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A CRAWLEY CSALÁD TÖRTÉNETE A BRIT TÁRSADALMI VÁLTOZÁSOKAT ISMERTETI

Képkockákon az angol arisztokrácia

Robert Crawley (középen), Grantham grófja tovább élteti a letűnőben levő arisztokrácia világát

Az inkvizítor (balról) rossz úton halad a kolostorban történő rejtélyes halálesetek kivizsgálásakor

A 20. századi angol arisztok-
rácia hétköznapjai elevened-
nek meg a hat évadot megért 
Downton Abbey angol tévéfi lm-
sorozat képkockáin. A fi lm a 
brit társadalom átalakulását, 
a munkásosztály felemelke-
dését, az arisztokrácia szerep-
vállalását ismerteti a Crawley 
család történetén keresztül. A 
Downton Abbey tévésorozatot 
október 20-tól szerda esténként 
tekinthetik meg a nézők a Duna 
Tv csatornán.

E gy főúri lak Észak-Angliában, 
a yorkshire-i Downton Abbey 
arisztokrata lakói és a ház se-

regnyi szolgálója a szereplői a 2010 
és 2015 között hat évadot megélt, 
brit tévéfi lmsorozatnak, amely 
számtalan díj mellett olyan világ-
sikert aratott, hogy hivatkozási 
pont lett a maga műfajában és a 
popkultúrában egyaránt.

A Titanic tragédiájáról szóló hír 
érkezésével indul az első epizód, 
majd a személyes sorsok hátteré-
ben mindvégig feltűnnek az olyan 
meghatározó történelmi esemé-
nyek, mint az első világháború, 
a spanyolnátha világjárványa, az 
ír függetlenségi harc, vagy az ál-
talános választójogért folytatott 
küzdelmek. A főtéma azonban 
mindenképp a brit társadalom át-
alakulása, ahogy a munkásosztály 
felemelkedésével párhuzamosan 
az arisztokrácia kénytelen szem-
benézni azzal, hogy kiváltsága-
ik immár nem fenntarthatóak, és 

új szerepvállalásokra kell felké-
szülniük.

Downton Abbey, ez a pazar vi-
déki kastély a Crawley család 
otthona, amelynek ura, Robert 
Crawley az Earl of Grantham cím 
jelenlegi birtokosa fi úörökös híján 
arra számít, hogy a törvény értel-
mében lányai helyett egy távoli 
férfi  rokon fogja örökölni a címet 
és a birtokot. Az earl, akinek apja 
könnyelmű életvitelével veszélybe 
sodorta a család jólétét, fi atalkorá-
ban amerikai származású felesége 
hozományával hozta egyenesbe a 
birtok pénzügyeit, ám most ez a 

vagyon is a leendő örökös kezébe 
kerülhet. A megoldás az lett vol-
na, hogy legidősebb leánygyer-
meke, Mary, feleségül megy má-
sod-unokatestvéréhez, a leendő 
örököshöz, ám miután a fi atalem-
ber az elsüllyedt Titanicon lelte 
halálát, a soron következő örökös 
egy soha nem látott, még távolab-
bi rokon, egy fi atal ügyvéd, aki 
idegenkedik az arisztokrata élet-
módtól. Lady Mary távolságtar-
tással fogadja a jóképű Matthew 
Crawleyt, magának sem ismerve 
be, hogy a szíve mélyén nagyon is 
vonzódik hozzá.

» A Titanic tra-
gédiájáról szóló 
hír érkezésével 
indul az első 
epizód, majd a 
személyes sorsok 
hátterében mind-
végig feltűnnek 
a meghatározó 
történelmi ese-
mények.

Az Úr 1327-dik esztendejében 
Melki Adso, egy ifj ú szerzetes-

növendék mesterével, Baskerville-i 

Vilmossal egy észak-itáliai kolos-
torba érkezik, ahol teológiai vitát 
rendeznek Krisztus szegénységének 

kérdéséről. Mielőtt a többi meghí-
vott is megérkezne, az apát beavatja 
Vilmost a kolostor szörnyű titká-
ba. A kolostor messze földön híres 
könyvtárának egyik tudós kutatóját 
ugyanis nemrégiben holtan talál-
ták, halálának körülményei pedig 
megmagyarázhatatlannak tűnnek. A 
tűpontos megfi gyeléseiről és penge-
éles következtetéseiről híres Vilmos-
nak sikerül megfejtenie a rejtélyt, 
mikor újabb haláleset történik, majd 
újabb… Vilmosnak igyekeznie kell 
leleplezni a gyilkost vagy gyilkoso-
kat, mielőtt megérkezik a helyszínre 
a rettegett inkvizítor, Bernardo Gui, 
aki más eszközökkel keresi az igaz-
ságot…

