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Visszarepít az ezerhétszázas évek 
elejére az a két rövidfilm, amelyet 
a csíkszeredai Mikó-vár két feltárt 
belső helyszíne inspirált és egy ko-
lozsvári filmprodukciós cég forgat 
a napokban. A két megelevenített 
helyszínt majd azon a november-
ben megnyíló állandó kiállításon 
láthatják az érdeklődők, amely a 
Mikó-vár történetéről fog szólni.

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

A valóság és a fikció határán 
mozog annak a két kisfilmnek 
a története, amelyet a napok-

ban forgatnak a Csíki Székely Múze-
umban. A Mikó-vár történetéről szó-
ló állandó kiállítás tartozékai lesznek a 
négy-, illetve hatperces kisfilmek, két 
eddig feltárt helyszínre alapozva. 

Életre kel a konyha
„A filmkockákon életre kel a  

18. századi katonai konyha nyüzsgő 
élete, a feltárások alapján tudjuk, hogy 
milyen is volt az eredeti berendezése, 
de ezt egy frappáns történettel életre 
is keltik a színészek. A feltárások ide-
jén rábukkantunk egy belső kútra is, 
amelyből különböző fura tárgyak so-
kasága került elő, a forgatókönyvírót 
ezek inspirálták” – magyarázza Gyar-
mati Zsolt. A Csíki Székely Múzeum 
igazgatója már a korábbi kiállítások-
hoz való hozzáállásában kifejezésre 
juttatta, hogy nyitottabb, minden 
korosztály számára szórakoztatóbb 
időtöltésnek szánná a múzeumláto-
gatást, éppen ezért harapott rá Kaján 

Imre kiállításrendező ötletére, hogy a 
feltárt helyszíneket, a tárgyak be- és 
megmutatásán túl, helyezzék korabe-
li kontextusba, és egy-két történetben 
keltsék életre.

„Erre kitűnő megoldás a film. 
Kaján Imre kiállításrendező találta 
ki azt, hogy teljesen újszerű és egye-
dülálló módon kezeljük ezt a kiállí-
tást, amire még nem volt precedens 

Romániában. De Magyarországon 
sem sok, hogy kosztümös filmekkel 
vezessük vissza a kedves látogatót a 
letűnt korokba, a XVII. és XVIII. 
század világába. Szerveztünk is 
castingot, megválogattuk a szerep-
lőket. Összeköttetésbe léptünk egy 
fiatal, tehetséges filmes csapattal, a 
Spotfilm filmprodukciós céggel. A 
lakoma forgatása zajlik a héten, ezt 
követően pedig A kút titkai kerül 
sorra” – meséli Gyarmati Zsolt.

Hatfogásos vacsora készül 
A XVIII. századi konyhában 

forgatják ezen a héten A lakoma 
cí mű kisfilmet, amely a forgató-
könyvíró Schlanger András sze-
rint  néma filmes, börleszkes alko-
tás, leginkább egy Chaplin-filmhez 
hasonlít.  „Az elképzelés az volt, 
hogy amikor felújítják a konyhát 
eredeti állapotába, mutassuk be az 
akkori konyha működését, a tech-
nológiákat, az edényeket, az étele-
ket, a fűszereket. Az alaptörténet 
szerint folyik a vár hétköznapi, 
megszokott élete, amikor bejelent-
kezik egy előkelő vendég. Az ő fo-
gadására kitalálnak egy nagy ünne-
pi menüt, ezt meg is főzik, és mire 
elkészülnek vele, kiderül, a vendég 
nem jön, és ők potyára dolgoztak 
vele” – mesélte a forgatások ideje 
alatt színészvezetőként is tevékeny-
kedő Schlanger. A történet óriási 
lakomába torkollik.

Ottjártunkkor még csak a pró-
bafelvételek készültek, még túlsá-
gosan is tiszták voltak a jelmezek (a 
díszlet- és jelmeztervező egyébként 
Balázs Gyöngyvér), A lakoma kép-
soraihoz készülődtek a színészek. 
Schlanger András felvázolta a tör-
ténetet, majd elmondta, csupán 
négy és fél perc áll rendelkezésükre, 
ennyi lesz a film hosszúsága. Ami 
segítséget jelent a színészeknek a 
forgatókönyv ismeretén túl, az a vi-
szonyrendszer, ami egyes szereplők 
között alakult ki. A konyhában és a 

várban is megvan egy jól működő 
hierarchikus rendszer, mindenki-
nek megvan a helye. 

