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NYÁR

Egy nyáron át énekelt
SZÍJÁRTÓ IMRE
SZEREBRENNYIKOV VIKTOR COJRÓL, A SZOVJET KÖNNYŰZENEI ÉLET EGYIK LEGNAGYOBB ALAKJÁRÓL, A KINO EGYÜTTES ÉNEKESÉRŐL FORGATOTT FILMET.

H

a Kirill Szerebrennyikov nem akarta okoskodásokról van szó. Mindkettővolna megújítani az életrajzi film re nagyszerű példát szolgáltat Borisz
műfaját, akkor a Nyár című legújabb Grebenscsikov megszólalása arról, hogy
munkája úgy nézett volna ki, ahogyan a film elejétől a végéig hazugság, mert
sokan számonkérték rajta az orosz saj- egészen egyszerűen ő nem így emléktóban: értesültünk volna a főhős 1990- szik a 80-as évekre, ahogy az a filmben
ben bekövetkezett, tragikus haláláról, szerepel – még szerencse, hogy az Akmajd a leleményes időkezelés jegyé- várium zenekar frontembere nem feben végigkövethettük volna sikerekben lejtette el az összes akkori történést,
és kudarcokban gazdag pályafutását úgy, ahogy az Ozzy Osborne-nal meg1962-ben kezdődött kora gyermek- esett egykor („nem emlékszem a 80-as
korától kezdve – ezt a sémát általában évekre”). A film a hasonló visszaemléafféle „ilyen volt – ilyen lett” elképzelés kezés-versenyt nagyon következetes
mozgatja. Ehhez képest a rendező nagy- megoldással üti el: a Szkeptikus nevű
jából egy évet emelt ki a híres szovjet szemüveges alak egy „ez nem történt
rockzenész életéből, ráadásul nem is a meg” feliratú táblát mutogat minden
pályafutása legelejéről, hanem valami- olyan jelenet után, amelynek közvetlen
féle termékeny pillanatot abból az idő- és suta hitelét az egyszemélyes átélés
szakból, amikor az immár színpadkész bizonytalanságai fenyegetik.
Viktor Cojról, a szovjet könnyűzenei
figuraként jelenhetett meg. A rendezőt
ért nagyon súlyos támadások másik vo- élet egyik legnagyobb alakjáról szóló
film következő buktatója a
nulata ugyancsak a begyako80-as évek összekötése a márolt elbeszélésmódok körüli „A szívünk és a
val. „A szívünk és a szemünk
elvárások köré csoportosul: szemünk
a „megtörtént eseményekre változást követel” változást követel” – énekelte
épül” képtelenségeiről illet- (Szergej Szolovjov: Coj Szergej Szolovjov 1987es Assza (kb. Szuper) című
ve a „nem is így volt” jellegű Assza - Viktor Coj)
peresztrojkás filmjében, azaz
kicsivel a film cselekménye
utáni időben. A „Változást!”
című dal azóta számos politikai hivatkozás és visszaélés
tárgya lett, szerepelt például
egy 2007-es választási kampányfilmben. Azt mondhatjuk,
hogy a film bizonyos jelenetei
akár 2018-ban is megeshetnek: a vidámkodó fiatalokkal
szembeni állampolgári fellépés az elektricskán – a HÉV és
az elővárosi vonat orosz megfelelőjén – akár a futball-világbajnokság önkéntes rendfenntartóinak kilengésekkel
kapcsolatos szigorát is fel-
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idézheti, a magánvilágokba való visszavonulás, ami a filmet egészében meghatározza, a mai túlélési módok egyike.
A filmben törvényszerűen és nyilván
tudatosan olyan szereplők bukkannak
fel, akik ismerősek lehetnek a nagyjából független orosz kultúrában járatos
nézők számára: a Nyár történetében
