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Hódított az Örök tél magyar 
főszereplőnője a nemzetközi 
Emmy-díjátadón: Gera Marinát 
a Szász Attila rendezte, Örök tél 
című fi lmben nyújtott alakításá-
ért ismerték el.

 » KRÓNIKA

M agyar győzelem is szü-
letett a nemzetközi Em-
my-díj-gálán hétfőn este: 

Gera Marinának ítélték a legjobb 
színésznő kategóriában a díjat. 
Gera Marinát a Szász Attila ren-
dezte, Örök tél című film főszere-
pében nyújtott alakításáért ismer-
ték el. „Irén karaktere nemcsak 
áldozat, hanem a törékenysége 
egyben az ereje is: úgy hallgat, 
hogy nem tűr” – mondta koráb-
ban a Pátria Rádióban Gera Mari-
na. Szerepe miatt – bár eleve vé-
kony testalkatú volt – koplalnia 
kezdett, csontsovánnyá fogyott. 
Egy speciális diétát folytatott, úgy 
kellett drasztikusan lefogynia, 
hogy kibírja a forgatást. „33 éves 
voltam, úgy éreztem, hogy ezzel a 
filmmel térképre helyezhetem ma-
gam” – fogalmazott a színésznő.
„Gratulálok Gera Marinának a ki-
váló díjnyertes alakításért és az 
alkotóknak, Köbli Norbert forga-
tókönyvírónak, Szász Attila ren-
dezőnek, Nagy András operatőr-
nek, Lajos Tamás producernek és 
a stábnak. Büszke vagyok arra, 
hogy a hazai televíziós filmgyártás 
jelentős nemzetközi díjat nyert, és 
magyar alkotók vannak reflektor-
fényben a saját történelmünket a 
világ számára bemutató történet-
tel” – írta az MTI-nek eljuttatott 
közleményében Káel Csaba. A ma-

gyar mozgóképipar fejlesztéséért 
felelős kormánybiztos fontosnak 
tartja, hogy a televíziós műfajokat 
tovább erősítsék, minőségi és kö-
zönséget vonzó sikeres alkotások 
szülessenek. Reméli, hogy ez a 
rangos díj a magyar alkotók szemé-
ben emeli a tévéfilmek presztízsét,
és jobbnál jobb tévés témákkal pá-
lyáznak.

Első alkalommal fordult elő, 
hogy Magyarországról egyáltalán 
jelöltek alkotást ebben a rangos, 
nemzetközi televíziós versenyben, 
amelyen az Egyesült Államokon 
kívül készült legjobb televíziós 
produkciókat ismerik el. A má-
sik magyar jelölt, a legjobb tévés 
minisorozat kategóriában indult, 
Trezor című tévéfilm nem kapott 
díjat. Mindkét mű forgatókönyvét 
Köbli Norbert írta, és mindkettő 
producere Lajos Tamás.

A New York-i Hilton Szállóban 
tartott díjátadón a legjobb dráma 
kategóriában a brit BBC televí-
zió McMafia című alkotása nyert, 
a legjobb vígjátéknak Az utolsó 
macskajaj (The Last Hangover) 
című brazil komédiát ítélte a zsűri, 
a legjobb dokumentumfilmnek pe-
dig a holland Bellingcat – Igazság 
egy igazság utáni világban című 
alkotás bizonyult. A biztonságos 
kikötő című ausztrál mű a legjobb 
minisorozat díját nyerte el. Haluk 
Bilginer török művészt a legjobb 
férfi színészként ismerték el.

A nemzetközi Emmy-díjat kiadó 
Nemzetközi Televíziós Művészeti 
és Tudományos Akadémia (IATAS) 
kitüntette a CNN amerikai hírtele-
vízió és a PBS amerikai közszol-
gálati televízió műsorvezetőjét, 
Christiane Amanpourt, valamint 
díjazta az amerikai HBO csatorna 

GERA MARINA HARMINCHÁROM ÉVESEN ÚGY ÉREZTE, HOGY AZ ÖRÖK TÉL CÍMŰ TÖRTÉNELMI DRÁMÁVAL TÉRKÉPRE HELYEZHETI MAGÁT

Magyar színésznő nemzetközi refl ektorfényben

Gera Marina (középen) szerint Irén karaktere nemcsak áldozat, hanem a törékenysége egyben az ereje is: úgy hallgat, hogy nem tűr
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Trónok harca (Game of Thrones) 
című, több mint 200 országban 
vetített televíziós sorozatának 
két rendezőjét, David Benioffot 
és D. B. Weisst is.

 » Gigi Ștefan 
a felajánlás 
pillanatában 
nem gondolt 
arra, hogy ez a 
gesztus akár a 
román–magyar 
viszonyt is javít-
hatja.

