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CSALÁDIAS HANGULATBAN FORGATJAK A TÜSKEVART A CSONGRÁDI GYÖRGY-VIZEN 

nem sokat alszik •Ä. íMSL 

Napkeltétől napnyugtáig dolgozik a Tüskevár maroknyi 
stábja a Csongrádhoz közeli György-víznél felépített kuny-
hónál. A forgatási menetrendet kissé keresztülhúzta a júli-

us közepi csapadékos időjárás, az e heti kánikula viszont jól 
jött a csapatnak. Kovács Lajos csak a hajnali keléstől irtó-
zik, a rendező, Balogh György a viharjelenettől tart egy ki-

csit, Péntek Bálint fényképezőgépével dokumentálja az ese-
ményeket, Nagy Marcell pedig lubickol Tutajos szerepében. 

„Csend legyen ott hátul, felvé-
tel!" - hallatszik már messziről 
a rendezőasszisztens szigorú 
hangja. A katonás rendet őrző 
hölgy határozott fellépésén 
csak az lepődhet meg, aki elő-
ször jár filmforgatáson. - Igazi 
profi - súgja fülembe menet 
közben Gyovai Szabolcs, az 
egyik kereskedelmi televízió 
első valóságshowjában orszá-
gos ismertséget szerzett fiatal-
ember, aki azóta rendezvény-
szervezésre és produceri mun-
kára adta a fejét. A Holt-Tisza 
egyik elhagyatott, csendes 
csücskében kialakított főhadi-
szálláson nagynak tűnik a 
nyüzsgés, holott a sajtó jelen 
lévő munkatársaival együtt 
összesen húszan toporognak a 
keskeny vízparti ösvényen, 
meg a kunyhó előtti tisztáson. 

Eredetileg 40-50 fős stábot 
terveztünk, de a szűkös anya-
giak miatt most csupán 
16-17-en iparkodunk itt -
mondja Szabolcs. - Bizonyos 
posztokra hiányoznak embe-
rek, ezért a jelenlévőkre a szo-
kásosnál nagyobb teher hárul. 
Ezek közül első a hajnali kelés. 
Fél ötkor van ébresztő a gim-
názium kollégiumában, nap-
keltére már itt kell lennünk, és 
egészen alkonyatig dolgozunk. 
Néha az evésre sincs elég idő. 
Ha futotta volna rá, lenne bü-
fékocsi, de most a közös me-
nüvel kell beérnie a csapatnak. 

Meg sem dőlt a nádas 
A sajtókapcsolatok ápolásá-

val és a szponzorfelhajtással 
megbízott Szabolcsnak példá-

Nagy Marcell és Péntek Bálint a harminckilós szürkeharcsával. 
A hal nem bírta a megpróbáltatásokat, és idő előtt kimúlt 
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Nagy Marcell és Kovács Lajos jól tud együtt dolgozni 

ul damilbeszerzéssel is fog-
lalkoznia kell. Az előző nap 
nyolcórás fárasztás után ki-
fogott harminckilós szürke-
harcsa ugyanis nem bírta a 
megpróbáltatásokat, idő előtt 
kimúlt, de még holtában is 
képes volt elszakítani a szá-
jához rögzített drótelőkét. A 
aprónak nem nevezhető prob-
lémát a kellékeseknek kell 
megoldani, mégpedig ügy, 
hogy a közeli képekhez szük-
séges harcsamozgást imitálni 
lehessen. A felvételhez végül 
igénybe kellett venni egy víz-
ben megmártózni hajlandó 
munkatársat, akihez - szoli-
daritásból vagy szakmai meg-
fontolásból - a rendező is 
csatlakozott. 

- Örülök a kánikulának, mert 
tudjuk nyomni a melót - ör-
vendezik Balogh György. - A 
mült héten sokszor esett, a ko-
csikban gubbasztva kellett vár-
nunk, hogy kisüssön a nap. 
Amint elállt az eső, ugrottunk a 
kamera elé és mögé, de még így 
is lemaradásban vagyunk az 
eredetileg tervezett ütemhez 
képest - teszi hozzá a rendező, 
miközben két próba között a 
kunyhó árnyékában hűsöl. Bár 
a tikkasztó hőség jól jött a stáb-
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Rendező a vízben. Balogh György örül a kánikulának, ami 
kedvez a forgatásnak 

nak, a direktor megjegyzi, a vi-
harjelenet felvétele komoly 
erőpróbának mutatkozik, mi-
vel a kirendelt szélgép meg sem 
tudta dönteni a nádast, a ter-
mészetes égi áldás pedig a 
technikát veszélyezteti. 

