
 Kultúra 2021. november 23.
kedd 9

Az elkényelmesedett mai 
embernek tartanak egyfajta 
tükröt azok a párperces, na-
gyon népszerűnek bizonyuló 
kisfi lmek, amelyeket erdővi-
déki idős emberekről forgat 
Deák András. Az Erdővidék 
száz arca című sorozat egyik 
darabját a Lakitelki Film-
szemlén díjazták a hét végén. 
Deák Andrással a rövid fi lmes 
etűdök elkészítéséről, sikeréről 
beszélgettünk.

» KISS JUDIT

Ú jabb elismerést nyert az 
erdővidéki idős emberek 
élettörténeteit rövid fi lmes 

etűdökben rögzítő, Erdővidék száz 
arca című sorozat: Deák András 
(portrénkon) és Szőcs Richárd Az 
egyetértés útján című alkotása a 
hét végén díjat nyert a Lakitelki 
Filmszemlén. A székelyszáldobosi, 
85 éves Benkő Esztike néniről és 
férjéről, a 88 éves Kolumbán Pis-
ta bácsiról készült alkotásban az 
idős házaspár élettapasztalatáról, 
világlátásáról, hitéről osztja meg 
gondolatait. A sorozat párperces 
darabjai nagyon népszerűnek bi-
zonyulnak a világhálón, és a fi lmes 
szakma is elismeréssel illeti őket. 
Az egyetértés útján című videó a 
Nemzetstratégiai Kutatóintézet 
250 ezer forintos különdíját, az Ifj ú 
Konzervatívok a Nemzetért Egye-
sület 100 ezer forintos különdíját, 

MÁS SZÉKELYFÖLDI RÉGIÓKRA IS KITERJESZTENÉK AZ ALKOTÓK AZ ERDŐVIDÉK SZÁZ ARCA CÍMŰ, SIKERES VIDEÓSOROZATOT

Idősekről készült fi lm tart tükröt a ma emberének

»  „Legtöbb-
ször olyan alanyt 
keresünk, aki 
nem annyira 
iskolázott, 
hanem egyszerű 
bölcsességgel 
rendelkező, falu-
si, ott dolgozó, 
ott élő öreg. 
Természetesen 
az értelmiségi-
ek meglátása 
is fontos, de ők 
talán másként 
mondják el a 
gondolataikat” 
– jelentette ki a 
fi lmek alkotója.

a mezőörsi Gróf Széchenyi István 
Népfőiskola 25 ezer forintos külön-
díját és háromnapos forgatási lehe-
tőséget a Színház- és Filmművészeti 
Egyetem műtermében és eszközei-
vel, valamint az utómunka lehetősé-
ge különdíjakat nyerte el a Lakitelki 
Filmszemlén  – adta hírül az MTI. A 
sorozat A 102 éves Juliska néni törté-
nete című darabja tavaly elnyerte a 
Kulturális Filmek Fesztiváljának fő-
díját Budapesten. 

„Engem csak az erdőre 
s a mezőre eresztettek el”
Deák András a Krónikának el-
mondta, a párperces videókból 
álló sorozat, amely az erdővidé-
ki, székelyföldi idősebb emberek 
portréját szeretné reflektorfénybe 
állítani, immár a 24. darabjánál 
tart. Olyan emberek arcát, megszó-
lalását, gondolatait rögzítik, akik-
nek élettörténete, hite, szeretete 
példát mutathat a fiatalabb gene-
rációk számára. „Terveink szerint 
idén a 31. videó is elkészül. Az idős 
embereket azért is szeretnénk mi-
előbb filmekben megszólaltatni, 
mert sajnos sorra eltávoznak kö-
zülünk. Azok közül, akiket eddig 
a filmecskékben bemutattunk, 
már négyen elhunytak” – ismer-
tette Deák András. Kifejtette, az 
alanyokat úgy választják ki, hogy 

vagy valaki javasol nekik erdővi-
déki időseket, vagy pedig az alko-
tók meglátnak az utcán öregeket, 
akiket megkérdeznek, hogy vállal-
ják-e a filmezést. „Van, aki pozi-
tívan reagál, mások nem akarnak 
kamerák elé állni, beszélgetni. A 
kiválasztás véletlenszerű, a hang-
súlyt arra fektetjük, hogy az idős 
embereken keresztül kicsit tükröt 
tartsunk a huszonegyedik század 
emberének” – tudtuk meg Deák 
Andrástól. Tapasztalata szerint a 
mai világ el van kényelmesedve, az 
idős, sok nehézséget megélt embe-
rek élettapasztalata talán segíthet 
a fiatalabbaknak árnyaltan látni. 
„Kicsi koromtól fogvást állandóan 
munkában voltam. Jártam iskolá-
ba hét esztendeig, azután erdőn, 
mezőn dolgoztam, menni kellett 
a tehenek előtt, búzaaratáskor a 
szálat szedni kellett” – hangoztat-
ja Pista bácsi a díjnyertes filmen. 
Hozzáteszi, a mostani gyermekek 
nem tudják, mi az élet, hiszen ap-
juk, anyjuk megteremt mindent, a 
gyermekek pedig mehetnek játsza-
ni, mindenhová elengedik őket. 
„Engem csak az erdőre s a mezőre 
eresztettek el. S amikor leszerel-
tem a katonaságtól, Homoródon 
a deszkagyárban dolgoztam. Van 
800 lej nyugdíjam, de elég. Meg 
kell elégedni vele. Aki sokat ke-

