
d v d  d v d  d v d  d v d  d v d  d v d  d v d  d v d  d v d  d v dv d

f i l m v i l á g  2016|02f i l m v i l á gf i l m v i l á gf i l m v i l á g f i l m v i l á g

dm o z i  m o z i  m o z i  m o z i  m o z i  m o z i  m o z i  m o z i  m o z i 

61

tovább (kifejezetten jók az 
őt segíteni próbáló báttyal 
felvett, gegekben dús jelene-
tek), a felszabadult hangulatú, 
örömzenélős koncert pedig 
annak a közösségi élménynek 
nyújtja tökéletes lenyomatát, 
ami a VAN-t már az alterna-
tív médiakampánytól (lásd 
mozibusz) kezdve körbevette, 
és végül kultuszfilmmé avatta. 
A DVD-n hallható történetek 
azonban nemcsak a rajongók 
információéhségét elégítik ki,  
továbbépítve ezzel a film kul-
tuszát, hanem azt a hajnali 
forgatásokkal és önfeláldozó 
kitartással teli folyamatot is 
körvonalazzák, melynek során 
egy „független” film Magyar-
országon megszülethet. Az 

az előnyére fordítani a szűk 
technikai lehetőségeket, a ge-
rillamódszereket és a baráti 
szívességeket. Persze, a dön-
tésképtelen fiatalokról, a sze-
relmi csalódásról és a tengés 
közérzetéről szóló mese épp 
barkácsjellege miatt vonhatta 
magához annyira erősen az 
embereket, és ez a kereset-
len természetesség érződik a 
DVD-kiadás több mint másfél 
órányi extráján is. Reisz példá-
ul bevallja, hogy életében ket-
tő darab audiokommentárt, ha 
végighallgatott, ennek meg-
felelően a VAN-é sem profin 
informatív audiokommentár, 
a stábtagokat megszólaltató 
beszélgetés inkább a szemé-
lyes emlékekre és a humoros 
sztorikra koncentrál. Hogy a 
kiadvány ténylegesen érde-
kessé váljon, azt a hasznos (a 
VAN nagyrészt valóban imp-
rovizációk füzére) és kevésbé 
hasznos (az éjszakai villamo-
son ordítozó és a film egyik 
legjobb alakítását nyújtó bá- 
csi az SZFE portása) informá-
ciók mellett az A38 Hajón 
tartott filmzenekoncert fel-
vétele, valamint a több mint 
húszpercnyi kimaradt jelenet 
garantálja. A kivágott epizó-
dok szinte mind Áron tesze-
tosza jellemét boncolgatják 

extrákból így végül a filmezést 
megszállottan űző fiatal gene-
ráció képe rajzolódik ki, amely 
legalább annyira inspiráló, 
mint a filmből áradó, zabolát-
lan játékosság.
Extrák: VAN werkfilm; Kima-
radt jelenetek; Próbafelvéte-
lek; Ez van: Lakás demó; Kon-
cert: Az A38 színpadán a VAN 
filmzenekar; Audiokommentár 
Reisz Gábor és a stáb közre-
működésével.

SOÓS TAMÁS DÉNES

Selma
Selma – amerikai–brit, 2014. Ren-
dezte: Ava DuVernay. Szereplők: 
David Oyelowo, Carmen Ejogo, Tim 
Roth. Forgalmazó: ADS Service. 
128 perc.

Legkésőbb az ötvenes-hat-
vanas évek fordulójától az 

Egyesült Államok polgárainak 
sorsát érintő kérdések zöme 
a médiában – kivált a televí-
zióban – dől el. Kennedy soha 
nem nyer elnökséget, ha az 
1960-as tévévitában lezser 
stílusával nem győzi meg vá-
lasztóit (és győzi le a nehéz-
kes Nixont); a Vietnamból ér-
kező dokumentumfelvételek 
hiányában valószínűleg nem 
terjed olyan szédítő mérték-
ben a háborúellenesség a 
társadalom széles köreiben; 
továbbá a polgárjogi mozgal-
mak sikerei sem lettek volna 
annyira látványosak a tömeg-
kommunikációs eszközök nél-
kül. Martin Luther King tevé-

Magyar, 2014. Rendezte: Reisz 
Gábor. Szereplők: Ferenczik Áron, 
Kovács Zsolt, Takács Katalin. For-
galmazó: Kultúrbarlang. 90 perc.