folyton jelenlevő operatőr egy amúgy
rockzenével foglalkozó dokumentumfilmes, a csíkos pólós házibuli-énekes az
Automata Kielégítők nevű punkzenekar
tagja, Coj zenész pártfogóját a Zveri
(Vadállatok) együttes énekese játssza,
állítólag néhány pillanatra felbukkan
továbbá a filmben Grebenscsikov alakja is – lehet, hogy a rocklegendának az
a baja a filmmel, hogy a saját emlékei
szerint ő nem csupán mellékszereplője
volt a daliásnak egyáltalán nem mondható időszaknak.
A továbbiakban tárgyalnunk érdemes két nagyon érzékeny ügyet. Az
egyik nem is annyira a nézőpont dolgát érinti – hiszen a film valamiféle
sokat tudó elbeszélőket alkalmaz –,
hanem a „honnan tudjuk mindezt”
dolgát. Tudnivaló, hogy a Nyár annak a
Natalia Naumenkónak az emlékirataira
támaszkodik, aki a történések nagyonis
élő szemtanúja: Natalia a Cojt felkaroló
Mike Naumenko felesége, továbbá Coj
nem is annyira titkos szerelme volt. A
film mindezt nyilvánvaló módon nem
képes jelölni, de a benfennteskedés
sajnos veszélyezteti mindazt, amiről
beszél, félő ugyanis, hogy a házibulik
és a közös gitározgatások felidézése a
visszaemlékező szereplő személyes elfogultságaira épül. A filmen végigvonuló szerelmi szál ugyanakkor nagyjából
leírja Viktor Coj személyiségének és
zenéjének néhány jellegzetességét: a
Zoopark nevű együttes énekese feleségéhez fűződő szerelme nagyjából kisiskolás szinten maradt. (Ez viszont a film
több szereplőjének tanúságtételéből
derül ki.) Coj és a Kino nevű együttese
zenei arculata mintha ezekkel a személyiségjegyekkel függne össze – a minden szempontból megkésett és néha
súlyosan másodlagos szovjet rockzenének ezt ágát a minimalista zenei megoldások és a programszerűen gyerekes
szövegek jellemzik. Mert az ugye világos, hogy a Whonál vagy a Blondie-nál
(orosz kiejtésben „Blongyi) jobbak nem
tudnak lenni az egyébként szikrázóan
tehetséges szovjet előadók, de a saját
útjukat azért folyton keresik.
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A másik, az elbeszéléstechnikában is
tetten érhető gond a Brezsnyev-korszak
ábrázolásában jelentkezik, amennyiben ez a korszakot egyrészt sok regény
és film nagyon erős eszközökkel már
megjelenítette, gondoljunk Akszjonov
műveire, vagy a Tükör néhány jelenetére, Alekszander Szokurov Teljes napfogyatkozására, esetleg Karen Sahnazarov
2008-as Eltűnt birodalom című filmjére
(Izcseznuvsaja imperija, 2012-es változata a Szerelem a Szovjetunióban). A
„zasztoj”, a pangás időszaka tulajdonképpen a rendbontástól megalapozottan rettegő komszomol-aktivisták és a
szabadságvágyó zenészek világa, amelyet a film számos ismerős illetve rendkívül innovatív eszközzel jelenít meg
– az előbbiek közé tartozik a kisinyovi
bor, a Belomorkanal cigaretta és a leningrádi tömegközlekedés, az utóbbiak
közé a film legnagyobb erőssége, a például a trolin eljátszott musical-paródia.
Ahogy az egyszerű szovjet emberek
minden átmenet nélkül dalra fakadnak,
nos az Szerebrennyikov nagyszerű találmánya. Végső soron a Nyár tehát egy
zárványt, a valaha hatalmas rajongósereget mozgató szovjet könnyűzenét
