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Jóllehet, a korszak amerikai 
stúdióinál bevett gyakorlat-
nak számított európai hely-
színeken forgatni a gyártási 
költségek csökkentése végett, 
ám például a Kleopátra vagy A 
Római Birodalom bukása attól 
még avítt, teátrális darabok, 
hogy a spanyol pusztában 
készültek. David Lean azon-
ban képileg is érdekessé teszi 
történeteit a vágással és a ka-
meraszögekkel. A Híd a Kwai 
folyón emlékezetes jelenete, 
mikor Alec Guiness ezredesét 
megbüntetik, s vérző orral 
egész éjszaka vigyázban kell 
állnia. A kissé megdöntött ka-
mera azonban felnéz rá, így 
szerencsétlen, legyőzött fo-
goly helyett méltóságteljes 
hősként látjuk a fegyvertele-
nül is bátran ellenálló brit pa-
rancsnokot.

David Lean klasszikusai a 
szó legnemesebb értelmében 
hősfilmek, melyek mellőzik 
a mesterkélt pátoszt és a ha-
tásvadász heroizmust, és arra 
koncentrálnak, hogy válság-
helyzetben az egyén miként 
tudja megőrizni erkölcsi tar-
tását. Így a Híd a Kwai-folyón, 
s főleg az Arábiai Lawrence 
nagyon aktuális darabok ma-
napság, mikor a Közel-Keleten 
ismét háború dúl, a nyugati 

golytáborban játszódik, míg 
az Arábiai Lawrence az első 
világháború alatt az Oszmán 
Birodalom ellen kirobbant 
arab felkelésben aktív szere-
pet vállaló brit hadnagy, T. E. 
Lawrence feljegyzéseit fordít-
ja át kalandfilmbe.

A két mű teljesen más pers-
pektívát érvényesít: míg az 
egyhelyszínes Híd... inkább a 
passzív ellenálló Nicholson ez-
redes (Alec Guiness), a forróvé-
rű Shears (William Holden) és a 
japán Saito (Sessue Hayakawa) 
ezredes konfliktusára épít, ad-
dig a nagyvolumenű, epikus 
Arábiai Lawrence címszerep-
lője (Peter O’Toole) identitás-
változását mutatja be. Lean 
műveit viszont összeköti, hogy 
a korabeli, megfáradt és ste-
ril hollywoodi kosztümös fil-
mekhez képest „élnek”, mely 
egyfelől annak köszönhető, 
hogy Lean nemcsak az au-
tentikusság látszatát kívánta 
fenntartani, hanem valóban 
eredeti helyszíneken forgatott: 
A Híd a Kwai-folyón jeleneteit 
javarészt Ceylonban, míg az 
Arábiai Lawrence-t Marokkó és 
Jordánia mesés sivatagjaiban 
vették fel.

ember pedig egyelőre sajnos 
távolról sem a hős szerepét 
tölti be.
Extrák: Werkfilmek, beszélge-
tés William Holdennel és Alec 
Guiness-szel, a Híd a Kwai-
folyón John Milius filmrendező 
szerint. Képgaléria. A két film 
két külön kiadvány.

BENKE ATTILA

A látogatás
The Visit – amerikai, 2015. Rendezte: 

M. Night Shyamalan. Szereplők: 

Olivia DeJonge, Ed Oxenbould, 

Deanna Dunagan. Forgalmazó: GHE-

Bontonfilm. 94 perc.

