokkal teli, mert a tavaszias-
ra fordult időjárásban téli jelene-
teket forgatnak, igazi és műhóval, 
hóágyúkkal a gyimesi skanzenben 
és Hargitafürdőn. Nyírő József Uz 
Bence című regénye alapján készü-
lő, Szemfedő című rész a Csíksze-
redában már korábban leforgatott, 
Most már jöhetsz, Jézuska előz-
ménytörténete, ami a tervben lévő 
nyári forgatással áll össze majd egy 
nagy egésszé. „Kicsit olyan, mint a 

NEM SKANZENKÉNT SZERETNÉK BEMUTATNI A SZÉKELYFÖLDET A NYÍRŐ JÓZSEF REGÉNYE ALAPJÁN KÉSZÜLŐ JÁTÉKFILM ALKOTÓI

Filmet forgatnak az Uz Bencéből a Hargitán

Fülöp Zoltán, a Csíki Játékszín művésze a favágásos jelenet forgatásán

 » „Szeretnénk 
az emberi törté-
neteket megfi l-
mesíteni. Nyírő 
történetéből az 
érdekel, ami em-
beri. Lehet, hogy 
szép ez a táj, 
de az operatőr 
kollégámmal 
arra törekszünk, 
hogy minél 
szűkebb képeket 
készítsünk, hogy 
„ne vigye el a 
szemet” a táj, 
mert nem erről 
szól ez az egész” 
– mondta Farkas 
György rendező.

Csillagok háborúja, ahol az előzmé-
nyeket később forgatták” – érzékel-
tette a kontinuitást Farkas György 
rendező, aki a pénteki forgatás előtt, 
a sajtósok számára szervezett nyílt 
napon beszélt az alkotásról a hargita-
fürdői forgatási helyszínen.

Viharjelenet hóágyúval
„Ezen a téli forgatási etapon három 
helyszínt választottunk. Az egyik Har-
gitafürdő, azon belül is két nagyobb 
terület. Az egyik egy sírhely a he-
gyen, ahol a főszereplő, Pálff y Tibor 
fi lmbeli édesanyja nyugszik, a másik 
egy fakivágás helyszíne. Van még egy 
távolabbi helyszín, ahol azt forgat-
juk, ahogy az egyik szereplő kijön az 
erdőből” – avatott be a részletekbe a 
rendező.

Mint a forgatás előtt részletezte, 
épp annak a jelenetnek a megvaló-
sítása előtt álltak, amiben Fülöp Zol-
tán, a Csíki Játékszín színművésze 
fát vág ki, miközben Pálff y Tibor, a 
sepsiszentgyörgyi Tamási Áron szín-
ház művésze, a fi lm főszereplője őt 
nézi. „Itt jön be az úgynevezett fi l-
mes csalás, hiszen felvesszük, ahogy 
a színész elkezdi kivágni a fát, majd 
jönnek a szakemberek, akik láncfű-
résszel ténylegesen meggyengítik, ezt 
követően pedig felvesszük az utolsó 
csapást, amikor a fa megadja magát” 
– részletezte Farkas György.

A rendező arról is beszélt, hogy egy 
ehhez kapcsolódó viharjelenetet is 
felvesznek késő este a sípálya mellett, 
hóágyú segítségével, mivel ahhoz, 
hogy a kamerán keresztül is látha-
tó legyen, hogy vihar van, nem elég 
csak szélfúvást és havazást imitálni.

Jól „alakítja” szerepét a kutya
A forgatást megelőző sajtóeseményen 
a stáb tagjai és a színészek mellett a 
hargitafürdői helyszínen a csíkszere-
dai Jakab Tamással is találkoztunk, 
aki a Björn névre hallgató kutyát 
készítette fel a produkcióban való 
szereplésre. Mint megtudtuk, a ko-
rábban leforgatott második részben 
egy, szintén általa kiképzett kutyá-
val forgatták az állatos jeleneteket, 
a mostani részben pedig a négylábú 
a fi lmbeli Medvét fogja alakítani, aki 
az egyik főszereplő kutyája lesz. Kér-
désünkre elmondta, hogy Björn elég 
jól viseli az instrukciókat, nem ütkö-
zik különösebb nehézségekbe, hogy 
azt csinálja, amit kell. A barátságos 
kutya érdeklődéssel szimatolt körbe 
mindenkit, egy idő után pedig Pálff y 
Tiborral játékba is kezdett, amíg már 
a sajtósok épp a hószánokra várakoz-
tak, amikkel fel- és leszállították őket 
az autóval egyébként megközelíthe-
tetlen forgatási helyszínre. Betekin-
tést nyerhettünk a fakivágásos jelenet 
forgatásába, amikor síri csendben 
kellett lenni, hogy még a fotógépek 
kattogása se zavarjon be a hangba, és 
láthattuk azt is, hogy mennyi aprólé-
kos kihívással jár egy rövid jelenet fel-
vevése is, amit millió apróság zavar-
hat meg. „Joggal merül fel a kérdés, 