hívja életre, amelynek története ebben a formában örökre lezárult. A film
a zene minden tömeghatása ellenére
megmarad a kisvilágok ábrázolásánál,
története egyetlen ponton van összekötve azzal, amit történelemnek vagy
politikának szoktunk nevezni: a szereplőket meglegyinti a Szovjetunió af-
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ganisztáni szörnyű kalandja, „Saját útjukat
a groteszkre épül, de nem a
azaz a katonai behívó.
komédia látásmódja uralkodik
azért folyton
Érdemes szemügyre venni, keresik”
bennük, hangnemük inkább
hogy a dokumentarista meg- (Roman Billik és
drámai. Szerebrennyikov megoldásokat, a korfestő szán- Teo Yoo)
előző munkája, a Mártírok ezt
dékot, a fikciós futamokba
az utóbbi vonulatot folytatja.
illesztett animációkat és a groteszkre
Nagyon valószínű, hogy Szerebreny
hangolt műfajparódiát felvonulta- nyikov az egyébként szigorúan szovjet/
tó Nyár miként illeszkedik a rendező orosz témájú Nyárral lépett ki a neméletművébe. A színházi rendezőként zetközi színtérre. Ezt mutatja a francia
is jelentős Szerebrennyikov munkái- közreműködő cég hajlandósága a film
nak egyik vonulata a fekete komédia támogatására illetve a film hangos szeGogol óta ismerős hangnemét alkal- replése a cannes-i fesztiválon (ahová a
mazza kortárs viszonyokra. A 2006-os rendező nem utazhatott ki), ami nyilván
Áldozatkaszkadőr főszereplője újkori nem volt független a rendező hazai szeHamlet, aki undorodik a körülötte ural- repvállalásától és attól, hogy a hatósákodó kisszerűségtől és nyárspolgári gok nagyjából ugyanúgy korlátozzák a
értékrendtől, és udvari bolondként szabadságát, ahogy néhány pályatársátekint mindenre – saját magára is, ét a filmje cselekményének idejében.
ahogy a rendőrségi helyszínelők csa- Szerebrennyikovnak megadatott, ami
patában az egyszerre szörnyű és gro- filmbeli hőseinek még akkor sem, ha
teszk bűncselekmények körülményeit bizonyos lemezeiket külföldön jelenjátssza újra. A Rövidzárlat (2009) című tették meg: a rendező elérte, hogy a
ötszerzős omnibusz epizódja hasonló munkássága egyszerre legyen izgalmas
hőst állít a középpontba: egy étterem filmnyelvi és tematikai szempontokból,
becsalogatóembere szokatlan kaland- Szentpéterváron és azon messze túl.
jai során valóságos társadalmi körképet Aligha véletlen, hogy Viktor Coj neve
kapunk. A Téli utazás (2008) látomás a hatalmas cirillbetűkkel van felírva egy
mai orosz társadalomról, amelybe egy budai garázs falára.
operaénekesnő merül alá. Visszafogottabb eszközökkel dolgozik a 2012-es NYÁR (Leto) – orosz-francia, 2018. Rendezte:
Csalás, hiszen az előző film hidegle- Kirill Szerebrennyikov. Operatőr: Vladislav
lős világképe helyett itt a szereplők Opeljantc. Zene: Ilja Demuckij. Vágó: Jurij
szűkebb közegben mozognak, ezért Karih. Szereplők: Teo Yoo (Viktor Coj), Irina
a történet hangsúlya nem a környe- Sztarsenbaum (Natasa Naumenko), Roman Bizetre, hanem a magánéleti válságokra lik (Mike Naumenko). Gyártó: Kinovista. Forgalhelyeződik. Az utóbbi két film ugyan mazó: Mozinet. Feliratos, 128 perc.
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NEM VAGYOK BOSZORKÁNY

