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Nat Turnert, és bár a többi szí-
nész is jól játszik, az érezhető, 
hogy a főszereplőn kívül sen-
kinek nem jutott árnyaltabb 
karakter. Egy passzív nőfigu-
rán kívül egyetlen fehér sze-
replő sincs, akivel azonosulni 
lehetne (a film felétől Nat gaz-
dájával sem, aki eleinte meg-
lehetősen emberséges), és a 
fekete szereplők is javarészt 
egyoldalúan vannak ábrázol-
va. Helyenként kifejezetten 
drámai, máshol meglepően 
erőszakos a film, és sajnos Nat 
felakasztásánál a giccs határát 
is átlépi (halála előtti látomá-
sában fekete bőrű angyalt lát). 
A film képi világa a 12 év rab-
szolgasághoz (2013) hasonló-
an esztétizáló, azonban Steve 
McQueen távolságtartó ábrá-
zolásmódjához képest Parker 
közelebb hozza nézőihez sze-
replőit, és konvencionálisabb 
elbeszélésmódja által magát 
a témát is.

ismert eseményeket. Nat Vir-
ginia államban, a Turner család 
birtokán született és szolgált 
rabszolgaként gyerekkora óta. 
Fiatalkorában megtanult olvas-
ni, jól ismerte a Bibliát, melyből 
rabszolgatársainak prédikált is, 
és erősen vallásos életet élt. 
Életét látomások kísérték végig, 
melyeket isteni üzenetekként 
értelmezett, és vallomása sze-
rint ezek vezették el a rabszol-
gatartók elleni lázadáshoz is, 
mely körülbelül 60 fehér és 200 
fekete áldozattal járt.

A film főleg a lázadáshoz ve-
zető út bemutatásával tér el a 
valóságtól. Bár megtartja a val-
lásos motivációt, és megfelelő-
en alátámasztja a felkelés jogos-
ságát, bosszúnarratívát is életbe 
léptet. Nat a felkelés szervezé-
sét két nemierőszak (feleségét 
rabszolgakereskedők, barátja 
feleségét gazdájuk engedé-
lyével egy vendég erőszakolja 
meg), és megkorbácsoltatása 
után kezdi el. A rendkívül véres 
felkelést rövid idő alatt leverik, 
Natet pedig felakasztják, mely-
nek tanúja egy fiú, akit évekkel 
később az amerikai polgárhábo-
rúban látunk harcolni egy snitt 
erejéig, azaz Nat és társainak 
halála nem volt hiábavaló.

Az Egy nemzet születése két-
ségkívül ambiciózus film. Nate 
Parker kifejezetten jól alakítja 

Extrák: Dokumentumfilmek Nat 
Turnerről és a mozgalomról, a 
rendező audiokommentárja és 
rövidfilmje, kimaradt jelenetek.

SZOBOSZLAY PÁL

A forradalom napján
Bastille Day/The Take – amerikai–brit–

francia–luxemburgi, 2016. Rendezte: 

James Watkins. Szereplők: Idris Elba, 

Richard Madden, Charlotte Le Bon. 

Forgalmazó: Independent. 93 perc.

Európában alighanem a bri- 
tek és a franciák adaptálták 

a leghűségesebben a holly-
woodiánus thrilleralakzatokat, 
ezért a mindenkori néző némi-
nemű elvárásokkal áll egy ame-
rikai–francia–brit koprodukci-
óban készült borzongásmozi 
elébe. A brit James Watkins 
(Gyilkos kilátások, A fekete ru-
hás nő) által írt és rendezett, a 
szintén brit Richard Madden 
(Trónok harca-sorozat) és Idris 
Elba (Amerikai gengszter, Man-
dela, Beasts of No Nation) fősze-
replésével készült, Párizsban 
játszódó film „az ember, aki túl 
sokat tudott”-formulát keresz-
tezi az akciósűrített zsaruthril-
lerrel, olyanformán, hogy az 
események hátterébe belelop 
egy keveset Spike Lee erősen 
társadalomtudatos mestermű-
véből, a Szemet szemértből is. A 
cselekmény klasszikus félreér-
téshelyzettel kezdődik, a notóri-
us zsebtolvaj, Michael (Madden) 
ellop egy merénylethez gyártott 
bombát tartalmazó táskát, mit 
sem sejtve annak tartalmáról, 
és miután értéktelennek találva 
elhajítja, bekövetkezik a több 

The Birth of a Nation – amerikai, 2016. 

Rendezte: Nate Parker. Szereplők: Nate 

Parker, Armie Hammer, Penelope Ann 

Miller. Forgalmazó: 20th Century Fox. 