Mikor 2014 őszén mozikba 
került a VAN…, kétségkívül 

az utóbbi évek egyik legfon-
tosabb magyar filmjének tűnt. 
Annak tűnt volna akkor is, ha 
csak azt mutatta volna fel szi-
porkázó kreativitással, hogy a 
fiatalabb rendezőgeneráció-
ban is van kedv és tehetség a 
kísérletezéshez. De Reisz Gá-
bor filmje ennél sokkal többet 
tett: bizonyította, hogy a ma-
gyar film és a magyar közön-
ség közt elmélyült árkot nem-
hogy át lehet hidalni, de ezt a 
lépést könnyedén és elegán-
san is meg lehet tenni, ha egy 
rendező valóban arról forgat, 
ami itt és most történik Ma-
gyarországon. A mozipremiert 
a szokott 4-6 hónap helyett 
egy évvel később követte a 
DVD-kiadás (addig nem kopott 
ki a mozikból a film), és eltá-
volodva az egyébként jogos 
hype-tól, a VAN újranézve már 
annak mutatja magát, aminek 
készült: a rendező különböző 
hangjait próbálgató, epizód-
jaiban kicsattanóan ötletes, 
de túl laza vezérfonalra fűzött 
vizsgafilmnek, mely igyekszik 

VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlan
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a stúdiózenészeket, miközben 
a többi Beach Boy gitározgat, 
cigarettázik, unatkozik. A sza-
badidejében Charles Man son-
nal bulizó Dennis (Brian öccse) 
papírdarabkákat pöckölget, 
majd a kamerának kancsalít: 
bolondozik, mintha házivideót 
forgatnának.

A film a magányos és ma-
gára hagyott zseniről, Brian 
Wilsonról szól, akinek inno-
vatív ötleteit elvetik a korai 
szörfrockslágerek vonalát e- 
rőltető csapattársak, elméje 
pedig megbomlik a szüntelen 
drogfogyasztás közben. Ennek 
mintájára a film is kettéhasad: 
egyik szálon a huszonéves, 
egyre jobban leépülő Brian 
(Paul Dano) ír zenetörténe-
tet, a másikon a széthullott, 
negyvenes Wilson (John Cu- 
sack) próbál kikerülni az őt 
túlgyógyszerező, rajzfilmsze- 
rűen őrült pszichiáter, Dr. 
Landy felügyeletéből. És ki 
sietne a magát ellátni képte-
len géniusz segítségére, ha 
nem egy szőke, naiv szépség? 
A biográfiák tanúsága szerint 
ugyan nem Melinda, hanem 
Carl Wilson (Brian másik test-
vére) húzza ki a bajból a fősze-
replőt, de hát ilyen giccs jár 
minden zenészfilmnek, ame-
lyikhez a menedzser-felesé-
get hívják szakértőnek.

A film érdemeit ez az idil-
likusra színezett szerelem 
csorbítja ugyan, de el nem 
törölheti. Zeneileg például 
néhol zseniális a Szeretet és 
köszönet. Elsősorban Atticus 

ugyanis DuVernay már fél-
úton odahagyja, és felvizezett 
biopic-klisékkel kezd operál-
ni. Ezek miatt, továbbá mert 
kétségbeesetten igyekszik a 
bemutatott eseményeket a 
klasszikus elbeszélésmód ke-
retei közé szuszakolni, mun-
kája fokozatosan elszürkül. A 
Selma így végeredményben 
inkább csak a részleteiben iz-
galmas, és ugyan néminemű 
drámai töltettel is rendelkezik, 
viszont kevéssé megrendítő és 
korántsem maradandó hatású 
film. Professzionálisan kivite-
lezett, szélesvásznú tucatmozi 
egy legkevésbé sem tucatem-
ber világrengető tettéről.

Extrák: Nincsenek.
PÁPAI ZSOLT

Szeretet és köszönet
Love & Mercy – amerikai, 2014. 
Rendezte: Bill Pohlad. Szereplők: 
Paul Dano, John Cusack, Paul Gia
matti. Forgalmazó: ADS Service. 
121 perc.