Nők pórázon
BASKI SÁNDOR

A WALESI RUNGANO NYONI VISSZATÉRT SZÜLŐHAZÁJÁBA, HOGY EGY MÁIG LÉTEZŐ ÉS PUSZTÍTÓ BABONÁRÓL KÉSZÍTSEN MÁGIKUS REALISTA SZATÍRÁT.

E

l tudja-e kerülni a messziről jött ren- bélyegeznek, és választás elé állítanak:
dező, hogy a harmadik világban for- vagy boszorkánynak vallja magát, vagy
gatva ne egzotikus csodalényekként hajnalra kecske lesz belőle. Az önkénláttassa a helyieket, és a visszás jelensé- tes némaságot fogadó kislány nem meri
geket se csak a saját kultúrájának erköl- megkockáztatni az utóbbi opciót, ezért
csi magas lováról mutassa be? A feladat beköltözik a táborba, ahol ő lesz a legfinehéz, ha nem éppen lehetetlen – nyil- atalabb lakó.
Más külföldi rendező nyilván ünnepéván tudta ezt Rungano Nyoni is, amikor
első filmjének témájául egy máig létező lyes, drámai hangvételt választana ehhez
afrikai hagyományt választott. Hiába szü- a történethez, az afrikai közegben ottholetett a fiatal rendezőnő Zambiában, már nosabban mozgó Nyoni viszont, a cyranói
Walesben nőtt fel, így az ő nézőpontja is elvet követve, képes meglátni a komikuegy kívülállóé, még ha személyes kötő- mot is a szituációban. A helyiek babonás
dése miatt talán empatikusabb és hitele- hite egészen abszurd pillanatokat eredményez – a Shula boszorkánysága melsebb is a megközelítésmódja.
A nyitójelenetben alighanem a saját lett tanúskodó férfi állítja például, hogy
kétségeire is reflektál. Turistabusz gördül a lány miatt leesett a karja, miközben jól
be egy úgynevezett boszorkánytáborba, láthatóan megvan minden végtagja –, de
ahol kordon mögött tartott, fehérre fes- a hatóságok belépésének köszönhetőtett arcú asszonyokat tekinthetnek meg en társadalmi szatíraként is működik a
a látogatók. Fotók és szelfik készülnek, történet. A rendőrfőnök, ahelyett, hogy
mindenki alaposan kicsodálkozza magát, a ráció hangját képviselné, saját céljaira
majd visszaszállnak a buszra, és elhajta- használja fel Shulát. Bűncselekmények
helyszíneire cipeli el, ahol a
nak a következő borzongató
élmény irányába. Rögtön ez- „Maguk is hisznek felsorakoztatott gyanúsítottak közül meg kell neveznie a
után megismerjük a kilenc- büntetésük
tettest, vagyis a babona hivaéves Shulát, akit egy véletlen jogosságában"
talosan is bekerül a nyomozati
baleset miatt boszorkánynak (Maggie Mulubwa)
eszközök közé. Fiatal kora miatt a kislány még Zambiában
is kuriózumnak számít, így az
országos média is felfigyel rá,
televíziós talk show-kba hívják,
ahol a rendőrfőnök kap néhány
kemény kérdést, de Shulának
ugyanúgy a cirkuszi látványosság szerepköre jut, mint a film
elején, a turisták látogatásakor.
Az író-rendező bevallottan sarkít, de Zambiában és
Ghánában tényleg léteznek
boszorkánytáborok, amelyek
papíron menedéket hívatottak
nyújtani a megvádolt nőknek,
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valójában viszont a kirekesztésüket törvényesítik. Nyoni láthatóan nem csak a
konkrét jelenségről akart egy figyelemfelhívó fesztiválfilmet készíteni a nyugati közönség számára, a boszorkánysors nála metafora (is). Shula és társai
hátára fehér szalag van rögzítve, amely
egy óriási orsóhoz kapcsolódik, bárhová
is mennek, mindig a jelképes és nagyon
is konkrét rabláncon mozoghatnak csak.
A szalagot elvághatnák, de nem teszik,
mert félnek, hogy kecskévé változnak,
vagyis rabságuk annak is köszönhető,
hogy ők maguk is hisznek büntetésük jogosságában. A renitenskedő Shulát is engedelmességre oktatják, mert jót akarnak
neki, a rendőrfőnök kedvence, aki a tábor
helyett a saját házában élhet, azt javasolja a kislánynak, hogy fogadjon szót
és legyen alázatos, és olyan sokra viheti majd, mint ő. A férfiak által szó szerint
zsinóron rángatott, sorsukba beletörődött „boszorkányok” történetével Nyoni
nyilvánvalóan az Afrikában még mindig
elnyomott, alárendelt szerepbe kényszerített nők helyzetét is kommentálja.
A film nem csak a humora miatt nem
torkoll végül dühödt feminista vádiratba, Nyomi érzékenyebb alkotó annál. A
szatirikus hangvétel és a „boszorkányok”
mindennapjainak helyenként már-már
dokurealista bemutatása mellett van valami megkapóan szürreális és álomszerű
is a filmben, köszönhetően többek közt
David Gallego (A kígyó ölelése) operatőri
munkájának. Ha boszorkányok nem is léteznek, Nyomi meg akarja mutatni, hogy
milyen az a mágikus atmoszféra, ami
életre hívja ezeket a hiedelmeket – és
ezt olyan sikeresen teszi, hogy a fináléra
a nézőt is sikerül elbizonytalanítania saját racionális világképét illetően. A Nem
vagyok boszorkány másik, Afrikán kívül
is értelmezhető tanulsága pedig, hogy
a megbélyegzés és a kirekesztés univerzális emberi igény, a hatalmasok a nép
legsötétebb ösztöneire apellálva mindenhol előszeretettel jelölik ki a bűnbakokat, hogy az irántuk érzett gyanakvás
és félelem összetartsa a társadalmat.
NEM VAGYOK BOSZORKÁNY (I Am Not a Witch)
– brit-francia-zambiai, 2017. Rendezte és írta:
Rungano Nyoni. Kép: David Gallego. Zene:
Matthew James Kelly. Szereplők: Maggie
Mulubwa (Shula), Dyna Mufumi (Vezető), Margaret Spinella (Mama), James Manashe (Varázsló). Gyártó: Clandestine Films / BFI / Film4
/ Soda Pictures. Forgalmazó: magyarhangya.
Feliratos. 94 perc.
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KÖNYVESBOLT A TENGERPARTON

Hatását vesztett optimizmus
PETHŐ RÉKA

ISABEL COIXET FILMJE AZ ELSŐ PENELOPE FITZGERALD ADAPTÁCIÓ.