hogy miért vágunk ki a fi lm kedvéért 
egy fát? Azt a fát vágjuk ki, ami kiszá-
radt. Nincs modernebb gondolkodás, 
mint a tudatos, környezettel való jó 
viszony kialakítása. Régen ezt tudták. 
Nekünk csak ehhez kell visszatér-
nünk” – fejtette ki Farkas György.

Nem akarnak 
„parasztromantikát”
A rendező azt mondta, nem úgy sze-
retnék bemutatni Székelyföldet, mint 
egy skanzent. „Szeretnénk az emberi 
történeteket megfi lmesíteni. Nyírő 
történetéből az érdekel, ami emberi. 
Lehet, hogy szép ez a táj, de az ope-
ratőr kollégámmal arra törekszünk, 
hogy minél szűkebb képeket készít-
sünk, hogy „ne vigye el a szemet” a 
táj, mert nem erről szól ez az egész” 
– mondta a rendező. Hozzátette, saj-
nos, az elmúlt évtizedekben ezeket a 
regényeket fi lmes szemszögből rosz-
szul értelmezik, és egyfajta paraszt-
romantikát mutatnak be, ami nem a 
valóság. „Mi úgy szeretnénk ezeket 
a történeteket megfi lmesíteni, ahogy 
meg voltak írva: tisztán, egyszerű-
en, emberien” – mutatott rá Farkas 
György. A kolozsvári születésű Farkas 
György a Budapesti Színház- és Film-
művészeti Egyetem operatőr szakán 
végzett, abban a „Bolyai-osztályban”, 
amelyet kimondottan erdélyi fi atalok 
részére indítottak. Tanulmányai el-
végzése óta nagyrészt dokumentum- 
és ismeretterjesztő fi lmeket készített. 
Az Uz Bencének a nyári forgatást és az 
utómunkát követően a tervek szerint, 
ha a járványhelyzet is engedi, a Csíki 
Moziban tartanák az ősbemutatóját.
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Az Uz Bence, a „havasi pikareszk”

Az Uz Bence című regényt az irodalomtörténet úgy tartja számon, mint Tamási Áron Ábelének lehetséges párdarabját, s 
ebből eredezteti gyöngéit is, mondván: az egyetlen fi gurára kihegyezett történet szükségszerűen csak epizódok lazán 
összefűződő sora, aff éle szerkesztetlen „havasi pikareszk” – olvasható az Országos Széchenyi Könyvtár honlapján. 
Nyírőnek csaknem minden nagyepikai alkotása önmagukban is megálló elbeszélések kompozíciója, amelynek közép-
pontjában a székely nép sorsát megtestesítő hős áll. Ilyen értelemben Uz Bence, a havasi pásztor alakja azok közé az 
erdélyi irodalmi hősök közé tartozik, amelynek sorát Szakállas Ábel nyitja meg. A regény valamennyi fejezete egy-egy 
epizód Uz Bence mulatságos vagy megindító, hétköznapiságukban is különös kalandjaiból. Folyton ő méretik meg: 
emberségből, helytállásból, kitartásból, becsületből, észjárásból – és rendszerint kitűnőre vizsgázik. A nép egyszerű, 
ám góbésan csavaros eszű gyermeke csendőrrel és turistákkal, városi vadász urakkal és adóvégrehajtóval megesett ne-
vettető esetei vagy övéivel, az elesett emberekkel való könnyes-érzelmes történetei mind-mind adalékok a székelység 
népkarakterológiai képéhez. Az elveszejtő körülményekkel leleménnyel vagy szívósággal dacoló, már-már népmesei 
ihletésű fi gura, aki szelidített medvéjével, rókáival, őzeivel barangol a csak madaraktól ismert fenyves vadonban, a nép 
erényeit és elenyésző gyöngeségeit testesíti meg, szükségszerű tehát, hogy túlrajzolt legyen. Az Uz Bence című műből 
1938-ban készítettek fekete-fehér fi lmet Jávor Pál, Bordy Bella és Szilassy László főszereplésével. (K. J.)

Pálff y Tibor színművész játssza a most készülő fi lm főszerepét

Egy másik „szereplő”, a kutya. Björn ügyesen végrehajtja 
az instrukciókat