Van egy körsvenk a Szere-
tet és köszönetben, benne 

pedig az egész film. A Beach 
Boys éppen stúdiózik: pop-
történeti klasszikusukon, a Pet 
Soundson dolgoznak, amely a 
Sgt. Peppers Lonely Hearts Club 
előtt egy évvel mutatta meg, 
hogy az album összefüggő 
műalkotás is lehet, nem csak 
különálló dalok gyűjteménye. 
A Pet Soundsot szinte egyedül 
megíró Brian Wilson vezényel, 
perfekcionizmussal instruálja 

Ross soundtrackje, amely 
brikolázsszerűen építi magá-
ba és dolgozza át a klasszikus 
Beach Boys-harmóniákat. Má-
sodsorban pedig a Wilson 
produceri zsenijét taglaló, 
Super 16-os kamerával vett 
jelenetek, melyekben Brian 
a fejében hallott hangokat 
komponálja csilingelően szép, 
sokrétegű dalokká. És stimmel 
minden más is, aminek egy 
zenészéletrajzban stimmelnie 
kell: a zenetörténeti összefüg-
gések (a Beatles–Beach Boys–
Phil Spector-háromszög), a 
bestof-lemezre illő számvá-
logatás, és persze Paul Dano 
játéka, aki észrevétlenül hízik 
fel és lényegül át az amerikai 
álmok popköltőjévé.

Szomorú dalok a boldog-
ságról – írta a Pet Soundsról 
egy kritikusa, s ez a pontos 
leírás a Szeretet és köszönetre 
is igaz lehetne, ha a film nem 
kapaszkodna bele a megnyug-
vást hozó közhelyekbe, és 
nem tekintené a mentális be-
tegséget és a megjárt poklot 
is a kaliforniai nap által bera-
gyogott tranzitállomásnak. Bár 
részletkérdésekben meglepő-
en precíz, végeredményben 
a Szeretet és köszönet is csak 
egy újabb meggyötört zseni 
romantikusan rózsaszín képét 
festi elénk. Bill Pohlad filmje 
nem több mint egy popgéni-
usz hollywoodi zsebszimfó-
niája – igaz, nem is kevesebb 
annál.
Extrák: Semmi.

SOÓS TAMÁS DÉNES

Szirmok, virágok, 
koszorúk
Magyar, 1984. Rendezte: Lugossy 
László. Szereplők: Cserhalmi Györ
gy, Grazyna Szapolowska, Jiří 
Adamira, Boguslaw Linda, Őze La
jos. Forgalmazó: Magyar Nemzeti 
Digitális Archívum és Filmintézet.  
102 perc.

Lugossy László életműve 
mindössze három egészes-

tés játékfilmet számlál, ezek 
azonban egytől-egyik igen 

kenysége mindennél jobban 
bizonyítja ezt: az általa kép-
viselt – erőszakmentességet 
hirdető – stratégia nem egy-
szerűen szimpatikusabb volt 
a hasonló célokért küzdő, de 
agresszívan fellépő Malcolm 
X módszereinél, hanem ra-
fináltabb, okosabb is. King 
ugyanis, felismerve az új idők 
új módszereinek fontosságát, 
lényegében a politikai mar-
keting eszközeivel dolgozva 
egyengette a feketék teljes 
jogegyenlősége felé vezető 
utat. Munkálkodásának egyik 
legjelentősebb eredménye az 
általános és titkos választójog 
érvényesítésének kiharcolása 
volt (ami sokáig csak papíron 
létezett a déli államokban), 
olyan módon, hogy folyamato-
san hírekkel látta el az elektro-
nikus médiumokat és az írott 
sajtót is rendhagyó politikai 
akcióival. Ezek közül az egyik 
legnagyobb hatású az alaba-
mai Selma városából Montgo-
merybe tartó menetelés volt, 
aminek Ava DuVernay állított 
emléket, meglehetősen el-
lentmondásos munkájában. A 
rendezőnőt dicséri, hogy némi 
tabudöntögetéstől sem visz-
szariadva kísérletet tesz King 
gyarlóságainak megmutatásá-
ra (lásd házastársi hűtlensé-
gének óvatos emlegetését), 
azaz nem szentként, hanem 
hús-vér lényként próbálja áb-
rázolni őt. Remek döntés volt 
továbbá a rendezőnő részéről, 
hogy megpróbálta kiemelni 
hőse politikai zsenijét: a jele-
net, melyben King meggyőzi 
Selma fekete választási ellen-
őreit stratégiájának helyessé-
géről és kétperces gyorstalpa-
lóval bevezeti őket a politikai 
marketing rejtelmeibe, nem 
csak drámaisága és trükkös-
csavaros logikai menete miatt 
izgalmas, hanem mert esszen-
ciálisan mutatja meg ennek a 
különleges embernek a gon-
dolkozását. Sajnos azonban 
kevés hasonló szekvencia 
akad a filmben, a King figu-
ráját a maga egyediségében 
megragadó közelítésmódot 
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A hamisító
The Forger – amerikai, 2014. Ren-
dezte: Philip Martin. Szereplők: 
John Travolta, Tye Sheridan, Chris
topher Plummer. Forgalmazó: ADS 
Service. 94 perc.