I

rodalmi adaptációk esetében, ami- séges banki kölcsönért is meg kell küzkor szerzői rendező nyúl hozzá az denie, majd szembetalálja magát azzal
alapműhöz, az egyik legérdekesebb az egyszerű akadállyal, hogy a helyiek
kérdés mindig az, hogy mit tart fontos- bizony nem mutatnak különösebb ironak kiemelni, hogyan értelmezi a köny- dalmi érdeklődést. Végül megindul az
vet és mit mutat meg belőle az alkotó. áskálódás, ami ahhoz vezet, hogy befoA könyvesbolt a tengerparton eseté- lyásos ellenfele keresztülvisz az angol
ben ebből a szempontból kiábrándító parlamentben egy olyan törvényjavasvégeredmény született: Isabel Coixet latot, amelynek segítségével jogában
(Elégia, A szavak titkos élete) olyan ki- áll elvenni a házat hősünktől.
Míg a regény végigvezet bennünket
hagyásokkal és átírásokkal adaptálta
Penelope Fitzgerald 1978-as regényét, azon a folyamaton, ahogy egy jó kezdehogy az elveszítette valódi báját és ményezés sok küzdelem mellett végül
egy középszerű, romantikus (?) angol mégis kudarcba fullad, kizárólag keserűséget hagyva maga után, addig a film
kisvárosi történetté változott.
A könyvesbolt egy elszigetelt tenger- egy furcsán és következetlenül megparti városkában játszódik 1959-ben, csavart befejezéssel inkább optimista
valahol Kelet-Angliában, ahol Floren- lezárással engedi el a nézőt. Tanulság
ce, a fiatal kora óta özvegyként élő nincs, Florence története így is, úgy is
nő könyvesboltot szeretne nyitni egy szomorú, ám Coixet mintha félne megrégóta üresen álló öreg házban. A helyi mutatni a csüggedtségben hagyó végelőkelő nagyasszony azonban nem nézi kifejletet, ezért hozzábiggyeszti: sebaj,
jó szemmel a vállalkozást, és mindent megint lesz valaki, aki megpróbálja.
Nem ez az egyetlen cukormámegtesz, hogy bezárassa
zas változtatás a történetben,
az új boltot. Florence dolga „Valóban volt egy
belekerül egy teljesen banátöbb szempontból sem egy- kopogó szellem”
lis romantikus felhang is, és
szerű, már a nyitáshoz szük- (Emily Mortimer)
amit a regényben Florence a
titokzatos támogató, Edmund
Brundish árulásának hisz, a
filmben szintén jóra fordul.
Mindezek azért problémásak,
mert Coixet nem mond el mást
a filmjével, mint Fitzgerald,
nem lesz más az üzenet vagy
a nagy betűs mondanivaló,
pusztán csak fél bevállalni
azt a borús és végtelenül keserű hangvételt, amely a regény központi vonása, ehelyett
indokolatlan módosításokkal
igyekszik oldani azt. A történet
így elveszíti karakterességét,
és meredeken tart a középszerűség felé.
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A könyvesbolt történetének alapját
egyébként a valóság adja: az írónő
férjével és gyermekeivel évekig élt
abban a kelet-angliai faluban, amelyről a regény helyszínét mintázta. Amikor a család nehéz anyagi helyzetbe
került, Fitzgerald részmunkaidőben
dolgozni kezdett a kisváros egyetlen
könyvesboltjában, ahol állítása szerint valóban volt egy kopogó szellem.
Ezt az írónő elmeséli interjúkban is és
a könyvben is teljes természetességgel jelenik meg, ám ez – az egyébként
roppant bájos – motívum a filmből
ugyancsak kimarad. Még a Lolita-szál
is egyezik a való élettel: tényleg nehezen tudták eldönteni, hogy árulják-e a
botrányos regényt, amely aztán nagy
sikereket hozott a könyvesboltnak.
A kiváló környezet- és jellemábrázolás nagyon pontos képet ad a háború
utáni angol kisvárosi életről a falun
keresztül, amelynek hídjait a bombázások után még nem építették újra,
a világtól elzárt közösségben pedig
kizárólag a kapcsolatok és a társadalmi rang által megteremtett hierarchia
érvényesül.
A számos díjat elnyert (magyarul is
megjelent) regény eddig az egyetlen
Fitzgerald életművében, amelyből filmes adaptáció készült. Interjúi szerint
a katalán rendezőnőt épp az egyszerű
stílus és a szentimentalizmus teljes
hiánya ragadta meg a műben – sajnálatos, hogy épp ezeket változtatta meg
az adaptáció során. A könnyű fogyaszthatóság oltárán felhigított történetet
a remek színészi alakítások viszik el a
hátukon: Emily Mortimer remekel Florence szerepében, James Lance, mint
nyegle támogató, de jellemgyenge
nagyvárosi, és Patricia Clarkson túljátszott kisvárosi nagyasszonya is kiváló.
A Könyvesbolt a tengerparton így egy
kellemes, de főleg közömbös társadalmi portré, amely megmutatja, milyen
közöny, elutasítás és nemtörődömség tudja jellemezni már a legkisebb
közösséget is.
KÖNYVESBOLT A TENGERPARTON (The Bookshop) – brit, 2018. Rendezte: Isabel Coixet.
Írta: Penelope Fitzgerald regényéből Isabel
Coixet. Kép: Jean-Claude Larrieu. Zene:
Alfonsdo Villalonga. Szereplök: Emily Morti
mer (Florence), Patricia Clarkson (Violet), Bill
Nighy (Edmund), Honor Kneafsey (Christie),
James Lance (Milo). Gyártó: Zephyr Films.
Forgalmazó: Cirko Film. Feliratos. 112 perc.
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SICARIO 2. A ZSOLDOS / ESCOBAR

