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Anya és lánya kapcsolatának 
mélységeit boncolgatja Mészá-
ros Márta legújabb játékfi lmje. 
Az Aurora Borealis – Északi fény 
című alkotást április 30-án este 
sugározza a Duna Televízió.

M észáros Márta eddigi utolsó 
játékfi lmjében is az identi-
táskeresés, a 20. századi női 

sorsok a központi téma, ahogy fog-
lalkoztatta ez életútja során szinte 
minden alkotásában. A korán, teljes 
árvaságra jutó rendezőnőt mindig is 
érdekelték a hasonló történetek, ré-
gebbi fi lmjeinek egy részében is az 
anyaság, az örökbefogadás, örökbe-
adás és hasonló témák tűnnek fel. 
Gondoljunk csak az Anna, Örök-
befogadás, Örökség, Magzata című 
fi lmekre, de már az első játékfi lmjé-
ben, az Eltávozott napban is hason-
ló témát dolgozott fel a Kossuth- és 
Balázs Béla-díjas rendező.

Olga, a sikeres bécsi ügyvéd édes-
anyja, Mária rosszul lesz, kómába 

kerül. Az ügyvédnő azonnal Magyar-
országra siet, hiszen Mária már évek 
óta itt él, hajdani szülőfalujában. 
A napokat Olga a beteg anyja ágya 
mellett tölti, ám az estéket Mária 
furcsa és titkokkal teli házában. A 
papírok között érdekes és megma-
gyarázhatatlan dolgokat fedez fel, 
melyekre nem tudja a választ. Any-

ja csodával határos módon felébred 
a kómából, de nem hajlandó lánya 
kérdéseire válaszolni. Ám Olga szin-
te erőszakosan próbálja a múlt fel-
tárására kényszeríteni Máriát, aki 
végül nem tér ki a szembenézés elől. 
Nagy bűn nyomja a lelkét! 1954-ben 
beleszeretett a falujukba kitelepített 
fi atal grófb a, Ákosba. A fi úval a zöld-
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Egy nő lelkébe temetett titkok feltárása

Olga szerepében Tóth Ildikó remekel, az idős Máriát pedig a csodálatos Törőcsik Mari formálja meg

Saul (Röhrig Géza) megrázó történetét, fi ának megtalálását dolgozza fel a fi lm

Csillaghullás. Közös fellépéseiken Brunónak egyre kínosabb anyja „örök fi atal” viselkedése

határon át megpróbáltak átszökni 
Ausztriába, hogy a fi ú Bécsben élő 
rokonainál új életet kezdjenek. Má-
ria hátrahagyva szeretett szüleit, 
követi szerelmét az ismeretlenbe. 
Ahogy Olga lépésről lépésre meg-
ismeri egy eddig ismeretlen Mária 
múltját, úgy változik meg saját jele-
ne, és gondolja át jövőjét is…

A fi lm főszerepeit három kitűnő 
magyar színésznő alakítja. A fi atal 
Máriát Törőcsik Franciska játsz-
sza, Olga szerepében Tóth Ildikó 
remekel, az idős Máriát pedig a 
csodálatos Törőcsik Mari formálja 
meg tűpontosságú alakításával, 
melyben kevés eszközzel, kis moz-
dulatokkal, rezzenésekkel viszi 
vászonra az évtizedek óta magába 
temetett súlyos titkokat, bűnöket.

A fi lm bemutatására a Magyar 
Film Napja 2021 – 120 éves a ma-
gyar fi lm egész napos műsorfolya-
mának keretében kerül sor. Az Au-
rora Borealis – Északi fény című 
drámát április 30-án este tekint-
hetik meg a Duna Televízió nézői.

 » Ahogy Olga 
megismeri egy 
eddig ismeretlen 
Mária múltját, úgy 
változik meg saját 
jelene és gondolja 
át jövőjét is.

Az idei magyar fi lm napja alkalmá-
ból összeállított egész napos fi l-

mes program keretében kerül sor az 
utóbbi évtizedek legnagyobb nem-
zetközi sikert elért magyar fi lmjének 
a premierjére, Nemes Jeles László 
Saul fi a című fi lmjének bemutatójára 
a közszolgálati televízióban. A fi lm 
2015-ben négy díjat nyert a Cannes 
Nemzetközi Filmfesztiválon, utána 
az Aranyglóbuszon is, megkapta a 
BAFTA díját, majd a legjobb idegen 
nyelvű fi lmnek járó Oscar-díjat is. 
Több mint 60 nemzetközi elismerést 
kapott a világ különböző fi lmfeszti-
váljain.

