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A Mesék férfi akról című, a 
csíkszeredai Püsök Botond 
rendezte dokumentumfi lm 
azt járja körül, miként tekin-
tenek saját identitásukra, 
sztereotípiáikra, félelmeikre 
és a szerelemre a férfi ak. 
A bajusz- és szakállviselet 
mögött rejlő indítékokat is 
megközelítő, nemrég a Buda-
pesti Nemzetközi Filmfeszti-
válon bemutatott alkotásról a 
rendezőt kérdeztük.

 »  KISS JUDIT

P üsök Botond csíkszeredai szü-
letésű fi lmrendező az egyik 
alkotója annak a frissen be-

mutatott dokumentumfi lmnek, 
amely a férfi asság témakörét járja 
körül a bajusz- és szakállviselet mö-
gött rejlő indítékok ismertetésével. 
A Mesék férfi akról / Tales of Men 
című 12 perces alkotást a Budapesti 
Nemzetközi Filmfesztiválon (BIDF) 
mutatták be február végén. „A fi lm 
olyan univerzumba nyújt betekin-
tést, amely kevésbé ismert sokak 
számára: a férfi ak titkos gondola-
tainak világába. Azt járjuk körül, 
miként tekintenek saját identitá-
sukra, sztereotípiáikra, félelmeik-
re és a szerelemre” – olvasható az 
ismertetőben. A fi lm nemzetközi 
alkotógárda együttműködésében 
született: Püsök Botondon kívül a 
francia Charlotte Müller, az indiai 
Anantha Krishnan és a kolumbiai 

PÜSÖK BOTOND CSÍKSZEREDAI RENDEZŐ LEGFRISSEBB, A FÉRFIASSÁG TÉMÁJÁT KÖRÜLJÁRÓ ALKOTÁSÁRÓL

Dokumentumfi lm a szakáll- és bajuszviseletről

Püsök Botond (bal szélen) és a Mesék férfi akról című dokumentumfi lm stábja 

 » „Azt járjuk 
körül, a férfi ak 
miként tekin-
tenek saját 
identitásukra, 
sztereotípiáikra, 
félelmeikre és a 
szerelemre.”

Monica Bustamante munkája. „Moni-
ca Bustamante-nak és Charlotte Mül-
lernek volt elsősorban az ötlete a fi lm. 
Alkotótársaim Magyarországon 
tartózkodtak a Doc Nomads nem-
zetközi dokumentumfilmes mes-
terképzés hallgatóiként. Ez alatt a 
félév alatt felfigyeltek arra, hogy 
a mi kultúránkban hagyományos 
a férfiak fizikai megjelenésében, 
hogy hagyják megnőni az arcszőr-
zetet, a bajuszt és szakállt, és ennek 
történelmi gyökerei is lehetnek. Ebből 
a sztereotípiából kiindulva kezdtek 
gondolkozni a fi lm témáján” – fejtette 
ki lapunknak Püsök Botond. Hozzá-
tette, külföldi alkotótársai számára 
szokatlan volt, hiszen az ő kultúrkö-
rükben nincs jelen a bajusz és szakáll 
viselete. „Amikor elkezdtek kutatni a 

témában, az alkotótársaim úgy véle-
kedtek, hogy a bajusz- és szakállvise-
letben van egyfajta hungarikumsze-
rű vonás. A kicsit sztereotípia-szerű 
felülnézetből próbáltunk kiindulni és 
mélyre ásni a témában. Így születtek 
meg interjúk, beszélgetések különbö-
ző korú férfi akkal” – mondta Püsök 
Botond. Kifejtette, egyes interjúk a 
felületesebb szintet érintették, má-
sok mélyinterjúvá alakultak. Például 
arról, hogy egy adott személy eseté-
ben a hosszú szakáll milyen életkor-
szak  kivetülése: az illető gyász, belső 
válság miatt hagyta megnőni az arc-
szőrzetét, és mindez mit jelent lelki 
szinten. Püsök Botond Kolozsváron 
diplomázott fi lmrendezőként a Sapi-
entia EMTE fi lmművészet, fotóművé-
szet, média szakán. Tanulmányait to-