Drogbárók végzete
BENKE ATTILA

A VÉRESKEZŰ LATIN-AMERIKAI DROGBÁRÓK ÉS AZ EGYRE KEGYETLENEBB DROGVADÁSZ-EGYSÉGEK HARCA TOVÁBB FOLYTATÓDIK A MOZIVÁSZNAKON IS.

A

kábítószert már régóta ismeri az
emberiség, azonban a drogkereskedelem csak a huszadik század társadalmi és technikai fejleményei miatt vált
globális méretű problémává. Mexikóban
és Kolumbiában sajátos kokaingazdaság
épült ki, melynek főszereplői a kartellek.
A drogterjesztő bűnszervezetek nem piaci eszközökkel, hanem vesztegetéssel
és bérgyilkosokkal próbálják legyőzni
riválisaikat. A leghírhedtebb drogbáró a
hetvenes-nyolcvanas években csúcsra
jutott Pablo Emilio Escobar Gaviria volt,
aki elképesztő fényűzésben élt Hacienda
Nápoles nevű birtokán (ahol még saját
állatkertje is volt) és első elfogása után
luxusbörtönében, a La Catedralban.
Escobarnak még a kolumbiai parlamentbe is sikerült bekerülnie többek között
populista szónoklatai és intézkedései
miatt. A „kokainkirály” (így becézték a
gengsztert) tudta, hogy a kormányzatból rég kiábrándult szegény emberek
tömegén kapaszkodhat fel, ezért építtetett a medellíni szeméttelep mellé lakóházakat, a gyerekeknek focipályákat,
és gátlástalan sicarióit (bérgyilkosait) is
a szegénysorból emelte maga mellé, kihasználva a fiatalemberek anyagi kiszolgáltatottságát. Escobar és a drogbárók
jellemzően a kapitalizmus egyenlőtlen
erőviszonyait fordították saját országuk
és az Egyesült Államok ellen.
A kartellekről az ellenük erélyesen
fellépő rendőri szervekről természetesen számos film készült már. A brazil
José Padilha Elit halálosztók első (2007)
és második (2010) részében okosan
nemcsak a kábítószermaffiát kárhoztatja, hanem a korrupt hatalmat és a rendőri brutalitást is. Amat Escalante Helije
(2013) azt mutatja be, hogyan ragad
bele az egyszerű, szegény ember a drogbárók hálójába. A nagysikerű Breaking
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Bad-sorozat (2008-2013) ugyanezzel
foglalkozik, csak éppen a másik oldal
perspektívájából: egy haldokló kémiatanár, Walter White szembesül azzal, hogy
családja anyagi biztonságát tisztességes
munkával nem, csak a saját receptje
alapján készített metamfetamin gyártásával képes biztosítani.
A megalomán Pablo Escobarról is rengeteg filmet láthattunk már. Az egyikben
(Beépülve – Az Escobar-ügy, 2016) éppen
a Breaking Bad Bryan Cranstonja tűnik fel,
a Narcos (2015-) című tévésorozatban
az Elit halálosztók rendőrhősét alakító
színész, Wagner Moura a kolumbiai kokainkirályt formálja meg, míg az Escobar:
Paradise Lostban (2014) a nagysikerű
Sicario – A bérgyilkos (2015) kartellekre
vadászó címszereplőjét játszó Benicio
Del Toro bújik a gengszter bőrébe. Ezekhez a filmekhez csatlakozik idén nyáron
a spanyol Fernando León de Aranoától
(Barrio – Külvárosi utcák, 1998, Egy tökéletes nap, 2015) az Escobar (2017) és
Taylor Sheridan (A préri urai, 2016, Wind
River – Gyilkos nyomon, 2017) tollából,
Stefano Sollima rendezésében (A.C.A.B.,
2012, Suburra, 2017) a Sicario 2. – A zsoldos (2018).
Az Escobar és a Sicario 2. ellentétes
nézőpontból mesélnek ugyanarról a
jelenségről, az Egyesült Államokat és a
latin-amerikai térséget egyaránt sújtó
kábítószercsempészetről. Az Escobar
a drogbáró egykori szeretője, Virginia
Vallejo riporternő eredetileg 2007-ben
kiadott, majd több nyelvre lefordított
könyve, a Szerettem Pablót, gyűlöltem
Escobart alapján készült. Fernando León
de Aranoa műve a gengszter és Virginia
megismerkedésétől (1983) szakításukon
