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vált. Ezt – a filmtörténeti moz-
gásokkal ugyancsak párhuza-
mosan – a szerzői stílust tovább 
radikalizáló művek folytatják, 
az álomszerű, tudatfilmes Tűz-
oltó utca 25. (1973) és az alle-
gorikus Budapest mesék (1976). 
A következő film, a Bizalom vi-
szont már a nyolcvanas évek 
konvencionálisabb elbeszé-
lésmódú, kevéssé személyes 
stílusát készíti elő (a hetvenes 
évek munkái ezért nem al-
kotnak újabb trilógiát), amely 
majd a második trilógiában fog 
kiteljesedni, a magyar új aka-
démizmus (nemzetközi elne-
vezéssel a midcult művészfilm) 
legsikeresebb képviselőjeként. 
Ezután a korábbi témák, for-
mák, gyártási-költségvetési fel-
tételek variációja következik: 
a második trilógiát rögtön két, 
szorosan egymás mellett forga-
tott filmpár követi, a Találkozás 
Vénusszal (1991) nemzetközi 
és az Édes Emma, drága Böbe 
(1991) hazai történetével, költ-
ségvetésével és (jórészt) sze-
replőgárdájával. A nagylélegze-
tű, enciklopédikus összegzés, A 
Napfény íze (1999) után tovább 
folytatódik a korábbi formák va-
riációja, elsőként a Bizalom tör-
ténelmi korszakát és kamara- 

maga Szabó is első trilógiájából 
(Álmodozások kora, 1964; Apa, 
Szerelmesfilm, 1970) a középső 
darabot tartja a legsikerültebb-
nek, a másodikból (Mephisto, 
Redl ezredes, Hanussen) ugyan-
csak a középsőt (azaz nem az 
Oscar-díjas Mephistót), továb-
bá számára is fontos állomás a 
stílusváltó Bizalom. Másodszor 
az életmű nemzetközi elis-
mertségét a második trilógia 
alapozta meg, amely végre tel-
jes egészében hozzáférhető. 
Harmadszor pedig – s talán ez 
a legizgalmasabb, legkreatí-
vabb eleme az összeállításnak 
– kirajzolódik belőle az életmű 
mozgása, íve. 

Szabó István életműve – füg-
getlenül attól, hogy a nemrég 
bemutatott Zárójelentés a cím 
sugalmazásának megfelelően 
az utolsó tétele lesz-e – három 
stíluskorszakra és egy nagy 
lélegzetű, több filmből álló 
összefoglaló, zárószakaszra 
bontható. Az első trilógia a 
modernista új hullámos stílust 
reprezentálja, amellyel Szabó 
a hatvanas évek filmtörténeté-
nek meghatározó szereplőjévé 

drámáját idéző, ugyanakkor 
koprodukcióban, világsztárok 
közreműködésével megvaló-
suló Szembesítéssel. A további 
filmek– így vagy úgy – jórészt 
ugyancsak „variációk egy  
(korábbi) témára”. 

S hogy mi a tanulsága 
mindennek, amit tehát a dísz-
dobozban sorakozó filmek 
meggyőzően bizonyítanak? A 
midcult film fogalmának pon-
tos bemutatása, nevezetesen 
a szerzői szemlélet tovább-
élése a konvencionális(abb), 
adott esetben műfaji(bb) 
formában. Szabó mindvégig 
ugyanarról mesél (a 20. száza-
di közép-kelet-európai sorsok 
történelmi-politikai meghatá-
rozottságáról), ám ezt más és 
más módon teszi a szubjektív 
emlékezésfilmektől a nagy-
szabású történelmi tablókig. 
A hat film több mint 12 órás 
játékideje ezen a nemcsak az 
életmű tekintetében, hanem 
filmtörténetileg is reprezenta-
tív úton vezet végig.