Shyamalan az elmúlt évek-
ben azon fáradozott, hogy 

a természetfeletti thrillerek 
után a hosszútávú mélyre-
pülésnek is bajnoka legyen. 
Tiszta burleszk, amit a Lány 
a vízben óta művelt: egyre 
nagyobb és nagyobb költ-
ségvetésű filmekkel hasalt el 
a rendező, akinek nevét már 
azokon a filmszakkörökön 
is csak diszkrét kuncogással 
emlegetik, ahol régen még 
dobogós helyre rangsorol-
ták a Hitchcock-tanítványok 
körében. Vezető pozícióját 
azóta más listákon őrzi – első 
azok között, akik közös neve-
zőre hozták Spielberg és Ed 
Wood művészetét –, és bár 
ezért sokan a túltengő kül-
detéstudatot okolják (Lány a 
vízben című filmjében még-
iscsak magára osztotta a jövő 
generációit felvilágosító író 
szerepét), Shyamalan inkább 
a túltengő stúdiókontrollra 
mutogat, és arra fogja Az utol-
só léghajlító meg A Föld után 
katasztrófáját, hogy megvon-
ták tőle a végső vágás jogát. 
Ezért két éve hátat fordított 
Hollywoodnak, és a Föld után-
ért kapott gázsijából maga fi-
nanszírozta A látogatást, hogy 
bizonyítsa: ért még a film- na 
meg a pénzcsináláshoz.

A látogatás után két dolgot 
nem érdemes tagadni: hogy 
Shyamalan tud még nagyot 
kaszálni (az ötmillió dollárból 

Híd a Kwai-folyón (Bridge on River 

Kwai) – angol–amerikai, 1957. 

Szereplők: William Holden, Alec 

Guiness, Sessue Hayakawa. 161 perc.

Arábiai Lawrence (Lawrence of 

Arabia) – angol–amerikai, 1962. 

Szereplők: Peter O’Toole, Alec 

Guiness, Anthony Quinn. 227 perc.

Forgalmazó: Sony Pictures Home 

Entertainment.

David Lean neve a páratlan 
igényességgel megrende-

zett irodalmi adaptációkkal, 
illetve drámai, ugyanakkor 
tudományos pontossággal el- 
készített történelmi és élet-
rajzi filmekkel forrt össze. 
Lean első mesterműve a Kései 
találkozás románca volt a má-
sodik világháború után, majd 
remekmívű Dickens-adaptá-
ciókkal folytatta, hogy az öt-
venes évek második felétől 
– immár Hollywoodban – sorra 
forgassa kosztümös klasszi-
kusait, melyek közül talán a 
Híd a Kwai-folyón és Arábiai 
Lawrence a legnevezetesebb.

A Híd a Kwai-folyón A maj-
mok bolygóját is jegyző Pierre 
Boulle regénye alapján ké-
szült, és egy második világ-
háborús burmai japán hadifo-

David Lean-klasszikusok



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 dd 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 d  d v d  d v d v d

f i l m v i l á g  2017|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

d

63

lettes énjeként kezd működ-
ni, és ördögi Cipollaként vesz 
részt a manipulálásukban 
– következésképpen a rabok 
terrorizálásában. Mindezzel 
akár újszerű nézőpontot is 
biztosíthatna Alvarez direk-
tor, csakhogy nem követke-
zetes és nem ás elég mélyre, 
Zimbardo lelki tusájának ana-
lízisét rendre a börtönterror 
közhelyparádéjával keveri. 
Filmje képi világa is éppen 
olyan, amilyenre számítani le-
het, operatőre, Jas Shelton hi-
deg neonnal világít, vagy alul-
exponált képeket használ, sok 
közelit vesz, és jobbára kézből 
dolgozik. Szimpatikus megol-
dás viszont a produkcióban, 
hogy Zimbardót egy nő – az 
egész film egyetlen női sze-
replője – döbbenti rá arra, mit 
is művel, és rángatja ki tudósi 
elefántcsonttornyából.
Extrák: Nincsenek.

PÁPAI ZSOLT

Morgan
Morgan – amerikai, 2016. Rendezte: 

Luke Scott. Szereplők: Kate Mara, Anya 

Taylor-Joy, Paul Giamatti. Forgalmazó: 

GHE-Bontonfilm. 92 perc.

