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Nyírő József műve alapján 
készült az a kisfi lm, amelynek 
ősbemutatóját a Filmszereda 
Székelyföldi Mozgókép Fesztivál 
keretében tartották Csíkszere-
dában. Az alkotás egy trilógia 
elsőként elkészült része, a be-
mutatón az alkotók beszéltek a 
Most már jöhetsz, Jézuska című 
moziról. A Filmszereda vasárna-
pig tart.

 » KORPOS ATTILA

J avában zajlik az 5. Filmszereda 
Székelyföldi Mozgókép Fesztivál 
Csíkszeredában, a vasárnapig 

tartó szemle keretében ősbemutatót 
tartottak szerdán. Az el-eleredő eső 
ellenére szép számmal voltak kíván-
csiak a Most már jöhetsz, Jézuska 
című félórás kisjátékfi lm premierjé-
re. A Farkas György rendezte alkotás 
Nyírő József azonos című novellája 
alapján készült. A vetítésen jelen volt 
a rendező, valamint a két főszerepet 
alakító színművész: Fülöp Zoltán és 
Pálff y Tibor, valamint Jakab Tamás 
is, aki a fi lm harmadik „szereplőjét” 
az Akka nevű juhászkutyát tanította 
be. Az alkotók portálunk munkatár-
sa, a moderátori szerepet ellátó Ta-
más Attila kérdéseire válaszoltak.

A csíki télben, karácsony este ját-
szódó fi lmmel kapcsolatban Farkas 
György rendező elmondta, hogy 
felmenői székely származásúak, 
így nem állt tőle távol sem a táj jel-
lege, sem a fi lmvásznon megjelenő 
gondolatvilág. „Több fi lmet is meg-
nézve döbbentem rá, hogy viszony-
lag kevés olyan karácsonyról szóló 
alkotás van, ami nem a fényűzésről 
szól, hanem a hétköznapi nehézsé-
gek és örömök megéléséről” – fej-

tette ki a még 2019 elején forgatott, 
de a világjárvány miatt többször 
elnapolt bemutatójú alkotással kap-
csolatban. Mint mondta, nem volt 
nehéz a karakterek megtalálása, 
hiszen a forgatókönyv írásakor a 
két főszereplő arca mondhatni meg-
volt, Fülöp Zoltán, a Csíki Játékszín, 
és Pálff y Tibor, a sepsiszentgyör-
gyi Tamási Áron Színház művésze 
pedig tökéletesen beleillettek az 
elképzelésekbe. „A fi lmben nem a 
székelyföldi tájak bemutatásán van 
a lényeg, hiszen bármilyen, Erdély-
ben készült képi alkotáson vissza-
köszön a természet varázsa” – fej-
tette ki a rendező, hozzátéve, hogy 
Budapesten egy Nyirő-alkotáshoz 
nyúlni nagyon veszélyes. Sok eset-
ben a parasztromantikával bemu-
tatott székely táj jelenik meg lát-
ványelemként, mindenütt székely 

motívumok, a székely ruha pedig 
elengedhetetlen. „Ezért akartuk mi 
emberekkel eltakarni a tájat: ezek a 
történetek az emberekről szólnak” – 
emelte ki Farkas György. A fi lmben 
Fülöp Zoltán színművész alakítja 
Ádámot, aki csendes magányában 
él egy tanyán, hitehagyottan pró-
bál túllépni felesége és gyermeke 
elvesztésén. „Öröm volt számomra, 
hogy részt vehettem a produkció-
ban. A forgatókönyv hallatán akar-
va-akaratlan bennem is elindult egy 
fi lm, és már az első olvasópróbán 
kiderült, hogy nagyon is egy húron 
pendülünk a rendezővel – fogal-
mazott a Csíki Játékszín színésze. 
Kiemelte, külön örült annak, hogy 
színész barátjával együtt szerepel-
hetett az alkotásban, amelyben 
egyszerűen csak „éltek”. A másik 
főszereplő, a dicsőszentmártoni 