A gazdag extratartalmak kö-
zül hármat szeretnék kiemel-
ni. Az első a Filmesek egymás 
közt című 1984-es riportnak a 
Redl ezredes forgatását bemu-
tató részlete. Ebben Romvári 
József díszlettervező beszél 
munkájáról, miközben egy stú-
dióban felvett jelenet próbá-
ját láthatjuk, ahogy a rendező 
precízen, mozgásról-mozgásra 
előjátszik Brandauernek. A 
második a Rendezők cérnaszá-
lon (2008) című kettős portré 
Szabóról és talán legkedvel-
tebb kollégájáról, nemzedék-
társáról (ugyanabban az év-
ben születtek), Jiří Menzelről. 
Igen tanulságos megfigyelni 
a két rendezőnek az oldott 
beszélgetésekben, szituációk-
ban megmutatkozó, a műve-
ken is nyomot hagyó alkati kü-
lönbségét. A harmadik pedig 
egy „névtelen”, mindenféle 
stáblistát nélkülöző montázs 
az életmű legszebb, emble-
matikus részleteiből. A rövid, a 
rendezőhöz méltó etűd címé-
vel csak azonosulni tudunk: 
Köszönjük, Szabó István!

Reprezentatív és informatív 
gyűjteménnyel tiszteleg 

Sza bó István előtt a Nemzeti 
Filmintézet Filmarchívuma. A 
hat film közül ugyan hármat 
(Apa, 1966; Bizalom, 1979; 
Mephisto, 1981) már korábban 
is megjelentettek, most azon-
ban digitálisan felújított képpel 
és hanggal nézhetjük újra őket, 
ahogy a másik három, általuk 
még kiadatlan filmet is (Redl 
ezredes, 1985; Hanussen, 1988; 
Szembesítés, 2001). Az extra le-
mezen helyet kapó rövidfilmek 
közül a Variációk egy témára 
(1961) és a Te (1962) szintén 
elérhető volt már korábbi le-
mezeiken, az Álom a házról 
(1971) azonban először látha-
tó, ahogy az egyéb extratar-
talmak (riportok, beszámolók) 
többsége szintén újdonság. 
Informatív tehát a kiadvány, 
hiszen a filmek most válnak 
láthatóvá korszerű, minden 
igényt kielégítő minőségben, 
ugyanakkor több szempontból 
reprezentatív. Először is jórészt 
a legkiemelkedőbb művek so-
rakoznak benne. Ennek meg-
ítélése nyilván szubjektív, de 

Szabó István-díszdoboz
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Fekete pillangó
Black Butterfly – amerikai, 2017. 

Rendezte: Brian Goodman. Szereplők: 

Antonio Banderas, Jonathan Rhys-

Meyers, Piper Perabo, Abel Ferrara. 

Forgalmazó: Cinetel. 89 perc.

A „home invasion” thrillerek-
ben (Szalmakutyák, Csendes 

terror, Báránybőrben, Funny 
Games, Vaksötét) az otthon 
mindig többet jelent egyszerű 
családi háznál: a hős erkölcsi 
integritásának és identitásának 
szimbóluma, amelyet egy vagy 
több betolakodó már a pusz-
ta jelenlétével veszélyeztet. 
Darren Aronofsky ezen a sé-
mán csavart egy nagyot 2017-
es filmjében, az anyám!-ban, 
és érdekes módon hasonlóan 
járt el az ugyanebben az évben 
debütált, de Aronofsky művé-
nél jóval kisebb visszhangot 
kapott Fekete pillangó a java-
részt színészként dolgozó Brian 
Goodman (Kapj el, ha tudsz, Bű-
nös utcák) rendezésében.

A Fekete pillangó egy 2008-
as francia tévéfilm, a Papillon 
noir feldolgozása. Főhőse, Paul 
(Antonio Banderas élete egyik 
legjobb alakítását nyújtja a sze-
repben) lecsúszott, alkoholba 
és vadászatba menekülő író, 
aki művészi válságkorszaká-
ban kénytelen eladni a világtól 
elzárt vidéki házát, ahol régeb-
ben alkotott. Az ingatlanközve-
títő Laurával meg is beszél egy 
találkozót egy országúti biszt-
róban, ám az odavezető úton 
egy faragatlan kamionossal rö-
vid incidense támad. Pechére 
a sofőr feltűnik a vendéglátó-
helyen, és beleköt Paulba. Egy 
furcsa, tetovált férfi, Jack (Jona-
than Rhys-Meyers ördögien jól 
játssza az antagonistát) menti 
meg a kiadós veréstől, ezért az 
író hálából ideiglenesen befo-
gadja a rejtélyes idegent. Aki 
nemcsak tanácsokat ad Paul-
nak, hanem direkt olyan, thril-
lerekbe illő veszélyes szituáci-
ókat teremt, amelyek szerinte 
inspirálhatják az írót. Jack egy-
re messzebbre merészkedik, 

