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Margaret Schlegel elszánt intelligenciájának köszönhetően megörökli a Howards End vidéki birtokot

A fi lm nagyjából 80–90 százalékban vígjáték még akkor is, ha a humora néha átcsap akasztófahumorba

Nem ritkaság a fi lm világában, hogy 
a nagyszerű alkotásokhoz nagy-

szerű irodalmi művek szolgáltatják az 
alapanyagot. Ez esetben Edward Mor-
gan Forster híres, irodalomtörténeti 
értékű regénye (eredeti címén: Howar-
ds End) szolgáltatta a képek és hangok 
nyelvére ilyen remekül lefordítható 
írásművet. Forster olyan képszerűen 
ábrázolja a századforduló Angliáját, 
hogy azt szinte már csak le kellett fény-
képezni. A brilliáns szellemességgel és 
iróniával megírt történet egy ház és két 
nővér – két család – történetét beszéli 
el, akiknek sorsa hosszú időre összefo-
nódik egy örökség, egy ház, a Howards 
End kapcsán. Forster, a stílusművész 
egyben a meseszövés nagymestere is.

Edward Morgan Forster Szellem a 
házban című azonos című regénye 
nyomán készült egy új brit-amerikai 
minisorozat. Ismét életre kel az Ed-
ward-kori Anglia: az az időszak, ami-
kor a viktoriánus társadalmi beren-
dezkedés már inogni kezdett, s nem 
sokkal később, az első világháború 
előtt az egész erkölcsi és szociális szö-
vevény össze nem omlott. Howards 

End egy vidéki birtok neve, s egyben 
az angol hagyomány Forster szerint 
legértékesebb részének jelképe, ahol 
az író érzelmek és konvenciók, szociá-
lis felelősség és emberi gonoszság ége-
tően aktuális konfl iktusára lel.

A történet középpontjában két csa-
lád áll. Egyrészt a dúsgazdag Wilcoxék: 
Henry, a hűvösen sármos vállalkozó és 
beteges felesége, Ruth. Másrészről a 
művelt, érzékeny Schlegel kisasszo-
nyok, akik intellektuális lelkivilágukat 
a londoni teaszalonokban élik. A két 
életforma között és alatt Leonard Bast, 
a Helen Schlegel védőszárnyai alá ke-
rült fi atal hivatalnok tengődik, a ki-
sember, aki a kultúra világába vágya-
kozik, de akit a wilcoxi könyörtelenség 
és a schlegeli könyörület egymással 
versengve tesz tönkre.

Margaret Schlegel elszánt intelligen-
ciájával megnyeri magának Ruth Wil-
cox barátságát. De ez csak a kezdet: a 
történet íve akkor kezd feszülni, ami-
kor Ruth meghal, Howards Endet Mar-
garetre hagyja, az örökség átvételét 
azonban Henry Wilcox és gyermekei 
megakadályozzák. Ezzel végzetes bo-

nyodalmak támadnak. Margaret elfo-
gadja a megözvegyült Henry házassá-
gi ajánlatát, akinek fi a elkeseredetten 
küzd az osztályába bekerülni törekvő 
jövevények ellen. A befagyott előítéle-

tekből és mély érzelmekből kavarodó 
katasztrófa az óramű pontosságával 
közeledik. A Szellem a házban című 
angol tévéfi lmsorozatot június 16-tól 
este sugározza a Duna Televízió.

Edward-kori Anglia két család bonyodalmas történetén keresztül
 » Forster 

rendkívül képsze-
rűen ábrázolja 
a századforduló 
Angliáját.

A FILMBEN A TÚLÉLŐK ÚJ ÉLETRE VÁGYNAK, MIKÖZBEN SZABADULNI AKARNAK A MÚLT RÉMSÉGEITŐL

Újrakezdés a világháború után
Holokauszttúlélők Sam Gar-
barski rendezésének hősei, 
akik egy frankfurti gyűjtőtá-
borban várják, hogy sorsuk és 
státuszuk rendeződjön. A Volt 
egyszer egy Németország című 
német vígjátékot június 16-án 
sugározza a Duna Televízió.

„G utaütésben is jó vagyok!” 
Ez a mondat Mácsai 
Pál szájából hangzik el, 

ráadásul németül. Nem főszereplő-
ként, de fontos karaktert játszik a 
Volt egyszer egy Németországban. 
Vége a háborúnak, a túlélők új életre 
vágynak, miközben szabadulni akar-
nak a múlt rémségeitől, legyen szó 
a haláltáborokat megjárt zsidókról, 
a frontról vagy hadifogságból haza-
tért katonákról vagy az ostromot és 

bombázásokat átélt civilekről. Erről 
szólnak ezek a fi lmek, és erről szól 
Sam Garbarski rendezése is, amely-
nek hősei holokauszttúlélők, akik 
egy frankfurti gyűjtőtáborban vár-
ják, hogy sorsuk és státuszuk ren-
deződjön. Van köztük német, cseh 
és magyar zsidó is, és eszük ágában 
sincsen Németországban maradni, 
ám ahhoz pénz kéne, hogy Ameriká-
ba emigráljanak. Az élelmes David 
Bermann (a majdnem megunha-
tatlan Moritz Bleibtreu) vezetésével 
céget alapítanak, és fehérneművel 
kezdenek házalni, a legdörzsöltebb 
és leggátlástalanabb trükköket vetve 
be – elesett katonák bajtársainak ad-
ják ki magukat vagy a vasúttársaság 
alkalmazottainak.

