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Magyar Filmhíradó Évfolyam 1956
Magyar, 2016. Forgalmazó: Magyar
Nemzeti

Digitális

Archívum

és

Filmintézet. 511 perc.

A

hazai gyártású filmhíradók
sorozata a magyar audiovizuális örökség felbecsülhetetlenül értékes része. Ennek
a számosságát, sokszínűségét és külső összefüggéseit
tekintve egyaránt impozáns
masszívumnak egy kis, ám annál fontosabb epizódját dolgozza fel a MaNDA Terror és
forradalom 1949-1956 című
DVD sorozatának kiadványa.
Az 1956-os forradalom 60.
évfordulója alkalmából megjelentetett 4 lemezes ös�szeállítás a maga teljességében közli a forradalmi év 44
filmhíradóját, ezzel pedig egy
különleges, mára már letűnt
médium perspektívájából mutatja be a fordulópontot jelentő esztendő eseményeit.
A filmhíradó egyszerre tanú
és aktív kommunikátor, archív
dokumentumok forrása és
kérlelhetetlen propagandista.
Kül- és belpolitika, gazdaság,
tudomány, kultúra, bulvár épp
úgy megjelenik a horizontján,
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mint a sport kiemelkedő teljesítményei. Nem csak fenntartja, de kreálja is a történeti
emlékezetet, az egykori nézőket és az utókort szintén heves
lendülettel neveli.
A több híreseményt csokorba fűző, különböző cégek
portfóliójában, de mindig állami ellenőrzés alatt készülő
heti mozihíradókat 1926-tól
kezdve vetítették kötelezően
a filmszínházak aktuális főprogramja előtt, amit 1948ban újabb kormányrendelet
erősített meg. Az 1950-ben
alapított Magyar Híradó és Dokumentumfilmgyár egészen
1991-ig felelt ezeknek a mozgóképeknek a készítéséért, az
innen kikerülő sorozat csak
1956 októbere és decembere között szünetelt. A később
bekövetkező médiumváltás, a
televízió megerősödése, majd
a videótechnika megjelenése
jelentősen átalakította ugyan
a mozikba kerülő híradó szerepét, de az évtizedeken át
kétségtelenül a tájékoztatás
alapvető intézményeként jelent meg. A DVD-n látható
anyagok tehát mind jól mű-

f i l mv i l á g

f i l mvi l ág

ködő, professzionális vállalati
környezetben születtek, ahol
az alkotók a számukra kijelölt
célok érdekében az eszközök
maximumát vethették be.
A szerkesztők a negyedik lemezen extraként elhelyeztek
egy Út a forradalomhoz? című,
42 perces válogatást, melyet
Varga Balázs filmtörténész
kommentál. Varga kontextusba helyezi a mozgóképeket,
tájékoztat megszületésük és
publikálásuk körülményeiről,
érdeklődésük főbb irányairól
és az őket meghatározó ideológiai elvekről, miközben
némi stilisztikai elemzést is
végez. Mivel önmagában már
egyetlen évad is több száz
egyedi hírt tartalmaz, a hatalmas korpusz ilyen keretek
között leginkább egyfajta
problémaközpontú megközelítéssel dolgozható fel. A
kisfilm ezért először a filmhíradó általános felépítését,
majd abban a kül- és belpolitikai események ábrázolását,
a kulturális viszonyok alakulását és a hangnem fokozatos
változását vizsgálja. A kellően
informatív és fókuszált kom-
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mentátorszöveg olyan emblematikus képsorokat kísér,
melyek jól illusztrálják a műfaj
mechanizmusait és az adott
év fontos motívumait. Szerencsés lett volna épp ezért,
ha az egyes bejátszásokon az
eredeti anyagot tartalmazó
híradó hivatkozása is szerepel,
mert így hiába kapunk kedvet
a Csárdáskirálynő moszkvai
bemutatójáról, vagy a kilencgyerekes ideálcsalád életéről
szóló hír teljes megtekintéséhez, az eredeti tudósítást csak
hosszas bogarászás után lehet
a lemezeken fellelni. Örömteli
ráadás a kísérőfilmben, hogy
az októberi forradalom eseményeihez érve, az ekkor el
nem készült híradók helyett,
olyan egyéb korabeli archívok
musztereken ránk maradt képsorait látjuk, melyek töredékes mivoltukban is megrázóak.
Az 56-os filmhíradók digitális
felújítása a MaNDA restauráló
műhelyében valósult meg, a
kiadványt a Magyar Művészeti
Akadémia támogatta. Az anyag
remek kiegészítője, reflektálója
a tematikus sorozatban az év
folyamán megjelenő játékfilmeknek (Keleti Márton: A csodacsatár, Révész György: Éjfélkor,
Makk Károly: Szerelem, Kovács
András: A ménesgazda, Gábor
Pál: Angi Vera, Makk Károly:
Egymásra nézve, Bacsó Péter:
Te rongyos élet, Mészáros Márta:
Napló szerelmeimnek, Bereményi Géza: Eldorádó).
A kollekció jó kiindulópontként szolgál a korszak bármely
diszciplína felől érkező kutatóinak, csemegét a filmrajongóknak, de avatott történelemtanárok kezében kiapadhatatlanul
gazdag oktatási segédeszközzé
is válhat. A realitással sajátos
viszonyt ápoló, elsődlegesen
propagandaként működő filmhíradók esetében azonban bármely felhasználás esetében a
szakértő-értelmező útmutatás
az, ami hangsúlyosan nélkülözhetetlen, bemelegítésként így
legjobb rögtön az extrával kezdeni a megtekintést.
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kisfiának, a kisfilm elején pedig
a rendező jóízűen, négy snitten
keresztül fogyaszt el egy almát.
Ezek az intim, emberi momentumok épp olyan szépek és sokatmondóak, mint ahogy Darvas Iván és Szabó István beszél
a riporternek Makk Károlyról,
Psota a fantasztikus szexuális
életükről, vagy Jeles a Liliomfi
varázslatáról.
Extrák: Audiokommentár, portréfilm (Makk Károly és vendégei), előzetes, híradófelvétel.
KRÁNICZ BENCE

