A KRÓNIKA ÉS AZ MTVA (MÉDIASZOLGÁLTATÁS-TÁMOGATÓ ÉS VAGYONKEZELŐ ALAP) KÖZÖS MELLÉKLETE
AZ MTVA HÍR- ÉS KÉPSZOLGÁLATA ALAPJÁN SZERKESZTI: BEDE LAURA
2021. FEBRUÁR 4., CSÜTÖRTÖK » XVI. ÉVFOLYAM, 3. (371.) SZÁM

Beszélgetés egy
képzeletbeli lepkével

CHARLOTTE BRONTË AZONOS CÍMŰ KLASSZIKUS REGÉNYÉBŐL KÉSZÜLT A JANE EYRE SOROZAT

Felfedni az északi torony titkát

J

acques Deray francia filmrendezőt hazájában a bűnügyi film
mestereként tartják számon. Fénykora a hetvenes évekre tehető, amikor a francia film két legnagyobb
csillaga, Alain Delon és Jean-Paul
Belmondo tűnt fel leggyakrabban
filmjei stáblistáján. Két, talán
legismertebb filmje, A medence és
a Borsalino nálunk is nagy népszerűségnek örvend a filmrajongók
körében.
Február 21-én a Duna Televízió
nézői egy kevésbé ismert filmjét
láthatják. A lepke a vállon főhőse
Roland Fériaud, francia üzletember (Lino Ventura), aki a film elején Barcelonába érkezik. A szomszédos szobából nyögéseket hall.
Amikor belép, egy haldokló férfit
pillant meg, majd őt is leütik. Egy
szinte teljesen lakatlan pszichiátriai intézetben tér magához, ahol
egy orvos kitartóan egy aktatáskáról faggatja, amiről neki fogalma
sincs. Még különösebb, hogy az
orvos azt bizonygatja, semmilyen
gyilkosság nem történt a szállodában. A folyosón sétálgatva egy
zavart elméjű férfira bukkan, aki a
vállán lévő, képzeletbeli lepkével
társalog....
Egyes kritikusok a feszültségteremtés szempontjából ezt a filmet
egyenesen Hitchcock filmjeihez
hasonlítják, de hangulata alapján
akár a film noir műfaj bizonyos
vonásait is felfedezhetjük Deray
1978-as művében.

Ruth Wilson alakítja Jane Eyre-t, aki a Thornﬁeld Hall nevet viselő birtokon vállalt házvezetői állást

Egy fiatal lány nehéz gyermekkorát, majd több szálon futó
szerelmi történetét mutatja be a
Jane Eyre című alkotás. A négyrészes angol sorozatot február
13-tól szombaton és vasárnap
kora este az M5-ös csatorna
sugározza.

Kanadában nyomoz
Rex, a rendőrkutya

A

méltán népszerű és nagy kedvenc Rex Róma után most Kanadában nyomoz. Charlie Hudson
nyomozó mindig számíthat
csapatára. A St. John’s-i kiemelt
bűnügyek egysége nem ismer lehetetlent. Charlie állandó társa az
egykori K-9-es német juhászkutya,
Rex, aki már többször is megmentette a nyomozó életét. Ő az egység
szíve, melynek állandó segítője
dr. Sarah Truong, a törvényszéki
patológia fiatal és vonzó vezetője,
aki talán Charlie számára nem csupán kolléga. Az egység vezetője a
vasmarokkal irányító Joe Donovan
főfelügyelő, aki sosem törik meg a
nyomás alatt. Velük van még Jesse,
az informatikai elemző, aki valóságos számítástechnikai zseni. Rex
tartja a lelket csapatában a városi
bűnözés elleni mindennapos küzdelem során. Nem csupán Charlie
kitartó erőfeszítései teszik különlegessé a csapatot, Rex elszántsága,
emberfeletti érzékei, ügyessége és
gyorsasága gyakran segítenek a
St. John’s partjaira vetődő bűnözők kézre kerítésében. Legyen az
emberrablás, gyilkosság, túszejtés,
csalás vagy akár a legmagasabb
helyeken tapasztalt korrupció,
az elkövetőknek számolniuk kell
Charlie-val, Rexszel és csapatukkal. A Rex Kanadában című
kanadai tévéfilmsorozatot február
10-től hétköznaponként sugározza
a Duna Televízió.

