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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 szeptember 20-án 
sugározza a Petőfi  Tv.

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 vászonra. 
A rendezőnek kétségkívül sok köze 
van a női lélekhez. A felolvasó női 
főszerepére az első pillanattól Kate 
Winsletet akarta, aki első visszamon-
dása és némi kitérője után vissza is 
tért a produkcióba.

A második világháborút követő év-
tizedeket felölelő történet egy vélet-
len, a tizenéves Michael (David Kross) 
egész életét kérlelhetetlenül befo-
lyásoló találkozásra épül. A teljesen 
kiszolgáltatott, legyengült kamasz 
fi út a jegykezelőként 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 fülig 
szerelmes kamaszt.

Nyolc évvel később, a hatvanas 
években Michael joghallgatóként 
náci háborús bűnösök tárgyalásait 

látogatja, és legnagyobb megdöbbe-
nésére egy nap kamaszkori szerel-
mét látja viszont a vádlottak padján. 
Kate Winslet megrendítő módon kelti 
életre a börtönőrök rabok iránti „fele-
lősségét” meggyőződéssel védő, egy-
úttal elborzasztóan értetlen, kiszol-
gáltatott Hannát, akinek szembe kell 
néznie múltjával. Ugyanakkor az utó-
kor számára ideális kérdésfeltevő is 
naiv érzéketlenségével: hol az egyén 
felelőssége akkor, amikor parancsot 
teljesít, és saját életét félti? Hogyan 
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A felnőtté válás groteszk szerelmi története

Michael felolvas a nőnek, aki idővel váratlanul eltűnik, kétségek közt hagyva a szerelmes kamaszt

Az udvari zeneszerző szemén keresztül láthatjuk XIV. Lajos felemelkedését, uralkodóvá válását

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 cezúrát jelentették 
élet és halál között?

A fi lm egyik legerősebb mozzana-
ta, ahogy a néző is Michaellal együtt 
döbben rá egykori szerelme bűnök-
kel és fájdalmakkal teli múltjára, 
és ismeri fel a foglyokkal szembeni 
bánásmódjának egyszerre ijesztő 
és fájó vonatkozásait. A per így a 
felnőtté válás mérföldkövévé válik a 
fi ú számára: Hanna iránti végtelen 
odaadása és szeretete ekkor alakul 
át egy életre szóló keresztté.

Daldry fi lmje megterhelő alkotás. 
Akár a könyv, a fi lm nyelvén ő is 
kikerüli az esztétizálás vagy világ-
háborús giccs stíluskörét. Egysze-
rűen mesél, lemezteleníti színésze-
it – Winslet mellett Ralph Fiennes 
nyújt erős alakítást –, hagyja, hogy 
története, szürkéskék képei, arcai 
maguktól működjenek, magukért 
beszéljenek. Ismét egy fi lm, amely 
bebizonyítja, hogy a holokauszttal 
kapcsolatos érvényes fi lmes kérdés-
feltevés indirekten, valamiféle szű-
rő révén állja meg a helyét. A felol-
vasót szeptember 20-án tekinthetik 
meg a nézők a Petőfi  Televízióban.

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

 » RÖVIDEN

Csontváry különleges színpadi megformálása
Csontváry Kosztka Tivadar a magyar festészet egyik legegyénibb hangú, ma-
gányos festője különleges életutat járt be. Az 1800-as évek közepén született 
Kisszebenben, édesapja orvos-gyógyszerész. Csontváry is a gyógyszerész 
szakmát tanulja ki, és évekig gyógyszerészként is dolgozik. A Magas-Tátrá-
ban, Iglón egy „égi hang” hatására világos életcélt tűz ki maga elé, a „napút 
festője” akar lenni. Bejárja Európa nagy múzeumait, festészeti akadémiáit, 
és megszállottként festi a természetet, a bibliai  helyeket, a mediterrán tájat. 
Huszárik Zoltánt, a szintén egyéni hangú, érzékeny és elhivatott magyar 
fi lmrendezőt hasonló gondolatok foglalkoztatják, mint a festőt. Ráadásul 
fantasztikus alkotótársra talál Latinovits Zoltán, a Színészkirály személyében. 
Mindketten a tökéletességre törekednek munkájukban, és a halhatatlanság 
vágyával dolgoznak minden alkotásukban. A fi lm története is ezek szerint 
alakul. Z., a színész új szerepére készül: Csontváryt fogja színpadon játszani. 
Bár szeretteihez ragaszkodik, mégis folyton máshol jár. Magánemberként és 
művészként is állandóan önmagát keresi, még Csontváryban, a monomániás 
festőben is. Annyira eggyé válik a fi gurával, hogy nem tudni, ki az, aki Liba-
nonban, Taorminában vagy Athénban jár: a festő vagy a színész? Huszárik 
Zoltán Latinovits Zoltánt álmodta a különös kettős szerepre. Tragikus halála 
után esett a választása a Magyarországon még alig ismert bolgár színészre, 
Ichak Fincire. A Csontváry című fi lmet szeptember 10-én este tekinthetik meg 
az érdeklődők a Duna Televízióban.