120 perc

Nate Parker rendezői debü-
tálása alkalmával nem ki-

sebbre vállalkozott, mint hogy 
megfilmesíti Nat Turner életét 
és 1831-es rabszolgafelkelé-
sét. Filmcímként D. W. Griffith 
formai szempontból ugyan film - 
történeti mérföldkőnek számí-
tó, ámde rasszizmusa miatt 
inkább hírhedt, mint híres 
munkájának (Amerika hőskora, 
1915) címét vette át, ami egy-
részt demitizálási szándékot 
jelöl: Amerika nemzetté válása 
a rabszolgatartás és a rassziz-
mus véres örökségétől terhes; 
másrészt a filmnek azt az állí-
tását is erősíti, miszerint a feke-
ték közösséggé kovácsolódása 
erre a traumatikus eseményre 
datálható. Parker műve 2016 
elején megnyerte a Sundance 
Filmfesztivál nagydíját, ezt kö-
vetően azonban nem teljesített 
jól sem más fesztiválokon, sem 
a kasszáknál, melynek részben 
az is az oka, hogy 2016 augusz-
tusában előkerült a rendező és a 
film társírója 1999-es nemierő-
szak-ügye.

A történet többnyire ponto-
san követi a Nat Turner életéből 

Egy nemzet születése
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Mert filmbe ágyazott film ide, 
posztmodernizmus oda: a Lulu 
a hídon elsősorban mégiscsak 
egy mélyen humanista alkotás.
Extrák: Semmi.

HEGYI PÁL

A boncolás
The Autopsy of Jane Doe – angol-

amerikai, 2016. Rendezte: André 

Øvredal. Szereplők: Brian Cox, Emile 

Hirsch, Ophelia Lovibond. Forgalmazó: 

Independent. 86 perc.

M. Night Shyamalan írt vol-
na ilyen klausztrofób pin-

cehorrort fiatalkorában, ha 
Agatha Christie vállal vele egy 
négykezest. A precíz, de fantázi-
átlan magyar cím egy precíz, de 
fantáziadús filmet takar, amely-
ben a családi vállalkozásban 
dolgozó patológusoknak (apa: 
Brian Cox, fia: Emile Hirsch) egy 
azonosítatlan lány holttestét 
kell felboncolniuk, és a média-
felhajtás miatt még az éjszaka 
során megállapítani a halál okát. 
Rutinszerűen folyik a munka, 
a kést a Midnight Black r’n’r-
jére forgatják, és ha csak annyit 
tenne a film, hogy berobbantja 

és sorsszerűség kérdéseinek 
ürügye. Mary Louise Brooks a 
flapper, a végzet asszonyának 
egyik első ikonja volt, mai érte-
lemben vett ünnepelt filmsztár. 
Igazi díva, férfivágyat tükröző, 
megtestesült filmvászon. Cé-
lia személyisége folyamatosan 
változik a történet során, ahogy 
szerelme, a jazz-szaxofonos Izzy 
is egy pillanat alatt válik sztárze-
nészből éttermi kisegítővé egy 
tébolyult pisztolytámadás kö-
vetkeztében. A véletlen esemé-
nyek, a kibontatlan rejtély sod-
rásában a film egyszerre románc 
és thriller, realista és mágikus 
műalkotás a szerelem megváltó 
hatalmáról. S hogy mégsem for-
dul giccsbe, arra a pazar szerep-
lőgárdát is túlszárnyaló Harvey 
Keitel játéka a biztosíték.

A Lulu a hídon Paul Auster 
első önálló rendezéseként ke-
rült a mozikba 1998-ban, három 
évvel a Füst és az Egy füst alatt 
– Beindulva című filmek forga-
tókönyvírói sikere után. Auster 
érezhetően mindent megtett, 
hogy saját szövege elemelt han-
gulatát látvánnyá formálja, de 
mindezért a statikus beállítások 
túlsúlyával, esetlegesnek ható 
kompozíciók sorával fizetett. 
A fogyatékosságok ellenére az 
amerikai regényíró rendezé-
se nagyon is szerethető mozit 
eredményezett. A New York 
trilógiával befutott, hazánkban 
is kultikus figuraként tisztelt 
Auster szerzői filmje olyan, re-
gényeiből már ismerős fordulat-
tal zárul, amely nemcsak Celia 
és Izzy örök történetét nyitja 
meg a valóság felé, de a valóság 
kapuit is szélesre tárja az esen-
dő képzelet teremtő ereje előtt. 