Szerelem
Magyar, 1970. Rendezte: Makk Károly.
Szereplők: Törőcsik Mari, Darvas Lili,
Darvas Iván. Forgalmazó: Magyar
Nemzeti

Digitális

Archívum

és

Filmintézet. 90 perc.

R

itka a csillagok olyan tökéletes együttállása a magyar
filmtörténetben, mint amely a
Szerelem elkészültéhez vezetett.
Makk Károly korszakos jelentőségű filmjében tehetségének,
képességeinek legjavát adta néhány kivételes művész, akik közül Déry Tibor vagy Darvas Iván
személyes élettényeiket, Kádár
börtönében átélt szenvedésüket is beleírták, beleforgatták a
Szerelembe. A rendező bölcsen,
érzékenyen engedte érvényesülni és hozta közös nevezőre
munkatársai egyéni művészi
törekvéseit: Déry ambícióját,
hogy megragadjon valamit a
Monarchia letűnt, elpusztított
világából és két-három ember
minden történelmi viszontagságot lebíró szenvedélyéről
meséljen; a nemzetközi karriert
befutott Darvas Lili utolsó, nagy
alakítását; Tóth János operatőr
kísérleteit.
Már csak a Tóth által kidolgozott vizuális stílus újrafelfedezése miatt is érdemes beszerezni a film felújított változatát
tartalmazó DVD-t. A fiát éveken
át hazaváró matróna szobájának gazdag, szinte másvilági
tárgyornamentikája, a tükröződő, torzuló felületek, belső
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keretek játéka végre a lehető
legjobb minőségben látható,
még plasztikusabbá téve például a múlttal és a szeretettel
összekapcsolódó tárgyak faanyaga és a börtönt, fogságot
jelképező hideg fémek képi
feszültségét.
Az emlékezés természetét
letapogató, lírai, asszociatív
filmstílusról éppen úgy rengeteg tanulmány született az
elmúlt évtizedekben, mint a
Szerelem politikai bátorságáról
– hiszen nem egyértelmű, hogy
Darvas Iván karakterét Rákosi
vagy Kádár rendszerében ítélték el. A rendező és Gelencsér
Gábor filmtörténész közös
audiokommentárjában Makk
Károly talán emiatt is tartózkodik attól, hogy mélyebben elemezze a filmjét. Többnyire röviden, enigmatikusan fogalmaz,
miközben Gelencsér alaposan,
több szempontból járja körbe
a film művészi eredményeit,
mindig kiemelve azt is, rá melyik jelenet gyakorolja a legnagyobb hatást.
A lemez másik legérdekesebb extrája egy 1985-ös televíziós portréfilm Makkról,
amely elsősorban privát filmként, (fél)amatőr videóként
izgalmas: a rendező paloznaki
nyaralójában rendezett vendégségről tudósít. Törőcsik
Mari reklámszatyorral a kezében érkezik, Jeles András
játékosan megpróbál elgáncsolni valakit, Psota Irén segít
gyufát gyújtani Makk kétéves
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Angi Vera
Magyar, 1978. Rendezte: Gábor Pál.
Szereplők: Pap Vera, Pásztor Erzsi,
Szabó Éva, Dunai Tamás. Forgalmazó:
Magyar Nemzeti Digitális Archívum
és Filmintézet. 93 perc.

