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születik, amelyben Lulu Wil-
son bociszemű, démonlakta 
kisszösziként Linda Blairével 
felérő alakítást nyújt. Egy 
biztos: másfél órás termékel-
helyezés sosem volt még eny-
nyire élvezetes.
Extrák: Kimaradt jelenetek, 
werkfi lm, Mike Flanagan au-
dio kommentárja.

SOÓS TAMÁS DÉNES

Csillagember
Starman – amerikai, 1984. Rendezte: 

John Carpenter. Szereplők: Jeff  

Bridges, Karen Allen, Charles Martin 

Smith. Forgalmazó: Sony. 101 perc.

Sok szempontból kilóg John 
Carpenter életművéből a spi-

elbergi ihletettségről árulkodó 
Csillagember: az alien fi guratí-
pusának pozitív hangolása, a 
road movie-s cselekményépítés 
és legkivált az erőteljes érzelmi 
érintettség – vagyis a melodrá-
ma műfajának aktualizálása – 

jelzi Flanagan stílusérzékét, 
hogy ő a nevezett szájbevar-
rásból már a Poltergeist für-
dőszobai nagyjelenete előtti 
főhajtást rendez. A gonosz 
eredete vállaltan oldszkúl 
rém-üldözés, tulajdonképpen 
Az elcserélt gyermek és Az 
ördögűző ötletes homázsa, 
melyben a megszállt kislány 
és a férjét gyászoló anya se-
gítségére egy szintén megöz-
vegyült pap siet (az E.T. egy-
kori Elliottja, Henry Thomas). 
Flanagan nemcsak a történet-
ben, de vizuálisan is a hetve-
nes éveket imitálja az áttűné-
sekkel, a variózással, vagy az 
elő- és a hátteret is fókuszban 
tartó operatőri munkával, 
amely a lakást hosszú beállí-
tásokban bekóborló kamera-
kezeléssel szögeli be a házba 
nézőjét. A gonosz eredete a 
váratlan hanghatások ideigle-
nes sokkját hosszú távú szo-
rongásra cseréli, amin csak az 
enyhít a fi náléban, hogy a tör-
ténet logikájából nem követ-
kező fordulatokat is be kellett 
iktatni, hogy eljussunk az első 
fi lmben kijelölt végponthoz. A 
játékidő nagy részében azon-
ban Flanagan felülemelkedik 
a korlátokon, és úgy keveri az 
előre leosztott lapokat, hogy 
abból egy eredetiséggel alig-
ha vádolható, technikailag 
viszont lenyűgöző horrorfi lm 

nem olyan jegyek, amelyeket 
a Halloween és A Dolog alkotó-
jához szokás kötni. Mégis meg-
van a helye a rendezői életmű-
ben: a Csillagember bevallottan 
a kezdetben rendkívül elutasí-
tóan fogadott A Dolog antitézi-
se, aff éle „vezeklés” annak ni-
hilista borzalomvíziójáért – az 
ártó idegent jóindulatú látoga-
tó cseréli le, a test szétmállása 
helyett a test újjáalakulása és 
gyógyulása a szenzáció, s az 
apokalipszis képzetét messia-
nisztikus felhangok váltják fel. 
Az idegen szemszögébe he-
lyezkedő képsorok az expozíci-
óban ugyanakkor összhangban 
vannak a szubjektív felvételek 
iránt mutatott carpenteri ér-
deklődéssel. 

A Csillagember gyújtópont-
jában az ember és az idegen 
között bontakozó kapcsolat áll, 
a kezdeti félelemtől és kom-
munikációs nehézségektől a 
távolság leküzdéséig, a testi 
és lelki értelemben egyaránt 
lejátszódó egymásra találásig. 
Carpenter fi lmjének számos 
eleme idézi a pozitív alien-áb-
rázolás kidolgozásában kulcs -
fontosságú Spielberg-opu szo-
kat (Harmadik típusú találko-
zások, E.T.), történetének egyik 
alapmozzanata azonban más 
– spirituálisabb – távlatok felé 
nyit. A címszereplő ugyanis egy 
nemrég megözvegyült fi atal-
asszony társaságában utazik, 
s néhai kedvesének testét ölti 
magára – ez az egyszerre bizarr 
és szívszorító szituáció nem 
csupán ember és alien kapcso-
latáról vagy a távoli bolygók 
titkairól, de élet és halál kérdé-

Ouija: Origin of Evil – amerikai, 2016. 

Rendezte: Mike Flanagan. Szereplők: 

Annalise Basso, Lulu Wilson, Eliza

beth Reaser. Forgalmazó: Universal. 

99 perc.