 » Először je-
löltek Magyaror-
szágról alkotást 
ebben a rangos 
versenyben.

 » BEDE LAURA

E gy percet sem gondolkodott a 
medvegázolás kárvallottjának 
nemzetiségén Gigi Ștefan, aki 

saját autóinak egyikét adományozta 
a nyárádszentbenedeki járműveze-
tőnek. A közösségi oldalon több ezer 
reakciót kiváltó nagylelkű felaján-
lás kapcsán kereste meg a Krónika 
a kolozsvári férfi t, aki tizenkét évvel 
ezelőtt hasonló balesetet szenve-
dett: egy őz elgázolásakor használ-
hatatlanná vált új autója. „Amikor 
értesültem arról, hogy Gombos Fe-
renc hatgyermekes családapaként a 

balesetben elvesztette autóját, úgy 
éreztem, tényleg szüksége lenne egy 
járműre. Tudtam, hogy magyar, de 
nincs semmi problémám ezzel a nem-
zetiséggel, a titkárnőm és az egyik 
gyermekem keresztszülei is magya-
rok” – fogalmazott lapunknak az 
adományozó. Hozzátette, a felajánlás 
pillanatában nem gondolt arra, hogy 
ez a gesztus akár a román–magyar vi-
szonyt is javíthatja.

Gombos Ferenc nem lepődött meg 
azon, hogy román személy ajánlotta 
fel az autót, mint érdeklődésünkre 
elmondta, kamionsofőrként dolgo-
zott, így sok mindent tapasztalt a 

nagyvilágban. Jelenleg munkanél-
küli, feleségével közösen hat gyer-
meket nevel, ezért nem lett volna 
lehetősége új autót vásárolni. Már-
pedig a család számára nélkülözhe-
tetlen a jármű a mindennapokban: a 
Maros megyei Nyárádszentbenede-
ken nincs vizük, így a szomszédos, 
négy kilométerre levő településről 
szállítják. „Megköszöntem az autót 
az úriembernek, és a tiszteletes urat 
megkértem, hogy a jó Isten nevében 
is köszönje meg ennek az embernek, 
hogy megajándékozott egy kocsival, 
ami számomra tényleg nagyon fontos 
volt” – fejtette ki sofőr, aki a hétvégén 

hozta el az autót a kincses városból. 
„Amikor elindultam, azt gondoltam, 
hogy átverés lesz, de ez az ember tény-
leg őszinte és becsületes volt ” – hang-
súlyozta Gombos Ferenc.

A hónap közepén történt baleset 
egyébként azért keltett nagy visszhan-
got, mert a Parajd és Szováta között 
elgázolt medve több mint fél napig hal-
doklott az út szélén, mielőtt jóváhagy-
ták, hogy elaltassák. A személygépko-
csiban az ütközéskor hárman utaztak, 
az utasok nem sérültek meg, csupán 
egy kiskorú került sokkos állapotba, 
akit a helyszínen látott el az odavezé-
nyelt mentőegység.

Nem foglalkozott a bajbajutott nemzetiségével a román adakozó
Gera Marina a New York-i Hilton Szállóban tartott díjátadón

Emlékállítás a málenkĳ  robot némaságra ítélt áldozatainak

Az Örök tél története 1944 decemberében kezdődik, amikor szovjet katonák egy dél-dunántúli sváb faluból elhurcolják 
a munkaképes nőket „egy kis munkára”, három hét kukoricatörésre. Irén (Gera Marina), aki férjét várja haza a frontról, 
abban a tudatban válik el kislányától és szüleitől, hogy hamarosan újra találkoznak. Ám a megszállóknak kegyetlen tervük 
van a nőkkel: marhavagonokban egy szovjet munkatáborba szállítják őket, ahol embertelen körülmények között a helyi 
szénbányában kell kényszermunkát végezniük. Irén itt találkozik egy Rajmund nevű férfi val (Csányi Sándor), aki megta-
nítja őt, hogyan lehet a poklot túlélni. Kettejük között különleges kapcsolat szövődik. Beteljesülhet-e a lágerben született 
szerelem, ha mindkettejüket család várja otthon? Hazajutnak-e valaha? Mennyire maradhat ember valaki egy embertelen 
világban? Túl lehet-e élni a poklot, és ha igen, milyen áron? Ezeket a kérdéseket feszegeti Örök tél című történelmi drámá-
jában a Félvilág és A berni követ alkotópárosa, Szász Attila rendező és Köbli Norbert forgatókönyvíró, akik – a GULAG-GUP-
VI-Emlékév támogatásával – a málenkĳ  robot némaságra ítélt áldozatainak szeretnének méltó emléket állítani fi lmjükkel.




