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Daniel Deronda megmentő szerepben

Férfi bástyák. Hugh Dancy (balra) alakítja a címszereplő Daniel Derondát a négyrészes sorozatban

A szomszéd őszintesége és a kincs létének reménye arra készteti Costit (balra), hogy beszálljon az üzletbe

Egy intelligens és jóképű fi atal-
ember, valamint egy gyönyörű, 
de végletekig elkényeztetett ifj ú 
hölgy történetét tárja a nézők 
elé a Daniel Deronda című 
négyrészes sorozat, amelyet 
július 12-től sugároz az M5-ös 
csatorna.

A z 1870-es évek Angliájában 
játszódó történet két fi atal 
egymásét több ponton érintő 

sorsát követi. A címszereplő Daniel 
Deronda, egy intelligens és jóképű 
fi atalember származását homály 
fedi, de szerető gondviselőjének, 
Sir Hugo Mallingernek hála, a leg-
jobb társadalmi körökben mozog-
hat. Gwendolen Harleth gyönyörű, 
de a végletekig elkényeztetett ifj ú 
hölgy, aki édesanyjával és húgaival 
él vidéken, és az álma az, hogy gaz-
dag férjet találjon. Erre hamar fel is 
csillan a remény, amikor megakad 
rajta az egyik szomszéd úr szeme. 
Az illető Henleigh Grandcourt nem 
más, mint Sir Hugo örököse, aki 
ki is fejezi házassági szándékát. 
Gwendolen ugyan nem szerelmes 
belé, mégis hajlik rá, hogy elfo-
gadja az ajánlatot, ám váratlanul 
feltűnik egy asszony, aki azt állítja, 
ő Grandcourt szeretője, sőt három 
közös gyermeküket is megmutat-
ja, és arra kéri Gwendolent, ne 
menjen hozzá a férfi hoz, ne ront-
sa gyermekeinek esélyét az örök-
ségre. A lány megdöbbenésében 
ígéretet tesz erre, majd hogy talál-
koznia ne kelljen Grandcourt-ral, 

Németországba utazik, ahol egy 
kaszinóban sodorja össze az élet 
Daniel Derondával, aki váratlan 
körülmények között a segítségére 
siet. Deronda a megmentő szere-
pébe kerül Londonban is, amikor 
kiment a Temzéből egy fi atal nőt, 
aki öngyilkosságot akart elkövet-
ni. A nő Mirah Lapidoth, egy zsidó 
énekesnő, akinek rokonait keresve 
Daniel kapcsolatba kerül a londoni 
zsidó negyed lakóival, ami sorsfor-
dító találkozásnak bizonyul.

A BBC 2002-ben készítette el 
George Eliot azonos című regényé-
nek négyrészes adaptációját, amely-

nek forgatókönyvét a klasszikus 
regények televíziós feldolgozásai-
nak mestere, Andrew Davies írta, 
akinek a nevéhez olyan híres da-
rabok fűződnek, mint a Büszkeség 
és balítélet, A kis Dorrit, a Háború 
és béke vagy A nyomorultak. A Da-
niel Deronda című sorozatot július 
12-től tekinthetik meg az M5-ös csa-
torna nézői.

Szereplők: Hugh Dancy (Daniel 
Deronda), Romola Garai (Gwen-
dolen Harleth), Hugh Bonneville 
(Henleigh Grandcourt), Jodhi May 
(Mirah Lapidoth), Edward Fox (Sir 
Hugo Mallinger)

 » Egy zsi-
dó énekesnő 
rokonait keresve 
Daniel kapcso-
latba kerül a 
londoni zsidó 
negyed lakóival, 
ami sorsfordító 
találkozásnak 
bizonyul.

Corneliu Porumboiu – Cristian 
Mungiu, Radu Muntean és Cristi 

Puiu mellett – egyike azon román új 
hullámos rendezőknek, akik díjak 
sorozatát nyerték neves külföldi fesz-
tiválokon. Filmjeivel érzelmi, anyagi 
vagy politikai szempontból nehéz 
élethelyzeteket jelenít meg realista 
módon. Jellemző rá a lassú, valós 
idejű történetmesélés, az eszköz-
telen, minimalista ábrázolásmód, 
a pátoszmentes színészi játék vagy 
akár amatőr szereplők megjeleníté-
se. A kincs valahol ezek sorát gyara-
pítja, mégis kilóg a sorból.

