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A főszereplő egész életét kérlel-
hetetlenül befolyásoló talál-
kozásra épül A felolvasó című 
fi lm, amelyet Stephen Daldry 
rendezett. A kamasz fi ú és egy 
nála idősebb nő szenvedélyes 
és titkos viszonyát bemutató 
alkotást december 14-én este 
sugározza a Duna televízió.

B ernhard Schlink A felolvasó 
című könyve szikár stílusával, 
groteszk szerelmi történetével 

és misztikus nőalakjával vászonra 
kívánkozott. Adaptálója az a Step-
hen Daldry, aki évekkel ezelőtt a Pu-
litzer-díjas Michael Cunningham Az 
órák című remekét festette vászon-
ra. A rendezőnek kétségkívül sok 
köze van a női lélekhez. A felolvasó 
női főszerepére az első pillanattól 
Kate Winsletet akarta, aki első visz-
szamondása és némi kitérő után 
vissza is tért a produkcióba.

A második világháborút követő 
évtizedeket felölelő történet egy 
véletlen, a tizenéves Michael (Da-
vid Kross) egész életét kérlelhe-
tetlenül befolyásoló találkozásra 
épül. A teljesen kiszolgáltatott, le-
gyengült kamasz fi út a jegykezelő-
ként dolgozó Hanna (Kate Winslet) 
veszi pártfogásába. Szenvedélyes 
és titkos viszony alakul ki kettejük 
között, Michael Hanna szegényes 
lakásának falai között teszi meg az 
„első lépéseket” a szexualitás és a 
szerelem útvesztőiben, a legéde-
sebb mennyországtól a legkeserűbb 

pokolig bejárva azoknak minden 
zegzugát. Michael rendszeresen fel-
olvas a nőnek, aki idővel váratlanul 
eltűnik, kétségek közt hagyva a fü-
lig szerelmes kamaszt.

Nyolc évvel később, a hatvanas 
években Michael joghallgatóként 
náci háborús bűnösök tárgyalása-
it látogatja, és legnagyobb meg-
döbbenésére egy nap kamaszkori 
szerelmét látja viszont a vádlottak 
padján. Kate Winslet megrendítő 
módon kelti életre a börtönőrök ra-
bok iránti „felelősségét” meggyőző-
déssel védő, egyúttal elborzasztóan 

értetlen, kiszolgáltatott Hannát, 
akinek szembe kell néznie múlt-
jával. Ugyanakkor az utókor szá-
mára ideális kérdésfeltevő is naiv 
érzéketlenségével: hol az egyén fe-
lelőssége akkor, amikor parancsot 
teljesít, és saját életét félti? Hogyan 
ítélendő el az, aki nem kezdett el 
gondolkodni, amikor az elme s a 
lélek kikapcsolása volt épp a legsú-
lyosabb, elkövethető hiba? Hogyan 
vessen számot a kioltott életekkel 
az, aki ajtókat nyitott és csukott be, 
melyek a pontos cenzúrát jelentet-
ték élet és halál között?

STEPHEN DALDRY RENDEZŐ KIKERÜLI AZ ESZTÉTIZÁLÁS VAGY VILÁGHÁBORÚS GICCS STÍLUSKÖRÉT A FELOLVASÓBAN

A felnőtté válás groteszk szerelmi története

Michael rendszeresen felolvas Hannának, és vele teszi meg az első lépéseket a szexualitás útvesztőiben

A fi lm egyik legerősebb mozza-
nata, ahogy a néző is Michaellal 
együtt döbben rá egykori szerel-
me bűnökkel és fájdalmakkal teli 
múltjára, és ismeri fel a foglyokkal 
szembeni bánásmódjának egy-
szerre ijesztő és fájó vonatkozása-
it. A per így a felnőtté válás mér-
földkövévé válik a fi ú számára: 
Hanna iránti végtelen odaadása 
és szeretete ekkor alakul át egy 
életre szóló keresztté.

Daldry fi lmje megterhelő alko-
tás. Akár a könyv, a fi lm nyelvén 
ő is kikerüli az esztétizálás vagy 
világháborús giccs stíluskörét. 
Egyszerűen mesél, lemezteleníti 
színészeit – Winslet mellett Ralph 
Fiennes nyújt nem meglepő mó-
don ismét erős alakítást –, hagyja, 
hogy története, szürkéskék ké-
pei, arcai maguktól működjenek, 
magukért beszéljenek. Ismét egy 
fi lm, amely bebizonyítja, hogy a 
holokauszttal kapcsolatos érvé-
nyes fi lmes kérdésfeltevés közve-
tett módon, valamiféle szűrő ré-
vén állja meg a helyét. A felolvasót 
december 14-én este tekinthetik 
meg a nézők a Duna Televízióban.

 » A fi lm egyik 
legerősebb 
mozzanata, 
ahogy a néző 
is Michaellal 
együtt döbben rá 
egykori szerel-
me bűnökkel és 
fájdalmakkal teli 
múltjára.