További extrák: Filmszemle ’67 
Apa, MFH 1967/41. (tudósítás 
a forgatásról, illetve a moszk-
vai nagydíjról és a New York-i 
bemutatóról); Arcok történelmi 
megvilágításban (Szabó István 
és Koltai Lajos a Bizalomról, 
Fazekas Eszter beszélgetése, 
2019); Szabó István és Érdi 
Sándor a Mephistóról beszél-
get, Stúdió ’81, MTV; A Cannes-i 
fesztiválon Szabó István átve-
szi a legjobb forgatókönyvért 
járó díjat, Stúdió ’82, MTV; 
Klaus Maria Brandauer Buda-
pesten a Redl ezredes forgatá-
sán, MTV Híradó, 1983; Szabó 
István és Aczél Endre beszélget 
a Hanussenről, MTV Híradó, 
1988.

GELENCSÉR GÁBOR

Majdnem híres
Almost Famous – amerikai, 2000. 

Rendezte: Cameron Crowe. Szereplők: 

Patrick Fugit, Kate Hudson, Billy 

Crudup. Forgalmazó: Sony. 118 perc.

A bíró rászámol, néhány lel-
kes néző is drukkol még, de 

jelen pillanatban nem való-
színű, hogy Cameron Crowe 
fel tud állni a padlóról, ahová 
sorozatos kudarcaival az utób-
bi években leküzdötte magát. 
Elizabethtown, Az igazi kaland, 
Aloha: három szomorú bukás 
az utóbbi 15 évből, amelyek 
tönkrevágták Crowe ígéretesen 
induló rendező karrierjét. (Jel-
zésértékű, hogy az Alohát már 
nem is mutatták be Magyar-
országon, annak idején a for-
galmazó az utolsó pillanatban 
törölte a premiert.) A legjobb 
eredeti forgatókönyv Oscar-
díjával jutalmazott Majdnem 
híresről tehát majdnem bizto-
san kijelenthető, hogy Crowe 
legismertebb és legsikeresebb 
filmje marad az idők végezeté-
ig, és ez rendben is van így egy 
ennyire személyes, az alkotó 
szenvedélyes ügyszeretetét és 
nosztalgikus érzéseit tükröző 
film esetében.

Crowe 16 éves volt, amikor 
a Rolling Stone magazin meg-
bízásából elkísérte az Allman 

Lane-hez, akibe a zenekar gitá-
rosa is belehabarodik. Valójá-
ban Russell és William ellent-
mondásos mentor-tanítvány 
viszonya izgalmasabb, mint 
a romantikus szálak, Penny 
ugyanis sosem tud annyira ér-
dekes lenni, amilyennek a töb-
biek mondják, és őrjítő femme 
fatale helyett a cselekmény 
előrehaladtával egyre inkább 
bosszantó mellékalaknak tű-
nik. Gazdagítja viszont a Majd-
nem híres világát két kifogás-
talan kabinetalakítás: Frances 
McDormand William anyja-
ként, Philip Seymour Hoffman 
veterán zenei újságíróként 
bizonyítja, hogy nemzedékük 
legjobb színészei közé tartoz-
nak, illetve tartoztak, eszünk-
be juttatva, Hoffman 2014-es 
halála milyen kínzó veszteség. 
Vagyis Crowe mozija az ihletett 
szereplőválasztás és a Simon & 
Garfunkeltől Elton Johnig terje-
dő, pazar zenei felhozatal miatt 
is nemesedhetett hollywoodi 
örökzölddé, végső soron pedig 
azért, mert eleven, vibráló ké-
pet ad a 20. század talán utol-
só olyan időszakáról, amelyről 
hajlandóak vagyunk elhinni a 
romantikus meséket. 
Extrák: Nincsenek. Most a mo - 
 ziverzió jelenik meg újra 
dvd-n, de elérhető a film negy-
ven perccel hosszabb változa-
ta is, amelyben főként a turné 
állomásai bővülnek új epizó-
dokkal.