(1987) át egészen Pablo Escobar 1993as haláláig követi a gátlástalan bűnöző
és az egyre jobban lecsúszó riporternő
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életútját. Érdekes, hogy női perspektívája miatt Aranoa filmje sokkal közelebb áll
Dennis Villeneuve első Sicariójához, mint
a Sollima-féle folytatás. Taylor Sheridan
és a rendező közös döntése Kate, az
előző epizód naiv, törvénytisztelő FBIügynökének kihagyása a történetből.
„Emily Blunt egy nagyszerű színésznő,
de az ő karaktere erkölcsi támpontként
funkcionált. A zsoldosban nincs ilyen. Ez
sokkal közelebb áll az én történetmeséléssel kapcsolatos elképzeléseimhez. Én
erkölcsi szempontból nem orientálom
a közönségemet.” – nyilatkozta Sollima.
Így a Sicario 2-ben Matt, az immorális
CIA-ügynök és a mexikói bérgyilkos,
Alejandro ezúttal a kartellek mellett az
illegális bevándorlás problémájával is
szembe kerülnek, és ismét egy morálisan megkérdőjelezhető akcióval (egy
rivális banda tagjainak álcázva magukat
az egyik drogbáró lányát, Isabelt rabolják el) próbálják meg felvenni a harcot a
megállíthatatlan migráció és a menekülteket kihasználó bűnszervezetek ellen.
A Sicario 2. keveset képes hozzátenni
az eredetihez, és a migránsokkal sem
tud mit kezdeni a prológuson, és egy, az
illegális határátlépéshez kötődő feszült
jelenetsoron kívül. Sőt, meglepő módon
Sollima és Sheridan finomítottak az előző rész társadalom- és műfajkritikáján.
Matt bár továbbra is mindenre képes a
küldetés sikeressége érdekében, két lábbal tiporja az emberi jogokat és Mexikó
szuverenitását, azonban az első Sicario
Mattjéhez képest Josh Brolin hősében
megszólal a lelkiismeret, ezért az amerikai határsértő elitosztag már nem is
annyira ellentmondásos csapat, mint
korábban volt. A kiégett Alejandro is
klasszikusabb hőssé szelídül, mikor társaitól elszakadva, ellenséges területen
védelmezi Isabelt a rivális bandatagokkal szemben. Isabel pedig igen távol áll
az öntudatos, idealista Kate-től, mert bár
a tinédzser bemutatkozó jelenetében
verekszik, és kiosztja iskolája igazgatóját,
a játékidő nagy részében riadt tinilány,
D. W. Griffith némafilmjei óta ismert tipikus „bajba jutott nő”. Egyedül a mexikói-amerikai Miguel története ad hozzá
valamit a Sicarióban látottakhoz, mivel
a Rio Grandétól Északon és Délen is sok
fiatal járja végig a fiú útját a szegénysortól a szervezett bűnözésig. Miguel rossz
családi körülményei miatt sodródik a
bűn hálójába, ahonnan nincs más mód
a szabadulásra a börtönön vagy a halálon kívül. Kár, hogy a Sicario 2. alkotói
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privilegizált helyzetben nőerőnek erejével párhuzamba sze- „Jól kiegészítik
het fel. Miguel és az Escobar
rették volna állítani a tinédzsert és egymást”
nyomornegyedeinek lakói
Alejandrót, ami nem tett jót a cse- (Stefano Sollima:
azonban legjobb esetben
lekmény hihetetlen és hiteltelen Sicario 2.
is csak sicarióvá, vagyis a
utolsó harmadának.
– Benicio del Toro
kokainkirályok gondolkoStefano Sollima akcióthrille- és Josh Brolin)
dás nélkül gyilkoló végrerének erőssége a még az első
Sicarióénál is sötétebb atmoszféra, illet- hajtóivá válhatnak, esélyük sincs a felső
ve a kevés, de pont ezért fajsúlyos akció- tízezer gyermekeinek életére.
Ugyanígy meglepően összetett Virjelenet. Ezeken a területeken az Escobar
gyengébben teljesít, Fernando León de ginia, aki a Sicario Kate-jéhez hasonló
Aranoa a finálé kivételével a szokványos kívülálló, azonban Kate-tel ellentétben