Az ember tervez, a gép meg 
végez vele. A mesterséges 

intelligencia-filmekből ismert 
ügymenet zajlik itt is, azzal a 
különbséggel, hogy a szinte-
tikus DNS-ből kitenyésztett 
gépembert – az ötéves, de ti-
zenötnek kinéző, dühkezelési 
gondokkal küzdő tinédzser 

Az 1971-es híres-hírhedt 
stanfordi börtönkísérletben 

véletlenszerűen kiválasztott, 
hétköznapi emberekkel mo-
delleztek fegyházbeli inter-
perszonális viszonyokat, ám 
hat nap után a programot le 
kellett állítani, ugyanis mind 
az őröknek kiszemelt, mind a 
foglyoknak megtett szemé-
lyek annyira beleélték magu-
kat a szerepükbe – előbbiek 
elvadultak, utóbbiak szervilis-
sé lettek –, hogy totális anar-
chia fenyegetett és életek 
kerültek veszélybe. A kísérlet 
csak egy újabb, immáron tudo-
mányos, igazolását adta, hogy 
ember embernek farkasa, és 
bebizonyította, hogy az átlag-
ember szörnytettekre képes, 
ha felhatalmazzák rá.

A hideglelős sztori már a 
hetvenes években mozgó-
képes feldolgozást ihletett 
(Carlo Tuzzi: La gabbia – A 
ketrec), de a történetet iga-
zán az ezredfordulón fedez-
ték fel a filmkészítők. Számos 
televíziós változat mellett 
a stanfordi események által 
inspirált mozifilmek is szület-
tek – egy kiváló német (Oliver 
Hirschbiegel: A kísérlet), majd 
egy enerváltabb amerikai 
változat (Paul T. Scheuring: 
A kísérlet) –, továbbá doku-
mentumfilmesek is merítet-
tek belőle (lásd például Errol 
Morristól az iraki Abu Ghraib 
börtönben istenkirálykodó 
amerikai katonák motivációit 
kutató Parancsra tettük – Stan-
dard Operating Procedure-t).

Hinnénk, ilyen előzmények 
után már csak nagyon jó okkal 
érdemes a téma újabb játék-
film-feldolgozásába fogni, és 
valóban: Kyle Patrick Alvarez 
mozija éppen a kudarcával 
bizonyítja ezt, igaz, apró újí-
tást jelent benne az egész 
vállalkozást levezénylő Philip 
Zimbardo lelkivilágának vizs-
gálata. Jó ötlet annak a folya-
matnak a bemutatása, ahogy 
a doktor a kísérlet szervezőjé-
ből annak résztvevőjévé válik, 
hiszen tudósi kíváncsiságától 
hajtva szép lassan az őrök fe-

Morgant – a tudósok a szülei-
ként nevelik; erőszakos kitöré-
sének kivizsgálására érkezik a 
vidéki horrorkúriába a multicég 
kockázatkezelési tanácsadója. 
Ridley Scott fiának első film-
jében nem az a kérdés, hogy 
emberré válhat-e az android, 
hanem hogy a szocializáció 
során mennyire tud felülemel-
kedni a természetén, és a meg-
felelő neveltetéssel eligazodni 
az emberi érzelmek kavalkád-
jában. Újat nem mond a film 
annak, aki látta az Ex Machinát 
(a Morgan stilisztikájában igen, 
rétegzettségében, iróniájában 
nem idézi Alex Garland remek-
lését), de izgalmasan tálalja az 
örök MI-kérdéseket – egészen 
addig, míg a rendező úgy nem 
dönt, hogy Tökéletes katonává 
képzi át ezt a Frankensteinbe 
oltott Hibridet, és az akciófilm 
véres módszerével zárja rövid-
re a válaszokat. Ezzel nemcsak 
az a gond, hogy Luke Scott nem 
veszi észre: feszültség az em-
berek és az érzelmeivel küzdő 
mesterséges intelligencia pszi-
chológiai csatáiból fakad, ha-
nem hogy akciót korántsem tud 
olyan hatásosan rendezni, mint 
vészjósló atmoszférát, és sután 
felépített és -snittelt verekedé-
sekkel csapja szét a suspense-t. 
Kihagyott, de érdekesen kiha-
gyott ziccer a film, ami után 
az ifj. Scottra és a Morgant hi-
deglelős hatással játszó Anya 
Taylor-Joyra (A boszorkány) is 
érdemes lesz odafigyelni.
Extrák: Semmi.