A műkincshamisításról szóló 
filmek különleges helyet 

töltenek be a heistfilmek és 
szélhámostörténetek sorában. 
Találkozni az igazi, auratikus 
művészettel, majd ellopni, le-
másolni azt: csábító ebből az 
alaphelyzetből az iparosított 
hollywoodi termelés kritikáját 
kibontani (mint Alan Rudolph 
A modernekben), öntudatos 
szerzői állásfoglalást tenni 
(hasonlóan a kiváló Incognitót 
jegyző John Badhamhez), vagy 
a remake-stratégiára vonatko-
zó önironikus kommentárral 
kísérni a nem először látott 
sztorit (ahogy tették a Coen 
testvérek a Dől a moné forga-
tókönyvében – lásd a Filmvi-
lág 2014/4. számát).

Az elsőfilmes Philip Martin 
és a korábban főleg kétes mi-
nőségű horrorokat író Richard 
Ovidio közös munkájában az 
efféle szellemes és kreatív 
önreflexiónak nyomát sem 
lelni. A hamisítóban magától 
értetődik, hogy a börtönből 
frissen szabaduló megélhe-
tési bűnöző, Ray közel zseni-
ális festő is egyben, aki némi 
rákészüléssel két este alatt 

igencsak aktuális, a kádári 
konszolidáció által újratermelt 
dilemmáiban. Elfogadni a de-
moralizáló passzivitást, prag-
matista módon megalkudni, 
avagy hinni egy újabb felkelés 
lázálmos eszméjében? – 1849 
és 1956 (vagy 1968) után egy-
aránt fogas kérdések. A film 
mai (újra)nézői talán kevésbé 
fogékonyak e párhuzamokra, 
ám ami ezek nélkül „marad” 
a filmből, az önmagában, a 
történelmi keretek, illetve az 
általánosítható emberi maga-
tartások kontextusában is épp 
eléggé megrendítő és elgon-
dolkodtató, s ez a vállalkozás 
időtállóságát bizonyítja. Jól 
felépített történet, érdekes 
karakterek, kitűnő színészi 
alakítások, míves képi világ, 
pontosan dekódolható szim-
bolika – a nyolcvanas évek ha-
gyománytisztelő akadémista 
irányzatának legfőbb értékei 
sűrűsödnek össze Lugossy 
László filmjében.

Ám hogy a rendezőnek volt 
érzéke a bátrabb stilizációs 
formák iránt is, azt az ext-
ra tartalom közt helyet kapó 
egyetlen Balázs Béla Stúdió-
ban forgatott kisjátékfilmje, 
az 1968-as Különös melódia 
bizonyítja Karinthy Frigyes ab-
szurd groteszk írói világának 
ihletett adaptációjával.
Extrák: Lugossy László: Külö-
nös melódia (BBS, 1968) 

GELENCSÉR GÁBOR

tökéletes másolatot készít a 
Nő esernyővel Monet-klasz-
szikusáról. Mint minden kép-
hamisító-filmben, az alkotók 
itt is a cselekmény áhítatos  
kulcspillanatának szán ják a  
másolás aktusát – melyhez 
természetesen korhű fes ték 
és ecset, valamint XIX. századi 
vászon dukál –, azonban jel-
zésértékűen rövidre szabják a 
vonatkozó jelenetet, mintha a 
főhős álmából keltve is képes 
lenne erre a teljesítményre. 