Amerikában a The Temperance 
Movement piszkosan slágeres 
bluesrockját, már elismerően 
biccentenénk. De ennél jóval 
többet ér el a feszesre rendezett 
másfél órájában, amiben anél-
kül támasztja fel és tartja ébren 
a halottak iránt érzett averzión-
kat, hogy a zombifilm manap-
ság lerágott zsáneréhez nyúlna. 
André Øvredal, akinek nevét 
tisztelettel emlegetik a rajongói 
körök, mióta A trollvadászban 
norvég folklórral és bürokrati-
kus szatírával frissítette a found 
footage horrort, ezúttal tartóz-
kodik az explicit humorizálástól, 
és szerencsére a gore felségte-
rületére sem lép át a boncolás 
során – jól érzi, hogy hét Fűrész 
és öt Végső állomás után erre 
semmi szükség. Helyette tet-
szetősen oldszkúl módszerek-
kel, sejtetéssel és egy nagyon is 
élőnek tűnő tetemmel borzolja 
a kedélyeket, akit kellékhul-
la helyett Írország üdvöskéje, 
Olwen Kelly játszik – hideglelő-
sen. Csak a fináléban bicsaklik 
meg a film, ahol a kortárs horror 
leárazott megoldásai kerülnek 
elő jump scare-től a kulcslyukon 
bekukucskáló halottig, a ter-
mészetfeletti feltámasztásával 
pedig sarokba szorítja magát 
Øvredal, ahonnan nehéz ele-
gánsan kimászni. Nem sikerül 
neki sem: a rejtély feloldására 
adott magyarázat kifejtetlen, de 
a mögötte rejlő logika, miszerint 
a szörnyet a szörnyüldözés hoz-
za létre, legalábbis megfonto-
landó a dróntámadások nyomán 
erősödő terrorizmus korában. 
Extrák: Semmi.

SOÓS TAMÁS DÉNES

ember halálát eredményező 
detonáció. Ezek után nem csak 
a fél francia titkosszolgálat ered 
a nyomába, de a CIA Párizsba 
kihelyezett tagozatának vasökle 
(Elba) is lesújt rá, miközben a va-
lódi bűnösök tovább szervezhe-
tik üzelmeiket.

Az ígéretes alaphelyzetből 
ugyan sokat kihoz Watkins, 
mindazonáltal műve hagy egy 
kevés hiányérzetet. A dialógus-
építés terén néhol – kivált az 
első harmadában – kifejezetten 
invenciózus a film, és a középka-
tegóriás noirklasszikusokat idé-
ző mondatok üdítőek a fülnek, 
minden más fronton viszont túl-
ságosan óvatos a rendező–for-
gatókönyvíró, és meg sem pró-
bálja eloldani magát a kliséktől, 
végig a nagy elődök által lassan 
száz éve alaposan kitaposott ös-
vényen halad. Hiába izgalmasak 
például az akciók – lásd az ex-
pozíció háztetős ugrabugráját 
vagy a bankban játszódó zárlat 
füstös-ködös puskapárbaját –, 
ha valójában töredékmásod-
percekre sem tudnak meglepni 
a megoldásaikkal, illetve hiába 
sokcsavaros a cselekménybo-
nyolítás, ha minden fordulat ve-
retes ősthrillereket idéz.
Extrák: Nincsenek.

PÁPAI ZSOLT

Lulu a hídon
Lulu on the Bridge – amerikai, 1998. 

Rendezte: Paul Auster. Szereplők: 

Harvey Keitel, Mira Sorvino, Willam 

Dafoe, Vanessa Redgrave. Forgalmazó: 

Independent. 103 perc.

Nem könnyű olyan posztmo-
dern mozit felidézni, ami a 

film-a-filmben alapötletéből ki - 
indulva ne rejtvényfejtésre, a 
végtelennel való játékra hívná 
a nézőt. A Lulu a hídon éppen 
ilyen kivétel. A feltörekvő szí-
nésznő, Celia Burns megkapja 
G.W. Pabst 1929-es mestermű-
vének remake-jében a Louise 
Brooks által megformált Lulu 
szerepét. A Pandóra szelencéjé-
nek hősnője mégsem ironikus, 
történeti utalás, sokkal inkább 
az önazonosság, a véletlen- 
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ténelemlecke”, a fontosabb 
dátumok és események akár 
csak villanásszerű felidézése.

Csalódás ez a képregény, 
mert 56-os történetnek nem  
elég konkrét, általános üze-
netnek közhelyes, akciókép-
regényhez képest túl sokszor 
kapcsol üresjáratba, ismeret-
terjesztő képregénynek nem 
alkalmas, személyes törté-
nethez képest nem bontja ki 
eléggé a karaktereit. De szé-
pen fog mutatni a polcon.
Budapest angyala. Színes, ke-
ménytáblás, 60 oldal. Kiadó: Kö-
zép- és Kelet-európai Történelem 
és Társadalom Kutatásáért Közala-
pítvány.