Az Ouija: A gonosz eredete 
a kortárs horrorfi lm egyik 

érdekes anomáliája. Papíron 
csupán egy ésszerű gazda-
sági vállalkozás – az ötmil-
lióból százat csináló Ouiját 
nem lehetett nem folytatni 
–, mégis a legélvezetesebb 
műfaji retrózás a Démonok 
között óta. Mike Flanagannek 
sikerült az, ami az Annabelle-
nek nem: érdekesen gondolta 
tovább egy főgonosz ere-
detmitológiáját, és az Alag-
úttal ígéretesen kezdődő, 
az Oculusszal és a Hush-sal 
pedig még izgalmasabban 
folytatódó rendezői életmű-
vet sem nullázta le. Az első 
Ouija még egy meglehetősen 
sablonos tinihorror volt, amit 
nem elég, hogy egy társas-
játékra alapoztak, de még a 
horrort is kifelejtették belőle. 
Stiles White képes volt föld-
alatti átjáróban arrébb tolt 
bevásárlókocsival riogatni a 
nézőt, és ha valami frappáns 
ötlete támadt, mint például 
fogselyemmel bevarrni a va-
gány csaj száját, a tinibarát 
korhatárbesorolás miatt ab-
ból is kivágta a lényeget. Jól 

Ouija: A gonosz eredete
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A Sötét Igazság Ligája
Wonder Woman – amerikai, 2017. 

Rendezte: Jay Oliva. Forgalmazó: 

Warner Home Video. 73 perc.

A DC-Warner konglomerátum 
elkezdte hadrendbe állítani 

egységeit, hogy megtisztítsák 
a terepet a novemberi nagy 
durranásnak szánt Igazság Li-
gája előtt. Ebben az animá-
ciós részlegnek is megvan a 
maga szerény szerepe, de a 
DC-képregények okkult vonu-
latából összeállt Sötét Igazság 
Ligája a cím és a nyitány cameói 
ellenére legalább valamelyest 
törekszik a nagy testvértől füg-
getlenül is értékelhető világ 
megteremtésére. Ezen vállalá-
sában a legfontosabb fegyver-
tény a horror műfaji elemeinek 
és a szuperhőstörténetek jel-
legzetességeinek vegyítése: bár 
a két hagyomány nem áll távol 
egymástól (lásd Batman gótikus 
gyökereit), az ezredforduló után 
készült mozgóképes feldolgo-
zások csínján bántak a rémfil-
mes kitérőkkel. A Sötét Igazság 
Ligájának erőszakábrázolása 

szerint finoman az általa jóté-
kony hatásúnak vélt szexuális 
dominanciajátékokat, konkré-
tan a kötözős szexet (!) is nép-
szerűsítette.

Gondoljunk bármit Marston 
életművéről, Wonder Woman 
igenis alkalmassá vált a femi-
nista ikon szerepére, éppen 
ezért fájó, hogy a filmesek 
azóta sem tudtak méltó adap-
tációt készíteni kalandjaiból. 
A bemutatás előtt álló, élő-
szereplős szuperprodukció hí- 
rére kiadott 2009-es rajzfilm 
is csüggesztően sótlan darab, 
amelyben csak az antik míto-
szok levegőjét árasztó jele-
netek érnek valamit – Árész 
például úgy szabadul ki az 
amazonok börtönéből, hogy 
száz évig tartó csábítással 
édesgeti magához őrét. A mo-
dern világunkban bonyolódó 
cselekmény viszont érdekte-
len csihipuhiba fullad, mitikus 
és reális miliő pedig sehogy 
sem szervesülnek egymáshoz. 
A fantáziátlan látványvilág-
ról nem érdemes szót ejteni, 
és a nemi szerepekre tett, kí-
nálkozó megjegyzéseket is a 
közhelyszótárból másolhatták 
ki az alkotók. Akit kicsit is ér-
dekel a figura, annak inkább 
a sötét hangvételű bűnügyi 
történeteivel nevet szerzett, 
de az amazonok szigetén is 
boldoguló Greg Rucka Wonder 
Woman-képregényeit ajánljuk 
az ismerkedéshez.
Extrák: Két kisfilm Wonder 
Womanről, audiokommentár, a 
következő DC-rajzfilm (Batman 
és Harley Quinn) ajánlója.