A

z elárvult kislány, Jane Eyre
kőszívű nagynénje rideg házában cseperedik fel. Iskoláit elvégezvén házvezetői állást nyer

a rejtélyes Edward Rochester titkokkal teli birtokán, mely a baljós
Thornfi eld Hall nevet viseli. Jane
megmenti Rochestert a tűzhaláltól.
A férfi egy időre eltűnik, majd előkelő vendégekkel tér vissza, köztük
van a gyönyörű és éles eszű Blanche Ingram, és annak tekintélyt parancsoló és céltudatos anyja, Lady
Ingram. Szárnyra kel a szóbeszéd a
küszöbön álló esküvőről, ami Jane
szívére sötét árnyékot vet. Időközben ijesztő hangok, vérnyomok,
éjszakai támadások zavarják meg a
ház békéjét, s mindez a lezárt észa-

»

Rochester megvallja
Jane-nek valódi
érzéseit, és megkéri a lány kezét.
Jane-nel madarat
lehet fogatni,
ám egyre szaporodnak a baljós
jelek.

ki toronnyal van kapcsolatban.
Kicsoda vagy micsoda rejtőzhet a
torony mélyén?
Szilárdan tartja magát a pletyka Blanche és Edward közelgő
nászáról. Egy bizalmas pillanatban azonban Rochester megvallja
Jane-nek valódi érzéseit, és megkéri a lány kezét. Jane-nel madarat
lehet fogatni, ám egyre szaporodnak a baljós jelek. A lány lidérces
álmot lát egy szobafogságban tartott nőről, s rémlátomásból valóság lesz: az esküvő napján ügyvéd
érkezik keserű hírekkel: Rochester
már nős, és az északi torony rejtélyes foglya nem más, mint Bertha,
a szerencsétlen ara. Jane messze
maga mögött hagyva Thornfield
Hall keserves emlékeit, megpróbál
új életet kezdeni. Egy kis parókián
lel új otthonra, a helyi tiszteletes,
St. John Rivers a védőszárnyai
alá veszi, s tanítónői álláshoz juttatja. Telnek a hónapok, s a lány
egyre jobban beilleszkedik a kis
közösségbe. Patrónusa közben kis
nyomozást végez, s kideríti: Jane
csinos örökség várományosa. Feleségül is kéri, de a lány úgy érzi,
vissza kell térnie Thornfieldbe,
hogy végre megtudja az északi torony titkát…
A Charlotte Brontë azonos című
klasszikus regényéből készült Jane
Eyre négyrészes angol sorozatot
február 13-tól szombaton és vasárnap kora este tekinthetik meg az
M5-ös csatorna nézői.
Szereplők: Ruth Wilson (Jane
Eyre), Toby Stephens (Edward
Fairfax Rochester), Georgie Henley (a kislány Jane), Tara Fitzgerald (Mrs. Reed), Francesca Annis
(Lady Ingram).

Egymásra találás az Aranytó partján

E

thel és Norman Thayer, az idős
házaspár 48 éve minden nyarat az
Aranytó partján tölt. De ez a 48. nem
várt konfl iktusokat hoz számukra:
Chelsea, elvált lányuk meglátogatja
őket új élettársával, Bill-lel és annak kisfi ával, Billyvel. A lány arra
kéri szüleit, vállalják el a kisfiút addig, míg ők Európába utaznak. Ethel
és Norman szorongva kezdik meg
„nagyszülői” teendőiket, Norman és
Billy között hatalmi harc kezdődik,
ami fokozatosan mély barátságba
megy át. Az utazásáról visszatérő
Chelsea csodálkozva fi gyeli azt a
kapcsolatot, amelyre ő mindig is vágyott apjával. Hirtelen megérzi, talán
ez volt az utolsó, együtt töltött nyár
az Aranytó partján…
A filmet Ernest Thompson regényéből írta és rendezte Mark Rydell. A produkció valóságos díjesőben részesült:
4 Oscar- (többek között a 2 főszereplő),
valamint 3 Aranyglóbusz díjat kapott
1982-ben. Az Aranytó című alkotást
február 14-én este tekinthetik meg az
érdeklődők a Duna Televízióban.

Szereplők: Christopher Rydell,
Katharine Hepburn (Ethel Thayer),
William Lanteau, Henry Fonda (Nor-

man Thayer), Jane Fonda (Chelsea
Thayer Wayne), Dabney Coleman
(Bill Ray)

Norman és Billy között hatalmi harc kezdődik, ami fokozatosan mély barátságba megy át