A keserédes szatírában Costi, a mo-
dern kori hős tisztes családapa. Egy 
irodában dolgozik, feleségével szere-
tetben nevelik egyetlen fi ukat, Alint. 
Egyik este is éppen neki olvas mesét 
(a Robin Hoodot), amikor csönget-
nek. A felettük lévő szomszéd az, aki 
szorult helyzetében tőle szeretne köl-
csönkérni. Bár Costi először elutasít-
ja, a szomszéd őszintesége és a kincs 
létezésének reménye mégis arra 
készteti, hogy beszálljon az üzletbe. 
A szomszéd ugyanis bevallja, nem a 
lakáskölcsöne törlesztésére kell neki 
a pénz, hanem az ükapja vidéken el-

ásott kincsét szeretné megtalálni, és 
a segítségért cserébe hajlandó osz-
tozni ezen a kedves szomszéddal.

A mesébe illő történet hirtelen 
valósággá válik, és kalandok sorát 
indítja útjára: pénzt kell szerezni 

a fémdetektorra, szövetségeseket 
kell találni a kincskereséshez, ami 
korántsem biztos, hogy létezik, és 
ha igen, az övék lesz-e, vagy be kell 
szolgáltatni az államnak. Bár a fi lm 
dramaturgiája nem a kalandokra 
van kihegyezve, az elmesélés jel-
lege lassú és egyszerű, mindvégig 
azt várjuk, van-e kincs, vagy sincs. 
Emellett remek társadalom- és jel-
lemkritika rajzolódik ki a háttérben. 
Betekintést nyerünk a tipikusan ke-
let-európai mentalitásba (ahol le-
het, kerüljük meg a hivatalos utat), 
illetve törté nelmi háttérbe (a hajdan 
nagy becsben tartott családi birtok, 
ami államosítás után volt már fémle-
rakó, óvoda és éjszakai bár is, most 
elhanyagoltan, kifosztva, romosan 
áll). De végül minden jóra fordul, és 
a mesékbe illő katartikus állapotból 
egy velőt rázó gót metál ránt vissza a 
mindennapokba.

A szereplőket tekintve Porumboiu 
tudatosan egy valóságos, jól műkö-
dő családot választott főszereplőnek, 
Cuzin Toma színészt és családját. A 
kincs című fi lmet június 25-én tekint-
hetik meg az érdeklődők a Duna Te-
levízióban.

Kincskeresés a modern kori román társadalomban

Cellatörténet a kelet-
európai tragédiáról

Cseres Tibor művéből készített 
felejthetetlen fi lmalkotást Ko-

vács András fi lmrendező 1966-ban. 
A Hideg napok Bácskában játszó-
dik, 1942. január 21. és 23. között. 
A magyar honvédség főtisztjei a 
szerb partizánok felkelésétől tartva 
razziát rendeltek el a vidéken, mely-
nek során szerb és zsidó polgárokat 
lőttek bele a Dunába. A  fi lmben 
négy különböző rangú és szárma-
zású ember, négy katona kerül egy 
cellába az események kivizsgálása 
során, egy ludovikás katonatiszt, 
egy polgári származású főhajónagy, 
egy zászlós, aki paraszti sorból jött 
és egy tizedes. A cellába zárva, két 
kihallgatás között emlékeznek az 
évekkel azelőtt történtekre, min-
denki a maga történetével, a saját 
szemszögéből. Egy esemény, sok 
történet, kelet-európai tragédia. 
Előtűnik az örök kérdés: meny-
nyiben tehető felelőssé a katona, 
aki parancsot hajt végre? Félelem, 
karrierféltés, megfelelni akarás áll 
az embertelen tettek mögött. Az 
egyszerű eszközökkel építkező fi lm 
elementáris erejűvé válik Szécsé-
nyi Ferenc kamerája előtt. Kiváló 
színészek sora játssza a szerepeket, 
Latinovits Zoltán, Darvas Iván, Szi-
lágyi Tibor, Szirtes Ádám, aki ezért 
az alakításáért a Magyar Játékfi lm-
szemle legjobb férfi alakítás díját 
nyerte. A női szerepeket többek 
között Bara Margit, Vass Éva, Psota 
Irén és Horváth Teri alakítják.

A fi lm a Magyar Filmszemle 
fődíja mellett Karlovy Vary-ban a 
fesztivál fődíját és a Fipresci-díjat 
is megnyerte. Nem meglepő, hogy 
a Magyar Művészeti Akadémia 53 
legjobb magyar fi lmje közé is beke-
rült. A Hideg napok című alkotást 
június 25-én tekinthetik meg a Duna 
Televízió nézői.