KRÁNICZ BENCE

emiatt messze intimebb, mint 
a szuperhőssztoriktól meg-
szokott attraktív bunyók, a fel-
ütésben a pokoli látomásoktól 
megtébolyodó átlagemberek 
tragikus rémtettei jóval köze-
lebb állnak az Alan Grant-fé-
le Batman-képregények és a  
Hellblazer nagyvárosi pusztula- 
tához, mint a jelenkor block-
bustereinek esztétikusan leom-
ló fém-üveg felhőkarcolóihoz. 
John Constantine reflektor-
fénybe emelése kellemesen ki-
ábrándult alaphangulattal javít-
ja fel a sztorit, de hiába szorul a 
karakter karizmája mögött sta-
tisztaszerepbe a mágikus kom-
mandó többi tagja, A Sötét Igaz-
ság Ligája bő hetven percében 
mérsékelten meggyőző ered-
ménnyel feszül egymásnak a 
két műfaji hatásmechanizmus. 
Míg a kórházi vécékből feltörő 
fekáliaszörny ellen vívott csa-
ta pazar elegye a gigantomán 
heroizmusnak és a horror per-
verzióinak, addig a zárlat vá-
rosrombolása lila erőterekkel 
és energialabdacsokkal már a 
visszazuhanást jelzi a multip-
lexekben is egyre unalmasabb 
paradigmához. A Sötét Igazság 
Ligájának bizarr túlzásai és a 
világát belengő gótikus fata-
lizmus épp annyira elég, hogy 
ne fúljon teljes érdektelen-
ségbe – a Batman Superman 
ellen és az Öngyilkos osztag 
után itt is úgy tűnik, egyelő-
re az excesszus az egyetlen 
plusz, amit a DC filmjei fel tud-
nak mutatni a konkurenciával 
szemben. 
Extrák: Semmi.

SEPSI LÁSZLÓ

seiről is elmélkedésre késztet. 
Bár a főszereplők közül az ide-
gent madárszerű mozgással és 
bájos naivitással megformáló 
Jeff Bridgest méltatták inkább 
(s terjesztették fel Oscar-díjra), 
a melankolikus Jennyt alakító 
Karen Allené sem kisebb szín-
művészi bravúr, sőt. A finálét – 
az elkerülhetetlen búcsú nagy-
jelenetét – a kék-piros fények 
és Jack Nitzsche éteri kísérő-
zenéje mellett mindenekelőtt 
Karen Allen arcának közelképe 
teszi lúdbőröztetően széppé.
Extrák: Audiokommentár John 
Carpenter és Jeff Bridges köz-
reműködésével; werkfilm; az 
All I Have To Do Is Dream című 
dal Karen Allen és Jeff Bridges 
által énekelt, a filmben is el-
hangzó változatának klipje.

VARGA ZOLTÁN

A csodanő
Wonder Woman – amerikai, 2009. 

Rendezte: Lauren Montgomery. 

Forgalmazó: Warner Home Video.  

73 perc.

William Moulton Marston az  
amerikai képregény tör  té- 

net izgalmas figurája: egyszerre 
volt pszichológus, író és feltalá-
ló, de leginkább „közgondol-
kodó”, keleti parti értelmiségi, 
akinek mindenről megvolt a vé-
leménye, oktatni és provokálni 
is szeretett, publikációs listájá-
nál pedig csak az egója lehetett 
nagyobb. E szórakoztató férfiú 
a negyvenes évek elején úgy 
döntött, a kor villámgyorsan 
népszerűvé vált műfajában, a 
szuperhősképregényekben is 
leteszi a névjegyét. Wonder 
Woman karakterében a vissza-
emlékezések szerint ötvözte 
felesége és szeretője jellemvo-
násait, akikkel nem mellesleg 
közös háztartásban élt. Az ama-
zonok hercegnőjeként bemuta-
tott, zárt női közösségét elhagy-
va Amerika és az egész világ 
védelmére kelő lasszós szu-
perhősnő történeteivel Mars - 
ton a kamaszlányok szellemi 
betevőjéről kívánt gondoskod-
ni, miközben néhány elemző 
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izgalmas és lendületes szto-
rival állt elő, amelyet annak 
dacára tudunk élvezni, hogy 
előre tudjuk, Leia és Han össze 
fog jönni, Luke talál majd vala-
kit, aki kiképezi jedi lovagnak, 
és C3PO sem kerül a szemét-
dombra.
Star Wars: Skywalker lesújt. Színes, 

keménytáblás, 152 oldal. Kiadó: 

Szukits.

MÉG TÖBB BATMAN
Egy igazi rajongónak fél fogára 
sem elég a kéthavi Batman-
magazin, pláne, hogy a Dene-
vérember osztozni kénytelen 
benne egy másik sorozattal. 
Szerencsére évente legalább 
egyszer van belőle egy hosz-
szabb különszám. A valójában 
Igazság Ligája-történet Bábel 
tornya, a Karácsonyi ének és a 
Nevető ember után most egy 
talán kevésbé ismert, de igen 
jó sztorira (Csak egy fadarab) 
esett a Kingpin kiadó választá-
sa. Ed Brubaker az egyik ked-
venc comics-íróm, és eddig saj-
nálatosan kevés munkája jelent 
meg nálunk. Az (eddig) hatszo-
ros Eisner-díjas Brubaker spe-
cialitása a hagyományos krimi 
és a noir, bár nem egyszer bi-
zonyította már, hogy akkor sem 
jön zavarba, ha szuperhősökkel 
kell kezdenie valamit. Most is 
ez a helyzet, hiszen Batman és 
Gordon főfelügyelő párhuza-
mos nyomozásához az eredeti 
Zöld Lámpás (Alan Scott) asz-
szisztál, és szükség esetén be-
veti a képességét. Igaz, nem ez 