O livier Dahan, többek között a 
Piaf című nagysikerű életrajzi 

fi lm rendezője, nemcsak a fi lmbéli 
történetben, de a színészgárdának is 
ragyogó csapatot hozott össze. José 
Garcián és Jean-Pierre Marielle-en 
kívül a mai francia fi lm két fényes 
csillagát, Omar Syt és Gad Elmalehet 
is megnyerte a közös ügynek, sőt vil-
lanásokra ugyan, de még Jean Reno 
is feltűnik a fi lmvásznon. A sikeres 
francia vígjáték nem túl vidám (ám 
ismerős) helyzetképpel indul. Pat-
rick Orbera (José Garcia) ünnepelt 
futballsztár volt.

A sikeres, pályán töltött éveket a 
kezdetekben még eredményes edzői 
karrier követte, de napjainkra lecsú-
szott, alkohol- és drogfüggő kezel-
hetetlen lumpenné lett. Tarthatatlan 
életvitele, és egy élő tévéműsorban 
elkövetett tettlegessége következté-
ben kislányától is eltiltja a bíróság. 
A bírónő a jó útra térés reményében 
egy Bretagne partjainál található kis 
szigetre „száműzi”, ahol egy kilá-
tástalan sorsú közösség küzd a tisz-
tességtelen ingatlanbefektetőkkel a 
halfeldolgozó üzemük bezárása el-
len. Utolsó reményük a konzervgyár 

futballcsapata, amely egy véletlen 
folytán még versenyben van a nem-
zeti kupáért folyó küzdelemben. Ha 
további három mérkőzésüket meg-
nyerik, megmenthetik a szigetlakók 
egyetlen bevételi forrását, a halfel-
dolgozót. A helyi halászokból álló 
hobbicsapat esélytelen a további 
küzdelmekben, csak a csoda segít-
het rajtuk.

Orbera a saját és a szigetlakók ne-
héz helyzetét átérezve egy hirtelen 
ötlettől vezérelve elszánja magát: az 
utolsó nagy lehetőséget megragad-
va egykori pályatársait, játékosait 
összeverbuválja a nemes cél érde-
kében.

A „csodacsapat” tagjainak mind-
egyike már régen eltávolodott a fut-
ball világától. Mindenkinek külön-
böző testi, lelki bajai vannak; a foci 
az, ami a legkevésbé érdekli őket. Az 
egykori klasszisok, akik egymással 
sem jönnek ki, egy ideálisnak közel 
sem mondható környezetben, szá-
mos kacagtató kalandon keresztül 
csiszolódnak csapattá a helyi halá-
szokkal. A csodacsapat című fi lmet 
december 18-án este sugározza az 
M3-as csatorna.

Futball a csodák szigetén

K ilenc kategóriában nyert Os-
car-díjat 1997-ben Az angol be-

teg, amely a tavaly, 54 éves korában 
elhunyt Anthony Minghella máig 
leghíresebb fi lmje, pedig a rendező 
olyan további fi lmsikereket tudhat 
magáénak, mint A tehetséges Mr. 
Ripley vagy a Hideghegy. 

A romantikus háborús dráma köz-
ponti alakja egy idegenbe szakadt 
hazánkfi a, Almásy László gróf, aki 
az 1930-as években az angol Kirá-
lyi Földrajzi Társaság megbízásából 
térképészeti feladatokat lát el a Sza-
harában. Ahogy a második világhá-
ború eléri Afrikát, Almásy sem tudja 
kivonni magát az események zűrza-
varából. Tragikus véget érő szerelmi 
történetének fordulatai sorozatos 
visszaemlékezések során bontakoz-
nak ki, amikor a repülőbalesetben 
súlyosan megégett felfedező, a titok-
zatos „angol beteg” kilétét igyekszik 
megfejteni az őt ellátó ápolónő. Mi-
közben a visszapillantásokban meg-
elevenedik Almásy (Ralph Fiennes) 
és Katharine Clift on (Kristin Scott 
Thomas) románca, párhuzamosan 
Hana, az ápolónő (Juliette Binoche) 
is drámai események részese lesz.

Az angol beteg igazi örökzöld si-
kerfi lm, amely érzelmes története 
mellett nagyszabásúan látványos tör-
ténelmi hátterével és művészi megva-
lósításával többszöri megnézésre is 
hagy felfedeznivalót.

Az angol beteget december 22-én 
este tekinthetik meg a nézők a Duna 
televízióban.

Az angol beteg – örökzöld sikerfi lm

 » A romantikus 
háborús dráma 
látványos törté-
nelmi hátterével 
többszöri meg-
nézésre is hagy 
felfedeznivalót.
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BAFTA-díj (2009) – Legjobb női 
alakítás: Kate Winslet
Európai Filmakadémia (2009) – 
Legjobb női alakítás: Kate Winslet
Golden Globe díj (2009) – Legjobb 
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Szerelemszellő. A nagy sikerű fi lm bemutatja Almásy László 
gróf és Katharine Clifton románcát, amely tragikus véget ér




