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A férfi mögött úgy indul, 
akár Ingmar Bergman klasszi-
kusa, A nap vége, és azt hihet-
jük, hogy egy idős férfi szám-
adásáról fog szólni, aki már 
megjárta az életet, és elkö-
vetett pár hibát. Björn Runge 
lassan fedi fel a kínos titkot, 
ami észrevétlenül erodálja a 
felszínen boldog kapcsolatot. 
Sokat sejtet a nyitójelenet, 
amelyben Joseph a fáradt 
Joan akarata ellenére mászik 
rá az asszonyra, hogy önző 
módon kielégítse magát, nem 
törődve a nő vágyaival. Persze 
Joan nem nagyon ellenke-
zik, de utólag megérti a néző, 
hogy azért, mert túl sokáig élt 
az érzelmi zsaroláson és el-
temetett, illetve megjátszott 
érzelmeken alapuló házasság-
ban. Találó ebből a szempont-
ból A férfi mögött díszlete: 
Castlemanék háza úgy néz ki, 
mint egy berendezett szín-
pad, ahol minden művi, túldí-
szített, látványos díszlet, ami 
csak elfedi a kiábrándító való-
ságot, és ahonnan szemrebbe-
nés nélkül hazudik a két idős 
ember a nagyvilág és egymás 
szemébe. Apropó, színjátszás. 
A két színészveterán, Glenn 
Close és Jonathan Pryce re-
mekelnek főszerepeikben, a 

Runge (Fordulatok, Happy 
End) legújabb filmjében, A 
férfi mögöttben, ám Runge 
főhősnője a Nagy szemek és a 
Colette főszereplőivel ellentét-
ben nem tudott időben kilépni 
a szélhámos férj árnyékából.

A férfi mögött a nők érvé-
nyesülésének nehézségeiről 
író Meg Wolitzer 2003-as re-
génye, a The Wife adaptációja. 
Joseph Castleman befutott 
idős író, akinek végre teljesül 
hű feleségével, Joannal közös 
álma, és megkapja az irodalmi 
Nobel-díjat. Azonban a há-
zaspár örömét beárnyékolja 
Nathanial, a botrányokra éhes 
életrajzíró feltűnése, aki kisza-
golta, hogy Joseph írásaival 
valami nincs rendben. Miután 
Nathanial és Castlemanék fia, 
David szembesítik Joant azzal, 
hogy tulajdonképpen a szel-
lemíró nőnek kellene átvennie 
a Nobel-díjat, az asszonyban 
eltörik valami, és felébred női 
büszkesége. Ám lehet, hogy 
már késő megtenni a logikus 
lépést, amit évtizedekkel ez-
előtt kellett volna meglép-
nie, amikor a fiatal Joseph 
először zsarolta meg érzel-
mileg: vagy megírja helyette 
sikerregényeit, vagy véget ér  
a kapcsolatuk.

színésznő Golden Globe-díjat 
és Oscar-jelölést is kapott ala-
kításáért. Ezért is feltűnően 
gyengék a flashbackek, ame-
lyekben Björn Runge a nagy 
öregekhez képest halovány fi-
atal színészekkel volt kényte-
len elmesélni, hogyan alakult 
ki Joan és Joseph egyoldalú 
kapcsolata. Ám ezt leszámít-
va A férfi mögött úgy erős és 
őszinte feminista film, hogy 
közben mentes a #MeToo-
mozgalom szélsőségeitől és 
a Colette didaktikusságától. 
Björn Runge műve csendben, 
mértéket tartva bontja le a 
„minden sikeres férfi mögött 
ott áll egy erős nő”-ideológi-
át, és bár kicsit nehezen izzik 
fel, de amikor ez megtörténik, 
akkor Joan tragikus története 
a stáblistáig odaszegez a kép-
ernyőhöz.
Extrák: Beszélgetés a színé-
szekkel, Glenn Close elemzi a 
filmet, Kérdezz-felelek Glenn 
Close és Meg Wolitzer közre-
működésével, előzetes.
Extrák: Interjúk a színészekkel, 
és Meg Wolitzer regényíróval, 
továbbá mozielőzetes.

BENKE ATTILA

Torta
Layer Cake – brit, 2004. Rendezte: 

Matthew Vaughn. Szereplők: Daniel 

Craig, Colm Meaney, Michael Gambon. 

Forgalmazó: Bontonfilm. 101 perc. 