A kisfilm előkészületeihez hoz-
zátartozott az is, hogy megkeres-
tek egy gasztronómiai szakértőt, 
aki elmondta, abban az időben egy 
erdélyi helyőrségen miféle ételeket 
főztek. „Volt tehát egy kis kutató-
munkánk ebben az irányban is, és 
van egy mesterszakácsunk, most a 
Fenyő szállóban dolgozik két nap-
ja és készíti el korabeli edények-
ben, akkori technológiával a fogá-
sokat, hogy úgy nézzen ki, ahogy 
akkor kinézhetett” – részletezte 
Schlanger.

Bencze László mesterszakácstól 
megtudtuk, a filmben szereplő dí-
szes lakoma menüjét és a recepteket 
a Bornemisza Anna szakácskönyvé-
ből válogatta. A hatfogásos vacsora 
a következőkből áll: keserűlapi-sa-
láta, tyúkfipástétom tésztafazék-
ban, töltött borjúszegy, tehénhús 
zsályával is spékelve, potrobocz 
(gyakorlatilag disznótoros, amely 
mellé köretnek rakott puliszka lesz) 
és aszú szilva mézzel.

Milyen titkokat őriz a kút?
A másik történet a Mikó-vár fel-

újítása során talált kútra és a benne 
talált fura, különös tárgyakra ala-
poz, tudtuk meg a forgatókönyv-
írótól. „Erre csináltunk egy Figaró 
házassága-szerű vígjátékot. A vár-
úr szép fiatal felesége beleszeret a 
tisztbe. A szerelmesek randevúikon 
gyanús tárgyakat dobnak be a kút-
ba, hogy le ne bukjanak: pénzeket,  
gyűrűt, a kis szoba titkos kulcsát 
stb. A történet végét nem árulom 
el, ezért kell megnézni” – hintette 
el a kíváncsiság magvait Schlanger 
András.

A két kisfilmben összesen 15-20 
színész játszik, tudtuk meg a tech-
nikai rendezőtől, Püsök Botondtól. 
Arról, hogyan került kapcsolatba a 
Csíki Székely Múzeum munkatár-
saival, Kaján Imre elmondta, Gyar-
mati Zsolttal Magyarországon a 
múzeumi értekezleteken kerültek 
barátságba, ahol ő mint az eszter-
gomi Duna Múzeum igazgatója 
vett részt. „Egyszer eljöttem ide az 
általam vezetett intézmény szakal-
kalmazottjaival. Akkor tárták fel a 
kutat és a konyhát. Nekem nagy ru-
tinom van kiállításrendezésekben, 
és azonnal beleláttam, hogy mit is 
lehetne ebből kihozni. Zsolt kapott 
az alkalmon, és megkért, hogy csi-
náljam meg.  Ez az első kiállítás éle-
temben, amikor semmilyen komp-
romisszumot nem kellett kötni, 
amit kitaláltunk, azt mind meg 
fogjuk valósítani” – avatott be a 
részletekbe Kaján Imre, miközben 
a filmen dolgozók ebédjét főzte-ka-
vargatta egy nagy üstben a múzeum 
hátsó kertjében.

A kiállításrendező meglátása sze-
rint szeretik az emberek, amikor élet 
van. „Kirakni egy tárgyat közszem-
lére nem ugyanaz, mint amikor egy 
történetet kerítünk köréje. Mert ha 
megmutatjuk, hogy ezt a poharat ta-
láltuk a kútban, azt mondja a látoga-
tó, hogy na és? De ha azt mutatjuk 
meg, hogyan is kerülhetett a kút-
ba… Nem a tárgyakra kíváncsiak az 
emberek, hanem hogy milyen tör-
ténetnek a részei voltak” – mondta 
Kaján Imre. 
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