KRÁNICZ BENCE

Brothers Bandet háromhetes 
turnéjukra. A film hőse, William 
még csak 15 éves, riportjának 
témája pedig a fiktív Stillwater 
zenekar, de a lényeg válto-
zatlan: pillanatkép készül a 
rock’n’roll „nagy évtizedének”, 
ennek a nagyjából a hetvenes 
évek közepéig tartó, fülledt és 
zajos időszaknak a legvégéről, 
amikor a popzene csillagai kö-
zül többen már világsztárok, 
de még dolgozik bennük a tár-
sadalmi forradalom vágya; már 
megváltoztatták a szórakozta-
tóipart, de a szórakoztatóipar 
még nem változtatta meg őket. 
A Stillwater turnéjának végén 
a banda új menedzsert kap, 
aki busz helyett repülőgépen 
utaztatja őket, háromszor any-
nyi koncertet szervez le nekik, 
és amellett érvel, hogy most 
kell rengeteg pénzt keresniük, 
mert később már nem tudnak – 
a mefisztói figura csak néhány 
jelenetben tűnik fel, de ő hozza 
el annak a korszaknak a végét, 
amelyért Crowe olyan látvá-
nyosan és meghatóan rajong.

Ám rajongásunk tárgyáról 
filmet forgatni kockázatos vál-
lalkozás, és Crowe klasszikus 
műfaji mintákat hív segítségül, 
hogy elkerülje a köldöknéze-
getés vagy a bennfenteskedés 
csapdáit. William nevelődési 
története melodrámai szerel-
mi háromszögben bontako-
zik ki, miután túl közel kerül 
a Stillwatert kísérő groupie-
csapat üdvöskéjéhez, Penny 
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csupán könyvei kiadásában 
segédkezett, de munkakapcso-
latuk idővel őszinte barátság-
gá mélyült. E különös viszony 
krónikája Michael Grandage 
Géniusz című debütfilmje. 

Hányatott sorsú moziról van 
szó, a Géniusz mintegy másfél 
évtizedig pihent a dobozban, 
mielőtt a projekt zöld utat ka-
pott, s ez érezhető a végered-
ményen. Kifejezetten izgalmas, 
hogy a történet nem a szerte-
len, önpusztító Wolfe, hanem 
az élethez szelíd hűvösséggel 
viszonyuló Perkins figurája 
köré összpontosul. A feltörek-
vő zsenit az ő nagyítólencsé-
jén keresztül ismerhetjük meg, 
ám a képletet bonyolítja Wolfe 
szeretője, a korosodó Aline 
(Nicole Kidman) is, aki beteges 
féltékenységével igyekszik 
megmérgezni a két férfi kap-
csolatát. E rendhagyó „szerelmi 

és társai ezen még csavarnak 
egyet az utolsó jelenetben, 
ami már kifejezetten lerontja a 
Fekete pillangó színvonalát. Az 
első egy óráért azonban aján-
lott megnézni a filmet.
Extrák: Semmi.

BENKE ATTILA

Géniusz
Genius – angol-amerikai, 2016. 

Rendezte: Michael Grandage. Sze rep - 

lők: Colin Firth, Jude Law, Nicole Kid-

man. Forgalmazó: Cinetel. 104 perc. 