B

űnös vagy áldozat? – az
ötvenes évek politikájáról
szóló történetekben könnyű
válaszolni erre a kérdésre. Gábor Pál filmje azonban éppen
ezt a dilemmát árnyalja címszereplőjének karakterében. Angi
Vera, a fiatal ápolónő őszinte és
naiv teremtés; ami a szívén, az
a száján? Ravasz karrierista, aki
jó érzékkel alkalmazkodik a káderképző iskola elvárásaihoz?
Esendő ember: ha szerelmes,
odaadóan szeret; ha fél, feladja szerelmét és a szerelmet?
Netán boszorkányos vamp, aki
számításból csábít? Vagy csak
sodródó tizennyolcéves háborús árvaként tartozni szeretne
valahova, s a legerősebb apa/
anyafigurához csapódik? Vala-
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mennyire mindegyik és teljességgel egyik sem – éppen ez
adja a karakter és általa a korszak ábrázolásának összetettségét, drámai mélységét, ahogy
ebből fakad a film máig tartó
elevensége, ereje is.
Érdemes az ötvenes évek
korszakán belül pontosan kijelölni a történet idejét, hiszen ez alapozza meg és hitelesíti az árnyalt lélekrajzot.
Mindehhez segítséget maga
Gábor Pál (illetve a kiadvány
szerkesztője) nyújt. A Fordulat
című híradóösszeállítás olyan,
mintha az idestova harminc
éve elhunyt rendező a DVDkiadás extrájaként készítette
volna: képet kapunk belőle
a két munkáspárt, a szocdemek és kommunisták 1948as egyesülésével létrejövő
hatalomkoncentrációról, s az
annak nyomán kibontakozó
személyi kultusz és politikai
terror első jeleiről. (A film keletkezése évében készült történelmi montázs valójában
háttértanulmány lehetett az
alkotó számára.) Angi Vera története tehát a demokratikus
többpártrendszerből a szovjetmintájú egypárti diktatúrába
átvezető időszak hónapjaiban
játszódik, amikor egyfelől még
minden nyitott és bizonytalan
– másfelől viszont már lezárult és eldőlt. A címszereplő
útja az erkölcsi autonómiától
a politikai behódolásig ezt a
folyamatot írja le, méghozzá
nem a nagyon is kiismerhető
hatalmi játszmák, hanem a jóval rejtélyesebb lelki és a még
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kiszámíthatatlanabb testi késztetések küzdelmeként.
A díjak tucatjával elhalmozott Angi Vera művészi érdemei
a rendező mellett Koltai Lajos
nyomasztó tónusú, ólomszürke
őszi képeinek, valamint az azonos című novella szerzőjének,
Vészi Endrének is köszönhetők, akinek a hasonló korszakot
megidéző Kettévált mennyezet
című írásából forgatja Gábor
Pál a következő filmjét. A siker
miatti újrázás azonban kivételes az igen sokféle témájú és
stílusú filmeket tartalmazó rendezői pályán, amint erről már
a hatvanas évek Balázs Béla
Stúdiójában készült, a lemezen
szintén helyet kapó filozofikus
etűd (Prometheus), kisjáték(Aranykor) és dokumentumfilm
(A látogatás) tanúskodik.
Extrák: Prometheus (BBS, 1962,
7’); Aranykor (BBS, 1963, 25’); A
látogatás (BBS, 1969, 13’); Fordulat (HDS, 1978, 24’)
GELENCSÉR GÁBOR

Menny és Pokol
Tengoku to jigoku – japán, 1963.
Rendezte: Kurosawa Akira. Szereplők:
Mifune Toshiro, Mihashi Tatsuya,
Nakadai Tatsuya. Forgalmazó: Etalon
Film Kft. 142 perc.