Meglepő húzás, de Martint 
és íróját a képhamisítás heist-
szálánál sokkal jobban izgatja 
Ray és rákos fia kapcsolata. 
Noha a szentimentális giccs 
veszélye fenyeget, a betegsé-
get egyszerű eszközökkel, a 
hatásvadászattól tartózkodva 
ábrázolják a készítők, akik so-
kat köszönhetnek a remek fia-
tal színész, Tye Sheridan (Joe) 
visszafogott alakításának. A fő - 
szereppel birkózó John Tra-
volta ugyanakkor keményök-
lű kisbűnözőként, tehetsé-
ges másolóként és igyekvő 
apaként sem elég meggyőző. 
Ahogy színész és karakter hi-
teltelenné válnak a széttartó 
szerepek sokaságában, úgy a  
film is több műfaj és stílus 
lehetőségét villantja fel, ám 
ezek egyikét sem képviselik és 
viszik végig következetesen az 
alkotók. A végeredmény így 
lapos és erőtlen.
Extrák: Semmi.

KRÁNICZ BENCE

kimunkált, súlyos darabok. Az 
immár harminc éve készült 
legutóbbi opus, a Szirmok, 
virágok, koszorúk miközben 
magán viseli a korszak szelle-
miségét, a mai nézőt is meg-
szólító, drámai erejű alkotás.

Az 1848–49-es szabadság-
harc bukása után játszódó tör-
ténet a hetvenes–nyolcvanas 
években népszerű történelmi 
analízisek sorába tartozik. E 
filmek a jancsói absztrakt pa-
rabolák és a Várkonyi-féle ro-
mantikus-kalandos történel-
mi filmek között helyezked-
nek el: kevésbé stilizáltak, 
noha témájukkal erős aktuál-
politikai áthallásokat fogal-
maznak meg; a hiteles miliők 
és karakterrajzok önértékü-
kön is sodró erejű története-
ket mesélnek el, amelyeknek 
ugyanakkor távlatos gondola-
ti tartalmuk van. A Szirmok… 
témájához kapcsolható fil-
mekkel illusztrálva mindezt, a 
Szegénylegények és a Kőszívű 
ember fiai szélső pólusa közti 
tartományt kell magunk elé 
képzelnünk, ahol a kevésbé 
radikális formavilágú, köz-
életi érdeklődésű alkotók az 
apályos szellemiségű jelen 
helyett a múltban keresnek 
közéleti indíttatású, súlyos er-
kölcsi kérdéseket felvető drá-
mai történeteket. 

Lugossy filmje bővelkedik 
a bukott forradalom és sza-
badságharc utáni választások 
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rit musokkal kísérletezik, 
ami minden ötletessége 
dacára nem mindig tesz 
jót a sztorinak. Bevallom, 
a végére kissé el is vesz-
tettem a fonalat, pedig 
szerettem olvasni. A most 
már jól bevezetett karak-
terekről még mindig van 
bőven mesélnivaló, így 
hát remélem, legközelebb 
egy feszesebb, kerekebb 
történetben látjuk viszont 
őket.
Koska Zoltán: A Titkos Társa-
ság 1-5. Fekete-fehér, 24 ol-
dalas füzetek. Kiadó: 5Panels.

TALAJ
A Hungarocomixra jelent 
meg Borbás Márton Talaj 
című képregénye, amelyben 
testvére, Bence íróként segéd-
kezett. Eredetileg diploma-
munkának készült, és ez érző-
dik is rajta, a rajzoló mindent 
meg akart mutatni, amit csak 
tud oldalszerkesztés terén, 
akár azon az áron is, hogy eze-
ket a megoldásokat nem fel-
tétlenül indokolják a történet 
fordulatai. A kívánt hatást eléri, 
az oldalak külön-külön jól mű-
ködnek, és hogy a kompozíciók 
szétszaggatják a történetet, ta-
lán nem is olyan nagy baj. Nem 
tudom, vannak-e további kép-
regényes tervei a rajzolónak, 
mindenesetre kezdetnek soha 
rosszabbat.
Talaj. Fekete-fehér, 44 oldal, irkatű-
zött. Kiadó: Scaremonger Comics.