SOÓS TAMÁS DÉNES

barkácsolt film költségének 
hússzorosát is megkereste), 
de ha valamihez, hát a hu-
morhoz nincs érzéke. Pedig 
szatírát forgatott, az Ideglelés 
nyomvonalán haladó talált fil-
mes horrorokét, melyek olcsó 
jump scare-jeit a sosem látott 
nagyszüleikhez elutazó gyere-
kek poénból elkövetett ijeszt-
getései, a természetfeletti 
rémeket pedig az alvajáró és 
-hányó, szenilis nagymama hi-
vatott kifigurázni. Karikatúrája 
mégsem áll össze, mert nem 
dönti el, mit akar parodizálni. 
A kézikamerás horrorformát? 
A Jancsi és Juliska aktualizálá-
sán keresztül a Grimm-mesé-
ket? Netán önmagát: a máskor 
bombasztikus fordulatokra 
hagyatkozó, itt a banális hét-
köznapokhoz passzintott stílu-
sát? Shyamalantól meglepően 
földhözragadt film A látogatás, 
de egyben unalmas is, mert 
horrort csak közhelyeset csi-
hol ki a fináléból, a humor ki-
merül a pöszén rappelő kisfiú 
önreflexív magánszámaiban, 
a nagy csavart pedig korunk 
vizuális kultúrája hiteltele-
níti. Shyamalan, visszavéve 
az uralmat a Pro Tools felett, 
három verziót is összevágott 
a filmből: egy vígjátékot, egy 
horrort, és egy harmadikat, 
ami a kettő közé esett. Talán 
mindenki jobban járt volna a 
horrorral – hiszen azzal, mint 
a tömeggyilkos szerepét fűkre 
és fákra osztó Az esemény óta 
tudjuk, ha nem is szándéko-
san, de Shyamalan is tud ka-
cagtatni.
Extrák: Kimaradt jelenetek, al-
ternatív befejezés.

SOÓS TAMÁS DÉNES

A stanfordi 
börtönkísérlet

The Stanford Prison Experiment 

– amerikai, 2015. Rendezte: Kyle 

Patrick Alvarez. Szereplők: Billy 

Crudup, Olivia Thirlby, Michael 

Angarano. Forgalmazó: GHE-Bon-

tonfilm. 122 perc.
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Az ötlet nem teljesen új, hi-

szen éppen ez volt a néhai Ran-
dom virtuális képregény magazin 
koncepciója, még 2010-ben. 
Ez a nagy svunggal indult vál-
lalkozás néhány szám után 
sajnálatos módon elhalt, de az 
alkotók közül páran nem ad-
ták fel, és továbbgondolt vagy 
újabb művekkel jelentkeztek, 
immár nyomtatott formában. 
Ezek közé tartozott a már emlí-
tett Café Postnuclear, és a most 
publikált antológia első képre-
génye, a Chavez és Gombalovas 
által jegyzett Paneldzsungel is 
– amelynek kiindulópontja rá-
adásul ugyanaz az esemény, a 
csernobili katasztrófa.

A történet fő ereje a durva, 
sokkoló látványosságban rejlik, 
és abban nincs is hiány, ugyan-
akkor a negyvenoldalas terje-
delmet aránytalanul hosszúnak 
érzem, egy tömörebb, fesze-
sebb dramaturgia nagyobbat 
ütött volna. Mi több, a sztori le-
zárásával annak az esélye is el-
veszni látszik, hogy a részletes 
bemutatás egy sor további tör-
ténetet vezessen fel. A második 
képregény mindössze két ol-
dal, Lakatos István morbidabb 
énje tombolja ki magát benne, 
ez kerek is így. A harmadikat 
nehéz önmagában értelmezni, 
hiszen egy népszerű társasjá-
tékhoz kapcsolódik, a hét oldal 
csak egy hangulatot tud felvá-
zolni, de az látszik, hogy sok 
munka fekszik a rajzstílus ki-
dolgozásában. A Világvégi me-
sék magában hordozza az első 
kiadványok nem egy gyermek-

élnek, amelynek semmi köze 
a nagy magyar valósághoz, de 
valahogy minden kockában ott 
lappang a szörnyű gyanú, hogy 
ezek az idióták mi magunk va-
gyunk, és még csak nem is na-
gyon eltúlozva.