A

kira Kurosawa a mesteri kosztümös drámái (A hét szamuráj, Véres trón, A testőr) mellett
néha szinkronidejű filmeket is
forgatott, melyek a 1945 utáni
Japán társadalmi viszonyait állították fókuszba (Élni, Rőtszakál-
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lú). A „japán gazdasági csoda”
után prosperáló, ugyanakkor
társadalmi-politikai feszültségekkel teli hatvanas években
játszódik az Ed McBain King’s
Ransom című 1959-es bűnügyi
regényéhez lazán kapcsolódó
szerzői krimi, a Menny és Pokol
is. A radikális baloldal az amerikai-japán biztonsági egyezmény elleni tüntetések mellett
támadta a tradicionális japán
társadalmi és családi normákat. E fejlemény bár a Menny és
Pokolban az újhullám (nuberu
bagu) formabontó alkotásaitól
eltérően ugyan klasszikus műfaji keretek között jelenik meg,
ám Kurosawa mégis komplex
módon mutatja be a korszak
osztálykonfliktusait.
A vállalatvezető főhős, Kingo
Gondo anyagi gondokkal küzd,
így cseppet sem hiányzik neki
egy zsaroló hívása, aki állítólag elrabolta fiát, s váltságdíjat
követel a gyermekért. Öröm az
ürömben, hogy a gyerekrabló
hibát vétett, és nem a főnök,
hanem a beosztott, Gondo sofőrjének fiát ejtette foglyul. A
makacs férfi csak felesége és a
könyörgő sofőr nyomására hajlandó fizetni, ám ezzel koránt
sincs vége a Menny és Pokolnak,
minthogy Kurosawa klasszikus
krimicselekménnyel dolgozik,
közben pedig lassan a rendőrségre, illetve a nyomozókra
kezd fókuszálni.
Azonban a Menny és Pokol
csak a felszínen hagyományos
bűnügyi történet, Kurosawa
kardforgató drámáihoz hason-
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lóan eltér a konvencióktól. A
japán rendező krimijében nem
a „ki tette?”, hanem a „hogyan
működik ez a társadalom?” a
legfontosabb kérdés. A nyomozás közben nemcsak a rendőrség még mindig a tradicionális
erkölcsi normákon alapuló
módszerei (a megszállott nyomozónak, Tokurának nem elég
az emberrabló kézre kerítése,
halálbüntetést akar kieszközölni a bűnöző számára), hanem
az osztályegyenlőtlenségek is
kristálytisztán láthatóvá válnak: az alsóbb osztályoknak
„alacsonyabb az árfolyama” a
pénzvilágban.
A Menny és Pokol tehát a
rendezőhöz méltó módon ös�szetett, intelligens bűnfilm,
mellyel bár vannak ritmusproblémák, kicsit le is ül a cselekmény második felében, de
az utolsó fél óra, kiváltképp a
döbbenetes erejű zárójelenet
mindenért kárpótolja a nézőt.
Extrák: Semmi.
BENKE ATTILA

Tripla kilences
Triple 9 – amerikai, 2016. Rendezte:
John Hillcoat. Szereplők: Chiwetel
Ejiofor,

Woody

Harrelson,

Kate

Winslet. Forgalmazó: SPHE. 115 perc.

N

em tudni, a várakozás vagy a
csalódás volt-e nagyobb az
amúgy kiváló John Hillcoat legújabb filmjével kapcsolatban.
Az ajánlat mesterművével, Az
út és a Fékezhetetlen remekléseivel magasra tette a lécet a
rendező, a Tripla kilences azon-
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ban, bármily sok jóval kecsegtetett, végül is fiaskó lett. Csak
néhány vájt szemű rajongó fogadta el, ugyanis hiába érdekes
az alapsztorija – a maffia megrendeléseit teljesítő rendőrök
és exrendőrök kálváriájából
betonkemény akcióheist, vagy
sokrétegű morális tanmese
egyaránt készíthető lett volna
–, ha a forgatókönyve klisészerű, a hanyagul összefércelt jelenetek közötti kohézió gyakran
gyenge, a figurák motivációi
pedig jó darabig nehezen érthetőek. A Tripla kilences legnagyobb problémája mégsem
a jelenetek kidolgozatlansága,
hanem hogy nem engedi meg
az odakapcsolódást a szereplőkhöz. A kétórás játékidő legkevesebb háromnegyedéig
lehetetlen bármelyik figurát
megkedvelni, a vágyaikkal és
a sorsukkal közösséget érezni,
ráadásul a film képi világa is
mintha tudatosan elidegenítené az alakokat a nézőtől: közeliket jellemzően alig látni, vagy
ha mégis, akkor csak töredékmásodpercekre és alulvilágítva, a kamerának hátat fordító
színészekről. Ritka az olyan
műfaji mozi, amely ennyire
mély rezerváltságot kelt a benne feltűnő figurákkal szemben,
és a koncepcionális gondokat
az sem feledteti, hogy a végjátékban szépen felpörögnek
az események. Hiszen amikor
végre valóban kezd érdekessé
válni a film, egyszeriben be is
fejeződik.
Extrák: Három werk.
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