Pénzzavarból erkölcsi zavarba jutó fi atalok kalandja
Egymillió dollárért ön együtt töltene egy éjszakát Robert Redforddal? – a 
Tisztességtelen ajánlat mozibemutatójának idején még betelefonálós 
rádióműsor témájaként is közszájon forgott a címbeli felvetés. Az érett 
korúan is rendkívül sármos fi lmsztár által alakított milliárdos, John Gage 
ugyanis azzal a javaslattal döbbenti meg a csődbe jutás után Las Vegas-
ban kétségbeesetten pénz után hajtó házaspárt, Diana és David Murphyt, 
akiket Demi Moore és Woody Harrelson játszanak, hogy egy csapásra 
megoldaná minden anyagi problémájukat, cserébe egyetlen éjszakáért 
az ifj ú feleséggel. Hogyan döntenek a pénzzavarból erkölcsi zavarba jutó 
fi atalok, és mik lesznek döntésük következményei – ez bontakozik ki az 
elegánsan kivitelezett, erotikus töltésű fi lmdrámák mestere, Adrian Lyne 
rendező (Kilenc és fél hét; Végzetes vonzerő; A hűtlen) 1993-as fi lmjében, 
amelynek további szerepeiben Seymour Casselt, Oliver Plattet és Billy Bob 
Thorntont láthatjuk. A Tisztességtelen ajánlat című amerikai játékfi lmet 
szeptember 13-án sugározza a Petőfi  Tv.

Hosszú lenne felsorolni, hány 
tévé- és játékfi lm készült francia 

királyokról, de legtöbbször minden 
bizonnyal a francia pompa és nagy-
ság megtestesítőjének, XIV. Lajosnak, 
a Napkirálynak az életét fi lmesítették 
meg. A király táncol is őt állítja kö-
zéppontba. Körülötte valóban úgy ke-
ringenek az udvaroncok, szeretők és 
művészek, mint a kis- és nagybolygók 
a fényes Nap körül. Nem véletlen, hogy 
a versailles-i udvarban nyüzsgő „nap-
rendszer” oszlopos tagjai a művészek, 
hiszen Lajos (Benoit Magimel) szen-
vedélye – a hatalmon és a szerelmen 
kívül – a zene és a tánc volt. XIV. Lajos 
felemelkedését, gátlásos kamaszból 
totális hatalmú uralkodóvá válását 
zseniális udvari zeneszerzője, Giam-
battista Lully (Boris Terral) szemén 
keresztül láthatjuk.

A király tőle és Molière-től (Tché-
ky Karyo) nagyszabású, sokszereplős 
színpadi balettműveket rendelt. A ru-
ganyos, jó táncos hírében álló ifj ú ki-
rály mindig maga akarta a főszerepet 
játszani: táncával jelenítette meg vég-
telen hatalmát. Az udvar előtt Lully tit-
kolta plátói szerelmét a király iránt, de 
ebből a szenvedélyből pazar zenemű-
vek születtek. Az aranyozott díszletek 
és kosztümök tették teljessé a földön-
túli hatalom illúzióját. A nagyszabá-
sú történelmi fi lm rendezője a belga 
Gérard Corbiau. Neve akkor vált nem-
zetközileg is ismertté, amikor 1994-ben 
Oscar-díjra jelölték a Farinelli, a kaszt-
rált című fi lmjét, amelyben először 
csillogtatta meg a barokk pompa iránti 
vonzódását. A király táncol című alko-
tást szeptember 18-án este tekinthetik 
meg a Duna Televízió nézői.

A Napkirály táncba foglalt élete

 » A ruganyos, 
jó táncos hírében 
álló ifjú király 
mindig maga 
akarta a fősze-
repet játszani: 
táncával jelenítet-
te meg végtelen 
hatalmát. 