ÚJ LUCKY LUKE
Ismét új írót kapott a Lucky 
Luke, immár a sokadikat a 
klasszikus epizódokat jegyző 
René Goscinny után. Ezúttal 
azonban nem egy humoristát 
vagy egy regényírót kértek 
fel, hanem az utóbbi évek 
egyik legsikeresebb francia 
képregényének, a Silex and 
the city című, őskori kör-
nyezetbe ágyazott társadal-
mi-politikai szatírájának az  
alkotóját. Jul, aki a májusi bu-
dapesti képregényfesztivál e- 
gyik vendége, nagyon biztató 
albummal tette le a névjegyét, 
és a sorozat Morris halála óta 
állandó rajzolója, Achdé cin-
kosaként bizonyította, hogy 
nem csak korhatáros műve-
ket tud készíteni. Mint már jó 
néhány korábbi epizódban, 

komplex történelmi esemé-
nyek sokoldalú ábrázolásá-
ra, akár személyes tragédiák 
részletes kibontására. 

Ezzel szemben a történetet 
jegyző, a képregények vilá-
gában járatlan Tallai Gábor – 
nem mellesleg a megrendelő 
Terror Háza programigazga-
tója – az egész 1956-os em-
lékévet átható koncepcióból 
indult ki: a pesti srácok forra-
dalmi szerepének a kiemelé-
séből, minden egyéb ténye-
zőnek a háttérbe szorításával. 
Ennek a koncepciónak látta 
kárát a jellemábrázolás, a dra-
maturgia, a kontextus bemu-
tatása is.

Maga a történet pofonegy-
szerű, egy történelmi igaz-
ságszolgáltatással párosuló 
személyes bosszú, ami felülír 
mindent. De amit kapunk, 
nem több egy „gonosz szov-
jetek és ávósok kontra sors-
verte, de büszke és igaz ma-
gyarok” sablonnál. A korabeli 
híradások hangulatát felidéző 
jelenetekből a leglényege-
sebb hiányzik: a felkelés tö-
meges jellege. Mintha ma-
roknyi srác küzdött volna pár 
kósza tank és egy kommandó-
nyi elvetemült orosz katona 
ellen az elhagyatott Budapes-
ten. Ha már az volt a szándék, 
hogy a fiatalabb korosztályt 
szólítsák meg a képregénnyel, 
nem ártott volna egy kis „tör-

hősünk ezúttal is a vadnyu-
gatra újonnan érkezőket gar-
díroz, de 70 éves pályája so-
rán most először találkozik a 
vallásuk előírásait szigorúan 
követő zsidókkal. A történet 
valóságos poénparádé, és 
bár a sztereotípiák kiforga-
tásában kevés meglepetés 
ér minket, nagyon szórakoz-
tatóan gördül végig a kötet. 
A filmbarátok pedig minden 
bizonnyal azonnal felismerik 
benne az utalásokat Louis de 
Funès komédiájára, a Jákob 
rabbira – amelynek a jövőre 
beharangozott folytatásához  
éppen Jul írta a forgató- 
könyvet.
Lucky Luke 29: Az ígéret földje. 
Színes, puhafedeles, 48 oldal. Ki-
adó: Pesti Könyv.

BAYER ANTAL

Jó fél év késéssel, de csak 
elkészült a forradalom 60. 
évfordulójára beharangozott 
56-os képregény. Minden 
feltétel adott volt, nem utol-
sósorban az anyagi háttér, 
ami nálunk mindig gond. A 
médiában sok szó esett róla 
már megjelenése előtt. Ma-
gas példányszámban adták ki, 
számos helyre eljuthat. Hazai 
alkotóktól ritkán jelenik meg 
ilyen szépen kivitelezett al-
bum, amelynek a megrajzo-
lásához a főként amerikai és 
francia piacra dolgozó Futaki 
Attilát sikerült megnyerni. 
Jó kézbe venni, lapozgatni, 
szemre igencsak tetszetős, 
bármelyik francia kiadó elfo-
gadná a katalógusában. Profi 
munka a színezés és a tipo-
gráfia is – csak éppen a törté-
net marad el a színvonaltól. 

60 oldal rengeteg egy kép-
regénynek. Ekkora terjedelem-
ben izgalmas, érzelemgazdag, 
felemelő, megrázó, elgondol-
kodtató, szenvedélyes történe-
teket lehet elmesélni. 60 oldal-
ba akár az egész forradalmat 
és szabadságharcot bele lehet 
foglalni. 60 oldalba beleférne 
a világot (de legalábbis a szü-
leink, nagyszüleink világát) 
felforgató két hét minden 
fontos vetülete. A képregény, 
mint kifejezési eszköz párat-
lanul erős narrációs eszköztá-
ra kifejezetten alkalmas akár 

Budapest angyala

2017-BEN DUDÁS GYŐZŐ KÉPREGÉNYEI ILLUSZTRÁLJÁK ROVATUNKAT