vább folytatva, 2020-ban diplomázott 
a budapesti Színház- és Filmművé-
szeti Egyetem dokumentumfi lm-ren-
dezői mesterszakán. Kérdésünkre 
elmondta, jelenleg fél lábbal Ma-
gyarországon, fél lábbal pedig itthon 
alkot szabadúszó rendezőként. Most 
dolgozik első egész estés dokumen-
tumfi lmjén. Korábban több szakmai 
elismerést hozó dokumentumfi lmet 
rendezett. Egy gyermekszívsebész 
mindennapjairól szóló alkotása 2018-
ban elnyerte a cambridge-i Waterspri-
te Awards nemzetközi fesztivál leg-
jobb dokumentumfi lmnek járó díját. 
2016-ban az Angela című dokumen-
tumfi lmje legjobb rendezői díjat nyert 
a nagyszebeni Astra Nemzetközi Do-
kumentumfi lm-fesztiválon, valamit a 
DocuArt Filmfesztiválon.

 » K. J.

Bartók Béla születésének 140. év-
fordulója alkalmából a Kolozs-

vári Magyar Opera és Magyaror-
szág kolozsvári főkonzulátusának 
szervezésében A kékszakállú her-
ceg vára című operát tekinthetik 
meg az érdeklődők az opera You-
Tube-csatornáján és Facebook-ol-
dalán március 25-én, csütörtökön 
este hét órától. Az előadást Szine-
tár Miklós rendezte, vezényel Jan-
kó Zsolt. A kékszakállú herceget a 
nemzetközi szinten elismert Szabó 
Bálint játssza, Juditot az Érdemes 
Művész és Liszt Ferenc-díjas Me-
láth Andrea alakítja. A díszletet és 
a jelmezeket gróf Bánffy Miklós ős-
bemutatóra készült tervei alapján 
rekonstruálták. Bartók Béla méltán 
az egyik legismertebb magyar ze-
neszerző, aki sajátos zenei nyelvé-
vel kitörölhetetlen nyomott hagyott 
a 20. század zenetörténetében. „A 
kékszakállú herceg vára című misz-
tériumot 1911 márciusától szeptem-
beréig zenésítettem meg” – írta a 
bemutatóra készült kiadványban. 
A mű azonban csupán hét évvel 
később, 1918-ban került először 
színpadra. „Bartók Béla és Balázs 
Béla világhírű operája férfi és nő 

kapcsolatának különböző rétegei-
be, állomásaiba enged betekinteni. 
A kor hangulatának, filozófiájának 
megfelelően a főhős a magányos, 
sorsszerűen egyedül való ember 
példája, a darab a férfi és a nő egy-
másra találásának, illetve egymás-
ra nem találásának lélektani mély-
ségeit boncolgatja. Érdekesség, 
hogy még keserűen, magányosan, 
csalódottan kezdte írni Bartók, de 
mire a zenemű elkészült, már fele-
ségül is vette tanítványát, Ziegler 
Mártát, és egyfelvonásosát neki 
ajánlotta. A hét év múlva bemuta-
tott operát Zádor Dezső rendezte, az 
ősbemutató díszleteit maga Bánffy 
Miklós tervezte” – idézi a Kolozs-
vári Magyar Opera közleménye 
Bodó Márta írását. Bartók Béla a 
Temes megyei Nagyszentmiklóson 
született 1881. március 25-én, New 
Yorkban hunyt el 1945. szeptember 
26-án. Zeneszerző, zongoraművész, 
népzenekutató, a közép-európai 
népzene nagy gyűjtője, a Zeneaka-
démia tanára; a 20. század egyik 
legjelentősebb zeneszerzője volt. 
Művészete és tudományos telje-
sítménye nemcsak a magyar és az 
európai zenetörténet, hanem az 
egyetemes kultúra szempontjából 
is korszakalkotó jelentőségű.

Bartók Béla előtt tiszteleg a Kolozsvári Magyar Opera

 » Művészete 
és tudományos 
teljesítménye az 
egyetemes kultú-
ra szempontjából 
is korszakalkotó 
jelentőségű.

Bartók Béla 140 éve született a Temes megyei Nagyszentmiklóson