elsőként a Boston Globe gyer-
mekkönyveket jutalmazó Horn 
Book-díját is elnyerte. Nyilván 
nem érdemtelenül. Bár igaz, 
hogy az 1989-es San Francis-
có-i földrengést leszámítva a 
nagyvilág problémáitól védett 
környezetben, az amerikai ti-
nédzserek gondtalan közössé-
gében játszódik a történet, any-
nyira őszinte, bájos és minden 
didaktikus szándéktól mentes, 
hogy tökéletesen átjön a moti-
váló tanulsága. A Budapesten 
élő olasz képregényrajongók 
által alapított Frike Comics 
jól választotta meg első „nem 
horror” témájú kiadványát.
Mosolyogj! Színes, puhafedeles, 220 

oldal. Kiadó: Frike Comics.

ÚJ STAR WARS
Sokan üdvözölték, hogy ismét 
a Marvel kezébe került a Star 
Wars-képregények kiadása, és 
legalább ugyanannyian szit-
kozódtak, hogy búcsút inthet-
nek a Dark Horse Comics által 
pártolt „kibővített univerzum-
nak”. Az új sorozat kezdésekor 
kőbe lett vésve, hogy ezentúl 
minden másképp volt, viszont 
ezentúl minden egyeztetve 
lesz. Így hát megint a kályhá-
tól indultunk el: a Halálcsillag 
felrobbantásától olvashatjuk 
Luke, Leia, Han, Chewbacca, 
no meg Darth Vader és a töb-
biek „új” kalandjait. És az ered-
mény egész jó lett. Ahhoz ké-
pest, hogy Jason Aaron írónak 
mennyi kötöttségnek kellett 
megfelelnie, egy kifejezetten 

a legnagyobb rejtély, amit „a 
világ legjobb detektívje” meg-
oldott karrierje során, de nincs 
benne egyetlen unalmas oldal 
sem, profi munka, amely igazán 
nem tolakodó módon ütközteti 
a türelmes nyomozást és a szu-
perhősökre gyakran jellemző 
találomra odacsapást. 
Batman különszám 2017/1. Színes, ir-

katűzött, 68 oldal. Kiadó: Kingpin.

VASAKARAT
Eltelt egy teljes év, és annyit 
már bizonyítottnak látunk, 
hogy Hosszú Katinka nem 
csak a sportban tart ki minden 
akadály ellenére: a fantáziavi-
lágbeli alteregójára összpon-
tosító képregény még mindig 
megbízhatóan kijön a hónap 
első munkanapján. Azt is meg 
kell hagyni, hogy a kalandjait 
jegyző csapat képes tanulni a 
kritikákból, a történet már sok-
kal követhetőbb, nem annyira 
töredezett, az egyes füzetek 
megállnak annyira önállóan 
a lábukon, mint egy átlagos 
amerikai sorozat epizódjai. A 
rajzra azonban még mindig 
bőven ráférne némi egyszerű-
sítés, tisztulás. Az oldalkompo-
zíciók túl sűrűk, és ha minden 
oldalon van vizuális kiemelés 
(sokszor nem is egy), ezek ki-
oltják egymást, szétzilálják a 
drámai hatást. Szóval van még 
hová fejlődni, de a helyzet 
nem reménytelen.
Iron Lady. Színes, ragasztókötéses, szá-

monként 32 oldal. Kiadó: Iron Comics.

BAYER ANTAL

Raina Telgemeiernek gye-
rekkorában egy buta bal-
eset miatt kiesett a két 

első foga. Éveken át elhúzódó 
tortúra következett a kislány 
életében: beültetés, fogsza-
bályzó, fejpánt, összehúzás, 
további kisebb műtétek. Mire 
aztán végre normálisnak ne-
vezhető fogsora lett megint, 
lecserélte a baráti körét, kita-
lálta önmagát, megerősödött 
az önbecsülése, és átvitt és szó 
szerinti értelemben is megta-
nult mosolyogni. Lehet ebből a 
történetből bő kétszáz oldalas 
képregényt készíteni? Nem-
csak, hogy lehet, hanem még 
Eisner-díjra érdemesnek is 
találhatják. Raina Telgemeier 
önéletrajzi műve a weben in-
dult, ám a lelkes fogadtatás 
hatására hamar könyv lett be-
lőle. Beleszeretett a New York 
Times, és a képregények közül 

Mosolyogva

2017-BEN DUDÁS GYŐZŐ KÉPREGÉNYEI ILLUSZTRÁLJÁK ROVATUNKAT