A kifejezetten elemében lévő Má-
csai Pál által játszott Szoros trükkje 
például az, hogy rosszullétet színlel, 
például gutaütést, így jut be a po-

tenciális vásárló lakásába. És hőse-
ink nem sajnálják azokat, akikre 
rásózzák portékájukat, hiszen azok 
németek, és ráadásul a rövid beszél-
getésekből is kiderül, legfeljebb ud-
variasságból mutatnak némi meg-
bánást: „szörnyű, ami a zsidókkal 
történt, de mi igazán nem tudtunk 
róla!” Gyűlik is szépen a pénz, de 
Bermannt beidézik az amerikai hír-
szerzéshez, mert sok minden gya-
nús vele kapcsolatban, és nem segít 
a fanyar humorú férfi  fl egmasága 
az őt kihallgató csinos hírszerző-
nővel szemben, miközben újsütetű 
barátai is gyanakodni kezdenek rá. 
Merthogy mindenki arra kíváncsi, 
a másik hogy úszta meg azt, amibe 
több millióan elpusztultak, miköz-
ben senki sem beszél szívesen arról, 
mit kellett tennie a túléléshez. Mert-
hogy csak úgy senki sem élhette túl 
a szisztematikus gyilkolást.

A Volt egyszer egy Németország 
nagyjából 80-90 százalékban vígjá-
ték még akkor is, ha a humora néha 
átcsap akasztófahumorba. Jópofa 
fi ckók egymásra találnak, országos 
cimborák lesznek, és a tehetségü-
ket, leleményességüket kihasználva 
sok pénzt keresnek, de mindegyik-
nél eljön az a pillanat, amikor szem-
be kell nézniük önmagukkal, azzal, 
mit tettek azért, hogy túlélhessék 
az őrületet – vagy pusztán azzal az 
egyszerű ténnyel, hogy életben ma-
radtak, míg mások nem. Garbarski 
azonban nem a bűntudatról, ha-
nem az újrakezdésről akart fi lmet 
forgatni, és tette ezt könnyed, profi  
módon. A Volt egyszer egy Német-
ország című német vígjátékot júni-
us 16-án késő este tekinthetik meg a 
Duna Televízió nézői.

 » Jópofa fi ckók 
egymásra talál-
nak, országos 
cimborák lesz-
nek, és a tehet-
ségüket, lele-
ményességüket 
kihasználva sok 
pénzt keresnek, 
de mindegyik-
nél eljön az a 
pillanat, amikor 
szembe kell 
nézniük önma-
gukkal, azzal, 
mit tettek azért, 
hogy túlélhessék 
az őrületet.

Fellini és múzsáinak 
fi lmbeli megidézése

Nem új jelenség, hogy az ameri-
kai fi lmesek élénk érdeklődést 

mutatnak Európa és azon belül is 
az európai művészet iránt. Gondol-
junk csak Woody Allen párizsi vagy 
római víziójára, vagy Baz Luhrmann 
Moulin Rouge című musicaljére, 

Nicole Kidmannal a főszerepben, 
hogy csak néhányat emeljünk ki a 
sorból. Rob Marshall 2009-ben egy 
világsztárokkal fémjelzett musical-
ben a zseniális olasz fi lmrendező, 
Federico Fellini szellemét idézi 
meg. Rob Marshall 2002-ben készült 
Chicago című fi lmmusicalje átütő 
sikert aratott: a 13 Oscar-jelölésből 
hatot el is nyert. A Kilenc hasonló 
stílusban készült, alapja egy 1982-es 
Arthur Kopit-mű, amelyet Fellini 8 
és fél című, önéletrajzi elemekkel 
tűzdelt fi lmje ihletett. Guido Contini 
(Daniel Day-Lewis, portrénkon) élete 
válságba jut szakmai és magánéleti 
problémái súlya alatt. Egyensúlyt 
kell teremtenie az életében részt vevő 
fontos nők: felesége (Marion Cotil-
lard), szeretője (Penélope Cruz), mú-
zsája (Nicole Kidman), jelmeztervező 
bizalmasa (Judi Dench), egy amerikai 
divatújságíró (Kate Hudson), ifj úkori 
szexbálványa (Fergie) és anyja (So-
phia Loren) között. A fi lm a Cinecittà 
aranykorába viszi el a nézőket, Fel-
lini és múzsáinak megidézésével. A 
Kilenc című amerikai–olasz alkotást 
június 13-án este tekinthetik meg az 
érdeklődők a Petőfi  Tv-n.