1944, Auschwitz-Birkenau. A náci 
koncentrációs táborban folyik a fog-
lyok megsemmisítése. A halálra szán-
takat előbb elgázosítják, majd elégetik. 
A foglyokból álló Sonderkommando 
tereli be a megsemmisítésre ítélteket 
a gázkamrákba, viszi át a holtteste-
ket a krematóriumokba, takarítja ki 
a termeket az újabb transzport érke-

zése előtt, és szállítja el a hamvakat a 
táborból. A megterhelő fi zikai és lelki 
nyomás miatt a sonderesek a tábor 
többi foglyánál jobb bánásmódban ré-
szesülnek, a többi táborlakótól elkülö-
nítve laknak, de mint a „titkok őrzőit” 
néhány hónap után kivégezik őket. Az 
újonnan alakuló sonderkommandó 
első feladata az előző generáció el-
égetése. Saul Ausländer (Röhrig Géza) 
egyike a krematóriumokban dolgozó 
sonderkommandósoknak. Társai tud-
ják, hogy bármelyik pillanatban kivé-
gezhetik őket, fegyvereket gyűjtenek, 
és lázadást szerveznek. Saul viszont 
az elégetésre váró holttestek között 
felfedezni véli saját fi át, és ettől kezdve 
a férfi t a menekülés helyett egy másik 
lehetetlen küldetés élteti: elhatározza, 
hogy kicsempészi a testet, és keres egy 
rabbit, hogy méltó módon eltemethes-
se a gyermeket…

A Saul fi a című fi lmet április 30-án 
este tekinthetik meg az érdeklődők az 
M5-ös csatornán.

Méltóság a halál árnyékában

Letizia Lamartire első nagyjá-
tékfi lmje egy anya-fi a kapcsolat 

rejtelmeit boncolgatja, mindezt tel-
jes komplexitásában és kontextu-
sában. És teszi mindezt egy zenés 
fi lmben, melyben megcsillogtathatja 
tehetségét és a főiskolán tanulta-
kat, hiszen a fi lmművészeti mellett 
elvégezte a konzervatóriumot is. A 
fi lm főszereplője Isabella, aki a 90-es 
évek diszkóvilágának ünnepelt sztár-
ja volt. Egy nyár alatt bejárta az egész 
országot, mindenki dúdolta slágereit, 
aztán semmi. Most, húsz évvel később 
ugyanezekkel a dalokkal lép fel estén-
két fi a kíséretében egyik régi jóbarát-
ja kis bárjában. Közös fellépéseikre 
azonban egyre kisebb az igény, és úgy 
tűnik, Brunónak is egyre kínosabb 
anyja „örök fi atal” viselkedése. Fur-
csa párosuk lelki megpróbáltatásokon 
megy keresztül, amikor is Bruno meg-
ismerkedik Ariannával, és vele egy új, 

saját karrier lehetősége is megnyílik 
számára. A történet fő szála maga az 
érzelmek megélése, a belső vívódások, 
a saját múlttal való szembesülés és a 
félelem az elszakadástól. Kit hibáztat 
vajon Isabella élete ilyetén alakulása 
miatt? Saját magát? Édesanyját? Vagy 
fi át? Hogy an alakult ki ez a nagyon 
szoros anya-fi a kapcsolat, ahol néha 
felcserélődnek a szerepek? Van-e lelki-
ismeret-furdalása emiatt a gyereknek, 
és mit tehet a párja? Érdekes pszicholó-
giai utazás a három fő karakter három-
féle zenei stílusát megcsillogtató sok jó 
zenével és találó dalszövegekkel.

A főbb szerepeket Barbora Bobulova 
és Alessandro Piavani alakítják, a fi lm 
zenéjét a Teodorf művésznéven alkotó 
Matteo Buzzanca jegyzi, aki Eros Ra-
mazzotti Vita ce n’è című dalát is írta. 
A Fiatalok és gyönyörűek leszünk című 
olasz fi lmdrámát május 2-án sugározza 
a Petőfi  Tv.
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 » A történet fő 
szála maga az ér-
zelmek megélése, 
a belső vívódások, 
a saját múlttal 
való szembesülés 
és a félelem az 
elszakadástól.