ŐSBEMUTATÓT TARTOTTAK A FILMSZEREDA SZÉKELYFÖLDI MOZGÓKÉP FESZTIVÁL KERETÉBEN CSÍKSZEREDÁBAN 

Mozi, amiben az ember „eltakarja” az erdélyi tájat

A Most már jöhetsz, Jézuska című fi lm alkotói, szereplői a Filmszereda fesztiválon tartott ősbemutatón 
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születésű Pálff y Tibor színművész 
számára a természet viszontag-
ságai jelentették az igazi kihívást 
a forgatás során. „Izgalmas volt 
minden jelenet. Élmény marad 
számomra, amikor a hóágyúval 
kellett megteremtenünk a hóvihar 
jelenlétét és a küzdelmet az élet-
ben maradásért” – mutatott rá a 
fi lmben lőtt sebbel szökevényt ját-
szó színész, aki épp Ádámtól várja 
a feloldozást halála előtt. A csíki 
tájakon és a Mikó-vár mögött for-
gatott alkotás kapcsán kiemelte: a 
rendező mindvégig határozottan 
tudta, melyik jelenetből mit akar 
kihozni. Pálff y Tibor a közönség-
találkozón „részt vevő” harmadik 
szereplő, a négyéves juhászku-
tya-keverék kapcsán elmondta, 
hogy nem nagy kutyabarát, mivel 
több jelenetnél is majdhogynem 
farkasszemet kellett néznie vele, 
ezt a félelmét is le kellett győznie. 
A közönségtalálkozón a rendező a 
további fi lmtervekről is beszél. Ki-
tért arra, hogy a most bemutatott 
alkotás második része – ami gya-
korlatilag az előzménytörténete a 
Most már jöhetsz Jézuskának, feb-
ruárban részben leforgott, szintén 
a Székelyföldön: Hargitafürdőn 
és a Gyimesekben. Augusztusban 
ismét visszatérnek a Gyimesekbe, 
hogy a hátralevő, nyári jelenete-
ket is leforgassák. A rendező azt is 
elárulta, hogy a jövőben a fi lmnek 
egy harmadik része is készül, így 
trilógiává teljesül a történetfolyam. 
A harmadik rész már a jelenben 
fog játszódni. Farkas György abbéli 
reményének is hangot adott, hogy 
pár év múlva már a teljes, három 
részből álló fi lmalkotást is láthat-
ják a csíkszeredaiak és nem csak. 
A vasárnapig tartó Filmszereda 
részletes programja a rendezvény 
Facebook-oldalán található.

 » Farkas 
György rendező 
azt is elárulta, 
hogy a jövőben 
a fi lmnek egy 
harmadik része 
is készül, így tri-
lógiává teljesül a 
történetfolyam. 
A harmadik rész 
már a jelenben 
fog játszódni. 

 » KRÓNIKA

Koncertekkel, családi és gyerekprog-
ramokkal, könyvbemutatókkal, 

színházi, bábszínházi és néptánc-előa-
dásokkal, a Nagyváradról elszár-
mazottak találkozójával és számos 
izgalmas programmal folytatódik a 
nagyváradi Szent László Napok a kul-
turális fesztivált csúcsra járató hétvé-
gén. A szervezők is kiemelték, nagyon 
sok már megszokott programot sikerül 
tető alá hozni ebben a koronavírus-vi-
lágjárvány miatt rendkívüli évben. 
Szerdán díjazták a Publicritic terve-
zőgrafi kai pályázat nyerteseit a Parti-
umi Keresztény Egyetemen (PKE). A 
járvány miatti folyamatos online jelen-
lét hozadéka, hogy mindennapjaink 
része a digitális szmog, ez volt az idén 
első ízben megrendezett Publicritic el-
nevezésű nemzetközi tervezőgrafi kai 
plakátpályázat és kiállítás témája. A 
pályázatot a PKE művészeti tanszéke 
és a Szent László Napok hirdette meg. 
A 39 pályamű június végéig tekinthető 
meg óriásplakátok, bannerek és úgy-
nevezett citylight plakátok formájában 

Nagyvárad utcáin. A kültéri kiállítás 
ötletét az adta, hogy kevés kulturális 
inger ért mindenkit a pandémia alatt, 
a múzeumok, kiállítóterek többnyire 
zárva voltak, a köztereken viszont bár-
ki és nagyjából bármikor láthatja majd 
az alkotásokat. Pénteken 10 órakor 
megnyitja kapuját a Szent László-na-
pi sokadalom, amelynek keretében 
vasárnap estig erdélyi és partiumi kéz-
művesek kínálják portékáikat a várba 
betérőknek. Az idei év egyik kuriózu-
ma, hogy Nagyvárosi folkudvar is vár-
ja a népzene és néptánc szerelmeseit, 
lesz ott a világ népviseleteit bemutató 
szabadtéri kiállítás, két előadással 
is fellép a Maros Művészegyüttes, fi -
ával, Berecz Istvánnal lép fel Berecz 
András Kossuth-díjas énekes, mese-
mondó, népmesegyűjtő, folklórkutató 
és előadóművész. Erdélyi és partiumi 
népviseletek bemutatójára ugyanak-
kor a Fő utcán is sor kerül, izgalmas-
nak ígérkezik a Kolozsváry-ház erké-
lyére meghirdetett esemény. A hétvégi 
program és más részletek, kuriózumok 
a Szent László Napok honlapján és Fa-
cebook-oldalán találhatók.

Kulturális programkavalkádot ígér a Szent László Napok

Kültéri tárlat a „digitális szmogról”. A nagyváradi villamosmegállókban tekinthetőek meg 
a tervezőgrafi kai pályázatra beérkezett, díjazott alkotások.