Álomgyári karrierje előtt a 
brit származású Matthew 

Vaughn producerként keres-
te kenyerét, s e minőségében 
régi cimborája, Guy Ritchie 
ikonikus gengszterfilmjein (A 
Ravasz, az Agy és két füstölgő 
puskacső; Blöff) is dolgozott. 
Nem meglepő tehát, hogy 
direktori belépőjét, a Tortát 
alapvetően e tapasztalatok ih-
lették: adott egy éles eszű, ci-
nikus drogdíler (Daniel Craig), 
aki már a békés visszavonulás-
ról ábrándozik, csakhogy leg-
újabb, busás nyereséget ígérő 
üzletével kivívja a szerb maffia 
haragját, miközben feljebbva-
lója parancsára egy alvilági 

The Wife – svéd–amerikai, 2017. 

Rendező: Björn Runge. Szereplők: 

Glenn Close, Jonathan Pryce, Chris-

tian Slater. Forgalmazó: Sony. Szink-

ronizált. 99 perc.

„Minden sikeres férfi mö-
gött ott áll egy erős nő”. 

A mondás manapság pejora-
tív értelmet nyert, különösen 
a Harvey Weinstein-botrány 
miatt Hollywood megtisztí-
tását szorgalmazó #MeToo-
mozgalom kibontakozása után, 
mert sokak szerint azt sugallja, 
hogy az erős nő csak annyiban 
lehet erős, amennyiben egy 
férfit támogat. Ezt a problémát 
több kortárs film is körbejár-
ja, művészfigurákat a cselek-
mény középpontjába  állítva. 
Tim Burtontől a 2014-es Nagy 
szemek igaz történetet mesél 
el egy tehetséges festőnő-
ről, akinek népszerű képeit 
szélhámos férje sajátjaiként 
állítja ki, így a férfi aratja le a 
babérokat. Életrajzi dráma a 
friss mozipremier, a Colette is, 
amelynek címszereplőjét ki-
használja író férje, és a fiatal 
nő tollával ékeskedik. Hasonló 
konfliktus bontakozik ki Björn 

A férfi mögött
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Így ne legyél elnök
The Front Runner – amerikai, 2018. 

Rendezte: Jason Reitman. Szereplők: 

Hugh Jackman, Vera Farmiga, J. K. 

Simmons. Forgalmazó: Sony. 109 perc.

Kevés amerikai rendező tud 
olyan következetes élet-

művet felmutatni, mint Jason 
Reitman, a karakterközpontú 
drámák (Egek ura, Köszönöm, 
hogy rágyújtott!) kortárs kis-
mestere. Szerzői filmesként 
az amerikai történetek, az er-
kölcsi és etikai konfliktusok, a 
sorsszerű tragédiák feldolgo-
zásában érdekelt, s kiváltkép-
pen akkor van elemében, ha az 
1950-es évek stíljét és divatját 
megidézni képes színészekkel 
dolgozhat (George Clooney, Aa-
ron Eckhart). A szokása szerint a 
forgatókönyvbe is bedolgozó 
Reitman szereposztása ezúttal 
is meggyőző: az X-Men sorozat-
ból hosszú szolgálati idő után, 
impozáns fináléval (Logan, 
2017) leszerelt Hugh Jackman 
tökéletes választás volt Gary 
Hart szerepére, aki az 1988-as 
választás biztos befutójaként 
tudott egy, a kelet-európai po-
litikai gyakorlat mércéje szerint 
nevetségesen pitiáner szerelmi 
ügyből kifolyólag kegyvesztet-
té válni, átadva az elnöki pozíci-
ót George Bush számára. Mind-
végig meghatározó a rendezőre 
jellemző szatirikus hangvétel, 
a hatalom és a nyilvánosságra 
való hivatkozással technikailag 
bármilyen aljasságra kapható 
sajtó árnyalatokban gazdag, ám 

mák iránt közönnyel viseltet. 
A Torta cselekményének di-
namikája is roppant hullámzó: 
néhány csúcsmomentum (hő-
sünk elrablása a hotelből vagy 
a balul sikerült randevú a bosz-
szúszomjas szerbekkel) a fe-
szültségteremtés magasisko-
lája, máskor viszont bágyasztó 
üresjáratok terhelik a filmet, 
s a rendező még a drámainak 
szánt fordulópontok (a cinkelt 
lapokkal játszó főnök kénysze-
rű likvidálása) felett is angolos 
eleganciával siklik át. 