gengszterfilmes stílusban rendezte meg a riporternő elmerül a bűn mocsarában,
a klasszikus felemelkedés-bukás törté- és már csak akkor eszmél, mikor Escobar
netet. Aranoa mozija azonban a Sicario lehúzta a mélybe. Más szempontból vi2-énél sokkal komplexebb társadalom- szont Virginia még több is, mint a Sicario
kritikát nyújt. A címszereplőt zseniálisan végkifejletére passzív pozícióba kény(az érthetőség határát súroló beszédstí- szerített Kate, mivel az amorális karrilusát tekintve túlságosan is hitelesen) erista újságírónő Escobar miatt olyan
megformáló Javier Bardem Escobarja helyzetbe kerül, melyben csak a túlélés
pont olyan, mint amilyennek Virginia számít, és ez felkelti benne a bosszúVallejo is leírta a gengsztert: igazi po- vággyal kevert felelősségérzetet.
Az Escobar és a Sicario 2. jól kiegészítik
pulista politikusfigura, aki a legnagyobb
természetességgel képes hazudni bárhol egymást: míg az Escobar inkább a drogés bárkinek, hatalmas karizmája van, és báró és a média kétszínűségét emeli ki,
hatalmasakat is ígér, miközben szem- és az amerikai oldalt, valamint a rendrebbenés nélkül visszaél hatalmával. És fenntartó szerveket egyoldalúan, pozitív
velejéig kétszínű: a fiát óvva inti attól, módon mutatja be, addig a Sicario 2. ha
hogy valaha is a fehér porhoz nyúljon, enged is a klasszikus hollywoodi sabmeglepő módon még a kábítószer és a lon csábításának, alkotóit a kartelleknél
kartellek ellen küzdő First Ladyvel, Nan- mégis jobban érdekli azok gátlástalancy Reagannel is egyetért. A kis Escobar sága, akik elvileg a „jó ügy”-ért harcolfiú sorsa éles kontrasztban áll a Sicario nak. Arra a kérdésre viszont mindkét
2. Migueljének fátumával, igaz, hogy az ő film egyértelműen válaszol, hogy Doéletében sincs túl gyakran jelen az apa, nald Trump nagy álma, a mexikói határra
de a kokainkirály vagyona miatt mégis tervezett falrendszer megállítaná-e az
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illegális bevándorlókat és a drogcsempészetet. Escobar emberei egy amerikai
autópályát torlaszolnak el a filmben, és
itt száll le a több tonna kokaint szállító
repülőgép, a Sicario 2-ben pedig az amerikai Miguel a mexikói embercsempészek szolgálatába áll, és menekülteket
vezet át a szigorúan őrzött határzónán
az Egyesült Államokba. A fal ugyanúgy
nem akadályozza meg a bevándorlást,
ahogy a CIA vagy az Escobar elfogására
létrehozott kolumbiai Search Bloc véres
és illegális akciói sem igazi opciók, más
megoldást kell találni erre a problémára
Amerikában és Európában is.
ESCOBAR (Loving Pablo) – spanyol-bolgár,
2017. Rendezte: Fernando León de Aranoa. Írta:
Virginia Vallejo emlékiratai alapján Fernando
León de Aranoa. Kép: Alex Catalán. Zene: Federico Jusid. Szereplők: Javier Bardem (Pablo
Escobar), Penélope Cruz (Virginia Vallejo), Peter
Sarsgaard (Neymar), Óscar Jaenada (Santoro),
Julieth Restrepo (Maria Victoria Henao). Gyártó: Escobar Films. Forgalmazó: Big Bang Media.
Szinkronizált. 123 perc.
SICARIO 2. – A ZSOLDOS (Sicario: Day of the
Soldado) – olasz-amerikai, 2018. Rendezte: Stefano
Sollima. Írta: Taylor Sheridan. Kép: Dariusz Wolski.
Zene: Hildur Guđnadottir. Szereplők: Josh Brolin
(Matt), Beinicio Del Toro (Alejandro), Matthew
Modine (James Ridley), Catherine Keener (Cynthia
Foards), Isabela Moner (Isabel Reyes). Gyártó: Black
Label Media / Rai Cinema. Forgalmazó: Freeman
Film. Szinkronizált. 122 perc.
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