Befogadó környezet híján a 
szerző eleinte úgy gondolta, a 
200 szép kerek szám, a képso-
rok meg pont elfértek két gyűj-
teményes kötetben (Hé, Dodó, 
2006, Mi van, Dodó, 2009), így 
hát akár maradhatna is eny-
nyiben a dolog. Ám „a poén 
meg akar testesülni, engedni 
kell”, ahogy Marabu nemrég 
nyilatkozta egy interjúban, és 
a Dodók hamarosan új életre 
keltek a Párkocka blogon. Hét 
év alatt ismét összegyűlt egy 
kötetnyi adag, amit a szokásos 
szellemes körítéssel és néhány 
teljesen új résszel egészített ki 
az alkotó.
Marabu: Nahát, Dodó! Fekete-fehér, 
puhafedeles, 68 oldal. Kiadó: Nero 
Blanco Comix.

PUSZTAPOKALIPSZIS
Különböző okokból kifolyó
lag sokáig úgy nézett ki, 
hogy 2016 mai magyar kép-
regényantológia nélkül fog le-
záródni, ám az év végén színre 
lépett egy új kiadó, és pont egy 
ilyennel lepett meg minket. 
Szűcs Gyula, a Café Postnuclear 
képregény írója, ezúttal kiadó-
vezetőként és szerkesztőként 
mutatkozik be, továbbra is az-
zal a szándékkal, hogy jellegze-
tesen amerikai zsánereket han-
goljon át magyar környezetre.

betegségét, de reméljük, eze-
ken hamar túllendül a kiadó.
Világvégi mesék. Színes, puhafe-
deles, 56 oldal. Kiadó: Kaméleon 
Komix.

SZÚNYOG
Egészen különleges, zseb-
könyv méretű kísérleti mun-
ka Vidák Zsolt első önálló 
képregénykötete. A főként 
illusztrátorként ismert alkotó 
a Roham magazinban már be-
mutatkozott rövidebb, egye- 
di stílusban megrajzolt szto-
rikkal. Ebben a jóval hosz-
szabb történetben az egyik 
szúnyogfajta latin nevét viselő 
karakter számtalan abszurd 
kalandon rohan át, látszólag 
minden értelem nélkül. A csak 
minimális szöveget tartalma-
zó képregénynek játékossága 
ellenállhatatlan, és a maga ka-
tegóriájában azonnal exportké-
pes terméknek tartom.
Vidák Zsolt: Pipien Molestus. Fe-
kete-fehér, puhafedeles, 156 oldal. 
Szerzői kiadás.

BAYER ANTAL

Marabu Dodói a Kretén hu-
mormagazinban jelentek 
meg először 1994ben, 

és hamar a lap állandó szerep-
lőiévé váltak. Mondhatni, jobb 
híján, hiszen a comic stripek 
jellemzően napi rendszeres-
séggel szoktak futni, de a ma-
gyar sajtó történetében még a 
heti képsor is viszonylag ritka. 
Így a Dilidodó – ahogy erede-
tileg hívták – egy olyan napi 
strip lett, ami kéthavonta jele-
nik meg. Ez a körülményekhez 
képest idilli állapot 2009-ig 
tartott, amikorra az interneten 
ingyenesen fellelhető meny-
nyiségű humor miatt olyan 
alacsony szintre fogyott a Kre-
tén olvasótábora, hogy a kiadó 
jobbnak látta beszüntetni a 
megjelenését.

Addigra már 200 csíkban szó-
rakoztatták az abszurd humorra 
vevő közönséget a Dodók, akik-
nek az az egyik sajátosságuk, 
hogy nincs közöttük két egy-
forma. Gömbölyded dombok 
tetején élnek, elszórt kavicsok 
közepette, és néha megemlí-
tik, hogy bolhák is fellelhetők 
a környezetükben. Mind a hím, 
mind a nőstény egyedek három 
lábon állnak, és naphosszat 
blődségeket hangoztatnak a 
természetről, a szexről, a kom-
munikációról és úgy általában 
az élet értelméről, ostobasá-
guknak köszönhetően egészen 
váratlan következtetésekre 
jutva. A Dodók saját világukban 

Megint Dodó
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