Mindennek ellenére a Ritchie 
és Tarantino örökségének szá-
mító, trivialitásukban is frap-
páns párbeszédek, a megvesze-
kedett akasztófahumor és az 
abszurd erőszakkitörések (lásd 
a kávézóbéli vadulást) diszkrét 
bájt kölcsönöznek a Tortának. 
Nemkülönben a gránitarcú Da-
niel Craig, aki szimpatikus fesz-
telenséggel alakítja a sima mo-
dorú, de melegszívű macsót: 
karizmatikusabb és emberibb, 
mint James Bondként bármi-
kor. Vaughn rendezői bemutat-
kozása azonban így is csupán 
tétova útkeresés: mindezt re-
mekül bizonyítja a képzeletsze-
gény, mi több, kínosan ostoba  
epilógus is. 
Extrák: Kimaradt jelenetek, Két 
alternatív befejezés, Audio-
kom mentár Matthew Vaughn 
és J.J. Connolly közreműködé-
sével, Galéria, Kérdezz-felelek 
a rendezővel és Daniel Craig-
gel, A kulisszák mögött. 

KOVÁCS PATRIK

erőteljes kritikája, ugyanakkor 
dramaturgia terén ezúttal is az 
1970-es évek politikai krimijei 
tekinthetők irányadó referen-
ciának. Jackman szemlátomást 
felszabadult élvezettel formál-
ja meg az önnön naiv idealiz-
musába belebukó szenátort, 
aki kampány-üzemmódban dol-
gozó politikusként fatális hibát 
követett el, midőn úgy képzel-
te, hogy egy elnökjelöltnek is 
lehet joga a magánéletre, a ren-
dező pedig oly módon méltá-
nyolja ez irányú erőfeszítéseit, 
hogy tiszteletben tartja a főhős 
méltóságát, és nem kívánja 
megtiport bohócként nevetsé-
gessé tenni a figurát.

Reitman vitán felül nagy tör-
ténetmesélő, mégis, ebben a 
sztoriban – legalábbis korábbi 
munkáival összevetve – mint-
ha nem lenne elegendő dra-
maturgiai anyag, némiképpen 
haloványabbak a karakterek, az 
impozáns színészcsapat (Hart 
feleségét a csodálatos Vera 
Farmiga játssza, a kampánystáb 
főnökét pedig J. K. Simmons) és 
az értő rendezés azonban bősé-
ges kárpótlással szolgál a néző 
számára, aki habitusa szerint 
botránkozhat meg az amerikai 
közélet professzionális képmu-
tatásán, vagy rokonszenvezhet 
annak átláthatóságra és szá-
mon kérhetőségre törekvő ter-
mészetével.
Extrák: Audiokommentár az al-
kotók közreműködésével, werk - 
film, alternatív nyitójelenet, ki-
maradt jelenetek.

GÉCZI ZOLTÁN

kiskirály (Michael Gambon) 
eltűnt lányának hollétét is fel 
kell derítenie. A Torta min-
den ízében a rajongói attitűd 
szülötte. Vaughn furfangosan 
elleste és újrahasznosította 
a két Ritchie-opusz legfon-
tosabb formai és stiláris ösz-
szetevőit: a kerge, rajzfilm-
szerűen elrajzolt hősöket, az 
alpári humort, az autentikus 
brit gengsztermiliőt, a szélső-
ségesen erőszakos akciójele-
neteket, továbbá – korlátozot-
tan – a véletlent mint jelentős 
cselekményszervező elvet. 
Mimikrije azonban több okból 
is kétes értékű.

Részint azért, mert a forgató-
könyv erősen túlírt: az eredeti 
regényt és a szkriptet is jegy-
ző J.J. Connolly számos – sok 
esetben érdektelen – figurával 
zsonglőrködik, túl tág teret 
szentel a jellemkomikumnak 
és az egyes bűnbandák akkurá-
tus bemutatásának, ekként pe-
dig a konfliktusépítést aprózza 
el. Mindez ráadásul oda vezet, 
hogy olyan, kezdetben fontos-
nak tetsző motívumok, mint az 
elveszett lány utáni kétségbe-
esett hajsza, elveszítik jelen-
tőségüket, és idővel néhány 
sokat ígérő karakter (például 
a Sienna Miller által alakított 
Tammy, a főhős szemrevaló 
szeretője) is funkciótlannak 
bizonyul. Vaughn a fanatikus 
hevület, a szertelenség és a 
Ritchie-mozik iránti furcsa 
megfeleléskényszer rabja: a 
szerkezeti- és ritmusproblé-