Umberto Eco világsikerű regényé-
ből, amely a középkorba emelte át a 
krimi műfaját, 1986-ban Jean-Jacques 
Annaud készített fi lmet Sean Conne-
ry, Christian Slater és F. Murray Ab-
raham főszereplésével. Az 1986-ban 
készült Rózsa neve francia–német–
olasz játékfi lmet október 24-én este 
láthatják a Duna Televízió nézői.

Egy középkori észak-itáliai kolostor titkai

» RÖVIDEN

Személyes történetek
az ír háborúban
Az ír függetlenségi háború, majd az 
azt követő polgárháború idősza-
kában követjük a Cork megyei két 
O’Donovan fi vér sorsát, ahogy 
belépnek az Ír Köztársasági Hadse-
regbe, amelynek célja az Egyesült 
Királyságtól való elszakadás. 
Damien (Cillian Murphy) eredetileg 
Londonba készült, hogy orvosnak 
tanuljon, ám az angol katonák ci-
vileket érintő brutalitásának hatá-
sára úgy dönt, öccséhez hasonlóan 
ő is fegyvert fog az elnyomók ellen, 
és addig fog harcolni, míg hazája 
ki nem vívja függetlenségét. Ennek 
a harcnak azonban vannak olyan 
pillanatai is, amikor nem a gyűlölt 
angolok, hanem saját honfi társaik 
állnak fegyvereik csöve előtt. A 
Felkavar a szél című ír független 
fi lmet október 20-án este sugározza 
a Duna Televízió.

Liszt Ferenc álmai
210 éve született a 19. század 
egyetlen, világszerte is ismert 
magyar muzsikusa, Liszt Ferenc. 
Kora egyik legkiemelkedőbb zon-
goraművésze, újító zeneszerző és 
remek karmester volt. Bár 1823-ban 
elhagyta hazáját, mégis hűséges 
maradt élete végéig. Koncertjei 
bevételével támogatta a pesti árvíz-
károsultakat, a Nemzeti Színházat 
és egy Pesten felállítandó nemzeti 
konzervatórium ügyét is. A kétré-
szes fi lmben Liszt életének egy-egy 
jelenetével ismerkedhetünk meg, 
a párizsi és oroszországi évek egy-
egy fontos eseménye elevenedik 
meg a fi lmben. A művészt sikerek 
sorozata kíséri európai körútján, 
melyet impresszáriója, Belloni 
szervez, s ahova maga is elkíséri. 
Megismerkedhetünk Liszt szerel-
meivel és alkotásai – Szent Erzsé-
bet legendája, Koronázási mise 
stb. – születésének történetével. A 
Szerelmi álmok – Liszt Ferenc em-
lékére című alkotást október 22-én 
este sugározza az M5-ös csatorna.

Betegségeket gyógyító robot
A hidegháború éveiben, nem 
sokkal azután, hogy a Szovjet-
unió föld körüli pályára állította 
a Szputnyik–1 műholdat, Maine 
állam partjai közelében egy űrből 
érkezett objektum csapódik az 
óceán hullámaiba. A következő 
nap éjjelén a kilencéves Hogarth 
az otthona közeli erdőben egy 
házmagasságú robotemberre 
bukkan, aki vassal táplálkozik, és 
képes meggyógyítani sérüléseit. 
Bármennyi katasztrófa kíséri is a 
robot útját, Hogarth a barátja, sőt 
oltalmazója lesz, amikor a fegy-
veres erők támadásba lendülnek 
a félelmetes erejű, de jó szándékú 
óriás ellen. Hogarth minden ötle-
tességét latba veti, hogy bizton-
ságba helyezze új barátját, ám 
annak különleges képességeiről 
csak ezután szerez tudomást. A 
Ted Hughes gyermekkönyve alap-
ján készült Szuper haver Brad Bird 
(A hihetetlen család; Lecsó) első 
rendezése volt. A Szuper haver 
amerikai fi lmet október 30-án este 
láthatják a Duna Televízió nézői.