Aki dudás akar lenni, pokolra 
kell annak menni – tartja az 

ősrégi mondás. Thomas Wolfe 
(Jude Law) világéletében du-
dás akart lenni, és sosem félt a 
lélek szénfekete mélységeibe 
ereszkedni, ha ez volt az ára, 
hogy remekművet vajúdjon ki 
magából. A vérét folyatta el az 
íróasztala fölött. Bár neve ha-
zánkban nem annyira ismert, 
mint nemzedéke többi tagjáé 
(Scott Fitzgerald, Ernest He-
mingway), nagyregényeivel, to- 
vábbá novellisztikájával je-
lentékeny hatást gyakorolt az 
amerikai irodalomra. Wolfe 
az 1920-as évek második fe-
lében alapozta meg karrier-
jét, amikor találkozott a híres 
irodalmi szerkesztővel, Max 
Perkinsszel (Colin Firth). Az 
avatott műértő rögtön meg-
látta az írógéniuszt a szeszé-
lyes fiatalemberben, és nem 

háromszög-helyzet” ígéretes 
konfliktusokat szül, amelyek 
sajnos csak ritkán nyernek va-
lódi tétet (ilyen például Aline 
és Max beszélgetése a szer-
kesztő irodájában, ahol még 
egy pisztoly is előkerül), továb-
bá a kötelező toldalékfigurák (a 
súlyos válságát élő Fitzgerald 
vagy az egyetlen jelenet ere-
jéig felbukkanó Hemingway) is 
inkább a közegábrázolást szol-
gáló biodíszletek, semmint éles 
vonásokkal megrajzolt, hús-vér 
jellemek. 

Wolfe és Perkins cinkos szö-
vetsége kellően érdekfeszítő 
lenne ahhoz, hogy végig éberen 
tartsa a nézőt, ám a cselekmény 
bumfordi bakugrásokkal halad 
előre (olykor hosszabb időtávot 
hidal át anélkül, hogy ezt leg-
alább inzert formájában tud-
tunkra adná), így pedig a ritmus 
is szaggatottá válik. A Géniuszt 
is megmételyezi a kortárs poli-
tikus- és sztáréletrajzok beteg-
sége: ahelyett, hogy átívelné a 
főhős teljes életművét, inkább 
kötetlenül adomázgat belő-
le, ami már azért is sajnálatos, 
mert Wolfe az életrajzi fikció 
prózaformájának egyik úttörője 
volt. Örvendetes viszont, hogy 
a színészi alakítások elsőrangú-
ak: Firth szomorkás tekintete a 
szívünkig hatol, Kidman maku-
látlanul hozza a reménytelenül 
szerelmes hősnőt, Law pedig 
nagyszerűen alakítja a lángel-
mét, aki kimozdította medréből 
a világirodalmat, majd belehalt. 
Extrák: Semmi.

KOVÁCS PATRIK

így az alkotónak ki kell találnia, 
hogyan távolíthatja el nem kí-
vánt „múzsáját”.

A Fekete pillangó alkotói sok 
filmklasszikusból és kultusz-
filmből merítettek, és a refe-
renciákat tudatosan és okosan 
adagolták a cselekménybe, 
ezáltal egy rendkívül feszült 
és feszes pszichothrillert épí-
tettek fel. A film elején még 
joggal várhatjuk Steven Spiel-
berg Párbajának egy verzióját 
az őrült kamionos miatt, az azt 
követő történések viszont már 
a Rutger Hauer-féle Az országút 
fantomját juttathatják eszünk-
be, ami keveredik Stanley 
Kubrick Ragyogásával és a szin-
tén Stephen King tollából szár-
mazó Tortúrával. Minden adott 
egy feszült macska-egér játék-
hoz. Az események gyorsan be 
is indulnak, és Brian Goodman 
a rövid, de velős cselekmény 
keretei között szépen kibontot-
ta a két teljesen más világhoz 
tartozó főhős férfi elmérge-
sedő kapcsolatát. Ám sajnos 
a Fekete pillangó alkotóinak 
nem sikerült olyan jól megcsa-
varnia a sztorit, mint Darren 
Aronofsky-nak az anyám!-
ban. A film utolsó harmadánál 
beálló fordulat feleslegesen 
teszi idézőjelbe az amúgy is 
kreatív módon megvalósított, 
önreflexív történetet (Jack 
frappáns ötlete, hogy Paul írja 
meg, színezze ki az ő találko-
zásukat), azonban Goodman 