Kamera, mikrofon 
és barnító púder 

„Csendet kérek, próba!" -
szól ismét az asszisztensi ukáz. 
Matula bácsi szerepében Ko-
vács Lajos ül a tűznél gumicsiz-
mában, tetőtől talpig beöltöz-
ve, mögüle érkezik a fürödni 

A György-vízi munkálatokon kívül Bokroson és a Tisza bal partján 
elterülő Nagyréten is terveznek forgatást a film készítői, de - mint 
a mű producerétől megtudtuk - az adott rendezői sugallattól 
vezérelve bármikor borulhat az eredeti koncepció. Az Iskolai és 
városi jelenetek valószínűleg Budapesten kerülnek szalagra, s ott 
már bekapcsolódnak a munkálatokba felnőtt szereplők Is, így 
Pogány Judit, Rékasi Károly, Détár Enikő, Haumann Péter és 
Szacsvay László. 

induló Tutajos, azaz Nagy Mar-
cell. - Matula, módjával kapar-
gasd a tüzet, mert olyan füst 
lesz tőle, hogy nem látszol a ké-
pen - kéri a rendező. - Gyuri-
kám, ez most piszkálás nélkül 
is füstöl - riposztozik kisvártat-
va Kovács Lajos. Majd ismét 
életbe lép a csendrendelet: fel-
vétel, 232-es jelenet, csapó - és 
az operatőr nekigörnyed, a sín-
páron gurulva rögzíteni kezd a 
kamera, a világosítók és a mik-
rofonos fiatalember lélegzet-
visszafojtva megmerevedik, a 
szereplők elmondják a maguk 
szövegét, a rendező pedig „vé-
ge, megvettük" felkiáltással 
nyugtázza a látottakat. 

- Hogy tetszik a díszlet, mert 
én már teljesen belaktam - szö-
gezi nekem a kérdést Marcell. -
Szerintem szuper ez a gunyhó, 
és a csapat is remek. A Sorsta-
lanság forgatásán százfős stáb 
dolgozott, itt meg kicsiben 
megy minden. Bensőségesebb 
is a hangulat - mondja napbar-
nítottnak tűnő mosollyal. 

Mindeddig csupán három-
millió forint állami támogatást 
kapott a produkció, a két éve 
megítélt összegből készültek el 
tavaly a demófelvételek. Idén a 
forráselosztásban illetékes 
Magyar Mozgókép Közalapít-
vány (MMK) egy fillér szubven-
ciót sem ítélt meg Balogh 
György produkciójának, holott 
a film várható nézőszámából, 
illetve az előkészületekre adott 
pénzből éppen az ellenkezőjé-
re lehetett következtetni. A film 
eredetileg 300 millió forintra 
tervezett büdzséjét végül kény-
telenek voltak szűkíteni. A még 
most is százmilliós nagyság-
rendű költségek fedezésére a 
gyártók ismét pályázatot nyúj-
tottak az MMK-hoz, továbbá az 
ORTT és a Duna Televízió közös 
felhívására is jelentkeztek. 

- Ez csak a smink - teszi 
helyre elkapkodott észrevéte-
lemet Péntek Bálint, Bütyök 
megformálója. - Napfényt ed-
dig nemigen látott Marci bő-
re, ezért kell a barnító púder -
magyarázza fényképezőgép-
pel a kezében. Mellékesen el-
árulja, neki ma nem lesz je-
lente, ezért szabadidejében 
dokumentálja a forgatás per-
ceit, a képek később felkerül-
nek majd a film honlapjára. 

Az egyszerű Matula 
- A kétharmada még hátra-

van, és egyre keményebb min-
den egyes nap - nyögi saját le-
vében fürdőzve Kovács Lajos, 
és elnyúlik az egyik fa árnyé-
kos tövében. - Komoly kon-
centrációt igényel, hogy füg-
getlenítsd magad az előkészü-
letektől, az ide-oda pakolástól, 
hiszen a gyártás ideje alatt 
minden pillanatban topon kell 
lenned. Marcival nagyon jól 
tudunk együtt dolgozni, s ez 
kell ahhoz, hogy élettel és ér-
zelemmel tudjuk megtölteni a 
képi világot. Én arra törek-
szem, hogy minél egyszerűb-
ben tudjam megjeleníteni Ma-
tulát, akire most rengetegen 
kíváncsiak. Sokan várják ezt a 
filmet, s mi szeretnénk megfe-
lelni a várakozásoknak - zárja 
stílusosan a nyilatkozatot, de 
amikor felemlegetem neki a 
korai kezdést, ijedten megkér: 
a kelésről ne beszéljünk, mert 
az borzasztó. 
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