KARÁCSONYI BATMAN
Remek választás volt a King-
pintől az év végére időzíteni egy 
karácsonyi témájú és hangu-
latú Batman-képregényt. Igaz,  
az ötlet nem túl eredeti, hiszen 
az angolszász kultúrkörben 
közismert Dickens-történetet  
már számos alkalommal dol-
gozták át más kontextusba he-
lyezve, képregényben is. Lee  
Bermejo realista, néhol natura-
lista rajza impozáns, az adap-
táció azonban meghaladta írói 
képességeit, a szerepek kiosz-
tása eléggé esetleges, kicsit 
erőltetett is, és hát a melodrá-
ma nem Batman műfaja. Persze 
az ünnepi hangulatban képes 
megpengetni a megfelelő ér-
zelmi húrokat, s így könnyen 
célba talál. Mellette szól az is, 
hogy erősen elüt a folytatá- 
sos Batman-képregényektől, jó, 
hogy itthon is újabb értelmezé-
si lehetőséget ismertünk meg a 
karakterről. 
Batman különszám 2015. Színes, 
112 oldal, puhafedeles. Kiadó: 
Kingpin.

A TITKOS TÁRSASÁG
Koska Zoltán szédületes tem-
póban, hat hónap alatt jelen-
tette meg a Titkos Társaság öt 
füzetét, összesen 120 oldalnyi 
képregényt, méghozzá impo-
nálóan egyenletes minőség-
ben. Korábbi, főleg önéletrajzi 
ihletésű munkái (Firka Comics) 
után a szerző most a törté-
netmesélési technikákkal és  

GERONIMO STILTON 
A roppant sikeres Geronimo 
Stilton-franchise képregényes 
változata gyors tempóban és 
keménytáblás kivitelezésben 
indult, majd átváltott puha-
fedelesre. Aztán három évig 
nem történt semmi. Most va-
lamivel vékonyabb papíron és 
valamivel magasabb áron jött 
ki a következő. A tartalmáról 
sok újat nem tudunk mondani, 
olyan, mint az előzők, és ezt 
dicséretnek szánjuk. Reméljük, 
ez a megjelenés a Cartaphilus 
képregénykiadói aktivitásának 
az újraéledését jelzi.
Geronimo Stilton 8: Az Eiffel-torony 
titka. Színes, 52 oldal, puhafedeles. 
Kiadó: Cartaphilus.

BAYER ANTAL

Oravecz Gergely öt évvel ez-
előtt gondolt egy nagyot, 
és elhatározta, négy hóna-

pon át minden egyes nap meg-
rajzol a blogjára egy képsort 
arról, ami történt vele, vagy ami 
foglalkoztatta aznap. Bár néha 
keményen meg kellett dolgoz-
ni az ihletért, a vállalás bejött, a 
blogot egyre többen követték, 
és a szakmai elismerés sem 
maradt el. A Műút közölt belő-
le néhány oldalnyit, 2011-ben 
pedig a webcomic elnyerte az 
Alfabéta-díjat. Már akkor sokan 
szerették volna nyomtatás-
ban látni az egészet, de nem 
akadt olyan merész kiadó, aki 
megjelentette volna országos 
terjesztésben. A szerző bánkó-
dott ugyan ezen valamelyest, 
de úgy gondolta, a weben úgyis 
bárki elolvashatja. Valahogy 
mostanra mégis megérett a 
helyzet, és ha szűkebb terjesz-
tésben is, de elkészült a Blossza 
kötet. A képsorok semmit sem 
vesztettek frissességükből, és 
igazán érdemes volt felidéz-
ni, hogy 123 nap alatt mennyi 
mindent megtudhat az ember 
önmagáról. Önéletrajzi képre-
gényben nagy a hiány Magyar-
országon, jó lenne, ha mások is 
bátorságot merítenének ebből 
a kiadványból.
Oravecz Gergely: Blossza. Fekete-
fehér, 68 oldal, puhafedeles. Kiadó: 
Nero Blanco Comix.

Blossza


