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Filmforgatás Jósvafőn 
Az 1890 című szlovák bűnügyi tévéfilmsorozat 

 

 

2016-ban készült egy szlovák bűnügyi tévéfilmsorozatot, melyet főként a betléri 
kastélyban forgattak, de több jelenetét is Jósvafőn vették föl. Akkor a stáb tagjaitól 

azt az információt kaptuk, hogy ezt a filmet magyar nyelven sajnos nem tudjuk majd 
megnézni. Azonban idén tavasszal, egyik este a Duna Televízióban egészen 

véletlenül felfedeztük az ismerős filmkockákat. Közben az is kiderült, hogy az 1890 
című, 13 részes krimisorozatból három epizód már lement, melyeket utólag kellett 

pótolnunk, a továbbiakban pedig természetesen végigkövettük a teljes történetet. Így 
láthattuk, hogy a békebeli világot megidéző történelmi krimiben jó nevű szlovák, 

lengyel és felvidéki magyar (Varga Anikó, Kerekes Vica, Dégner Lilla, Mokos 
Attila) színészek szerepelnek.  

Különösen örömteli volt, hogy a sorozatban több helyszínt és szereplőt is 
felismertünk. Ez persze nem okozott számunkra túl nagy meglepetést, hiszen a 
forgatás során, a megfelelő jósvafői helyszínek kiválasztása mellett szükség volt 

helyi statiszták közreműködésére is. Így a sorozat néhány epizódjában Istenes Judit 
mellett a Kúriában ekkortájt lovászként dolgozó Dobos Szilárd, Lakatos Jenő és 

Varga Dániel is felfedezhető. Rajtuk kívül fontos szerep jutott a hucul lovaknak, sőt 
minden rész elején feltűnik egy lovas hintót hajtó sejtelmes figura is, aki nem más, 

mint Kovács János barátunk.  
 

 

Az 1890 című szlovák bűnügyi filmsorozatot főszereplői 
(Forrás: https://mediaklikk.hu/duna/cikk/1890/) 

https://mediaklikk.hu/duna/cikk/1890/
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A Duna Televízióban hivatalosan így harangozták be az 1890 című szlovák 
történelmi krimisorozatot: „A múlt árnyékában című sorozat sikerein felbuzdulva, 

újabb 13 részes szlovák sorozatot mutat be hétfő esténként a Duna Televízió, 1890 
címmel. A kosztümös bűnügyi tévéfilmsorozat főhőse Márton János, a snájdig 

detektív, aki nagy nőcsábász. Pesten lehetetlenné teszi a munkáját egy szépasszony 
kapcsán, így nem csoda, ha kap az alkalmon, amikor Betlérbe hívják egy gyilkossági 

ügyet kinyomozni. A betléri kastély egyik szobalányát, Erzsit ugyanis rejtélyes 
körülmények között meggyilkolták. Márton a gróf vendégeként vizsgálódik és számos 

gyanúsítottra akad: szép nőkre, morcos férfiakra és a titokzatos szoroskői démonra. 
Legfőbb segítője Cerny strázsamester, a rendfenntartás helyi vezetője, valamint két 

zsandár, akik nem minden esetben bizonyulnak hatékonynak, de legalább lelkesek. A 
babonás falubeliek a helyi démonnak tulajdonítják a bestiális gyilkosságot, így 

hőseink feladata rácáfolni a hiedelemre.” 
 

 

A filmforgatás előkészületei az Ófalui-főtéren 
(Fotó: Berecz Béla) 

A film stáblistája: 

Forgatókönyvíró: Peter Nagy, Rasto Boros, Sona Cermáková Ulicná 
Zene: Slavo Solovic 

Operatőr: Norbert Hudec 
Rendezte: Peter Begányi 

A film főszereplői: 

Ján Koleník (Márton János detektív) 
Stanislav Majer (Cerny strázsamester) 
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Filip Kankovsky (Hubert Lom) 
Varga Anikó (Zofia Wisniewska) 

Danica Matusová (Julia Wisniewska) 
Lukasz Kosmicki (Wisniewski gróf) 

Kerekes Vica (Maria Cerna) 
Martin Nahálka (Nahálka) 

 

 

A Tájház előtt forgatásra készülődnek a szereplők (a kép jobb oldalán 
a helyi statiszták láthatóak, jobbról-balra Dobos Szilárd, 

Lakatos Jenő, Istenes Judit és Varga Dániel) 
(Fotó: Berecz Béla) 

 
A stábbal egy Tornán élő szlovákiai magyar fiatalember közvetítésével kerültünk 

kapcsolatba, akik több környékbeli, határon inneni és túli kistelepülést is végigjárva, 
végül Jósvafőt választották a felvételek egyik helyszínéül. A velük kötött 

megállapodás ellenére – főleg nyelvi és kommunikációs nehézségek miatt – a 
forgatások során nem minden úgy alakult, ahogyan azt előzetesen megbeszéltük. 

Gyakran változtatták kéréseiket, sőt az útlezárások és egyéb korlátozások miatt 
néhány helyi embernek bosszúságot és kellemetlenséget is okoztak. Az is tény 

továbbá, hogy a sorozathoz kapcsolódóan hiába kerestük Jósvafő település nevének 
említését, ezzel sem a filmvégi feliratokban, sem a film kapcsán megjelenő 

ismertetőkben nem találkoztunk. Ugyanakkor azzal, hogy ezt a kosztümös 
tévéfilmsorozatot 2019-ben a Duna Televízióban szinkronizálva is bemutatták, a 

különféle jósvafői helyszínek és az ott forgatott jelenetek Magyarországon is jól 
beazonosíthatóvá váltak. Ez azért is figyelemreméltó, mert a cselekménysorozat 
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rögzítése során a Tohonya-völgyben, a Gergés-bércen, a Jósva-patak ófalui 
szakaszán, a Kúria környékén, az Ófalui-főtéren, a Tájházban, Bak Pista portáján, a 

malomárokban, a torony alatti ösvényen és a temetőkben is készültek felvételek. 
Ezek közül a helyi nézelődők számára több jelenet rögzítése is emlékezetesre 

sikeredett. Pl. a Tájház udvaráról meztelen keblekkel kilovagló „rajtakapott” feleség, 
akit egy másik jelenetben a megcsalt férj ráadásul még vízbe is akart fojtani, főleg a 

férfiaknak volt „látványos”. De a torony alatti ösvényen tyúklopáson ért 
cigányasszony is nagy derültséget okozott, amint „elbánt” az őt elfogni szándékozó 

zsandárokkal. 
 

 

A „tyúklopós jelenet” felvétele a torony alatti ösvényen 
(Fotó: Berecz Béla) 

 

Végezetül talán fontos megemlíteni azt is, hogy a lenyűgöző helyszíneken játszódó, 
békebeli világot megidéző sorozat történelmi hitelességén nem érdemes túl sokat 

töprengeni. Így a film nézése közben célszerű túllépni azon a dolgon, hogy ebben a 
kosztümös szlovák bűnügyi történetben a betléri kastélyt nem az Andrássy család, 

hanem egy kitalált lengyel grófi família, Henryk Wisniewski és családtagjai lakják. 
Ellenben Jósvafőn jó érzéssel tölthet el bennünket az a megállapítás, hogy szeretett 

településünk napjainkban is nagyszerű helyszínt és természetes díszletet tudott 
biztosítani egy 129 évvel ezelőtt játszódó történethez. 

 
Berecz Béla 