res, sokat költ, aki kevesebbet, az 
beosztja, s annak es van” – vallja 
Kolumbán Pista bácsi. Felesége 
arról mesél, az édesapját elvitték 
katonának, így őket az édesanyja 
nevelte, Esztike néni pedig már 7 
éves korában dolgozott, a „tehe-
nek előtt járt”, az ábécét, a szorzó-
táblát is ott tanulta.

Az egyszerű bölcsességet 
helyezik refl ektorfénybe
Deák András arról is beszélt, az 
időseket meghallgatva arra a kö-
vetkeztetésre jut: régen, bár sokkal 
nehezebb körülmények közt éltek, 
talán mégis boldogabbak voltak az 
emberek. „Legtöbbször olyan alanyt 
keresünk, aki nem annyira iskolá-
zott, hanem egyszerű bölcsességgel 
rendelkező, falusi, ott dolgozó, ott 
élő öreg. Természetesen az értelmi-
ségiek meglátása is fontos, de ők 
talán másként mondják el a gondo-
lataikat, lehet, hogy nem mutatkoz-
nak annyira spontánnak, vagy picit 
tartanak is attól, hogy mit hogyan 
meséljenek el” – állapította meg a 
fi lmek alkotója. Kérdésünkre arról 
is beszélt, hogy a kezdeményezés 
Erdővidékre, az ottaniakra ösz-
szpontosított, de mivel azt látják, 
hogy nagyon népszerűek a fi lmek, 
sokakhoz eljutnak, nagy a követő-
táboruk – vannak köztük többmil-
liós, vagy 500 ezres nézettségűek is 
–, azt szeretnék, ha más székelyföl-
di régiókra is kiterjesztenék. „Szí-
vesen kibővítenénk a projektet, ha 
találunk támogatást erre” – mond-
ta Deák András. Kitért arra is, hogy 
az MTVA-tól is megkeresték már 
őket, de még nem tudni, hogy mi-
lyen formában lehetne megjelení-
teni a fi lmeket, mert eleve nem té-
vés formátumúra tervezték őket. A 
mai, a közösségi oldalakat használó 
nézők egyre inkább a rövid, párper-
ces videókhoz vannak szokva. Az 
Erdővidék száz arca sorozat videói 
kezdetben 3–5 perces hosszúságú-
ak voltak, de a közönség részéről 
sok üzenet, hozzászólás érkezett az 
alkotókhoz, hogy hosszabb ideig is 
szívesen látnák-hallanák a megszó-
lalókat. „Most már nőtt a videók 
hossza a nézők kérésére, 7 perces 
kisfi lmeket is készítünk” – számolt 
be Deák András. A kisfi lmsorozat 
az Erdővidék Facebook-oldalon ér-
hető el. 
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Kolumbán Pista bácsi és felesége, Esztike néni Az egyetértés útján című kisfi lm forgatásán 
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» KRÓNIKA

E lkezdődött tegnap a nagyváradi 
Szigligeti Színház szilveszteri 

bemutatójának próbafolyamata: 
Huszka Jenő Gül Baba című ope-
rettjét Forgács Péter viszi színre a 
társulat és a Nagyvárad Táncegyüt-
tes művészeinek közreműködésé-
vel, valamint Hermann Szabolcs 
zenei vezetésével.

A 2021/2022-es évad szilveszte-
ri bemutatója legendás időbe és 
térbe repíti a közönséget – a török 
hódoltság korába. A magyar ifjú, 

Gábor diák leszakít egy rózsát Gül 
Baba kertjéből, hogy azt kiszemelt-
jének, Leilának adhassa. Nem tud-
ja azonban, hogy a rózsalopást szi-
gorú törvények büntetik, ráadásul 
szerelme a nagyhatalmú vallási ve-
zető leánya. Az előadás főszerepe-
iben Kardos M. Róbert (Gül Baba), 
Sebestyén Hunor (Gábor diák) és 
Kocsis Anna (Leila) lesznek látha-
tók. Az élő zenei kísérettel előadott 
produkcióra jegyek december köze-
pétől, a szabad helyek és a járvány-
ügyi szabályozások függvényében 
lesznek kaphatók.

A Gül Baba című operettet viszi színre a nagyváradi Szigligeti Színház

» Huszka Jenő 
Gül Baba című 
operettjét For-
gács Péter viszi 
színre a társulat 
és a Nagyvárad 
Táncegyüttes 
művészeinek köz-
reműködésével.

 Leila szerepét Kocsis Anna színművész játssza a Gül Baba operettben




