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az érettségi tételek kiszivárgá-
sának ügyét eleveníthetjük fel 
több mint 30 év távlatából. Az 
extrák sorát fotógaléria és elő-
zetesek teszik teljessé. 

A kiadvány melegen ajánlott 
a Moszkva tér rajongóinak, ha-
bár még ennyi extrával együtt 
is az ára – közel 5000 Ft – kicsit 
magas.

BENKE ATTILA

Richard búcsút mond
The Professor – amerikai, 2018. 

Rendezte: Wayne Roberts. Szereplők: 

Johnny Depp, Rosemarie DeWitt, 

Danny Huston. Forgalmazó: GHE. 90 

perc.

Mi a közös Johnny Deppben 
és Kern Andrásban? Azon 

túl, hogy bizonyos körökben és 
korokban mindketten ellenáll-
hatatlan sármőrnek számítot-
tak, abban is hasonlítanak, hogy 
a közelmúltban eljátszották 
majdnem ugyanazt a szerepet: 
a középkorú, megbecsült pro-
fesszorét, aki hírét veszi halá-
los betegségének, és úgy dönt, 
könnyes búcsú helyett a világ 
elé tartott középső ujjal mene-
tel a sír felé. Az alaphelyzetből 
a hisztérikus kudarcként szá-
mon tartható Gondolj rám! és a 
premier másnapján elfelejtett 
Richard búcsút mond esetében 
is fekete humorú, keserédes 
komédia bomlik ki, amelyben a 
halálra készülő főhős felmond-
ja a kispolgári alkukat, számot 
vet megromlott házasságával, 
és végre jól beolvas azoknak a 
kollégáknak és hamis barátok-
nak, akik a legjobban idegesí-
tik. Csakhogy van egy alapvető 
különbség a két film között: a 
Kern-figura valójában makk-
egészséges, Richard tüdőrákja 
viszont gyógyíthatatlan. 

Wayne Roberts második ren-
dezése szinte laboratóriumi kö-
rülmények közé, a világtól töb-
bé-kevésbé elszigetelt, takaros 
egyetemi városkába helyezi 
okkal lázadó főhősét. A közeg 
a hirtelen átalakuló emberi 
kapcsolatok pontos analízisét 
kínálja, már csak azért is, mert 

Magyar, 2001. Írta és rendezte: 

Török Ferenc. Szereplők: Karalyos 

Gábor, Balla Eszter, Szabó Simon. 

Forgalmazó: MNFA. 88 perc.

A hatvanas évektől szinte 
minden színre lépő rende-

zőgeneráció tagjai készítettek 
önvallomásszerű „így jöttem 
filmeket” (Szabó István: Álmo-
dozások kora, Gothár Péter: 
Megáll az idő, Reisz Gábor: VAN 
valami furcsa és megmagyaráz-
hatatlanig). A Moszkva tér Gaál 
István Sodrásbanjához és az 
Álmodozások korához hasonló-
an különösen fontos film, mert 
nemcsak Török Ferenc saját 
fiatalkori élményeit és alkotói 
törekvését tükrözi, hanem elin-
dította a 2000-es évek „magyar 
új hullámát” is.

A Moszkva tér néhány buda-
pesti fiatalról szól, akik a rend-
szerváltás évében, az érettségi 
botrány közepette kell, hogy 
elinduljanak a felnőtté válás 
rögös útján. Mint annak idején 
Török Ferencet és barátait, úgy 
Petyát, Rojált és a többieket 
sem hatja meg a sűrű 1989 
(Nagy Imre-újratemetés, Kádár 
János halála), gyorsan túllép-
nek az életükbe „beleérő” tör-
ténelmen, a nagy szerelmek, a 
nagy csalódások, a pályakezdés 
és a társadalmi betagozódás 

szerváltásról, az érettségi bot-
ránytól, a film keletkezéséről 
és utóéletéről, hatalmas fesz-
tivál- és közönségsikereiről. Az 
első lemezen maga a 2017-ben 
digitálisan felújított Moszkva 
tér található, a másodikra pedig 
több izgalmas, összességében 
félórányi extra került fel. Török 
Ferenc diplomafilmje, a fan-
tasztikus (idő)csavarral meg-
bolondított Tranzit már tükrözi 
azt az érzékenységet, amellyel 
Török az ezredforduló Buda-
pestje felé közelített első nagy-
játékfilmjében, csak ebben egy 
másik híres közterületen, a Déli 
pályaudvar környékén játszó-
dik a cselekmény. Az extra ri-
portfilmből ugyanazt tudhatjuk 
meg, mint a füzetbe leírt inter-
júból, plusz érdekességét az 
adja, hogy láthatjuk benne fia-
talon nemcsak az alkotókat, ha-
nem a Simó-osztály többi tagját 
is, sőt megjelenik az osztályfő-
nök és a film producere, sajnos 
a mozipremier előtt elhunyt 
Simó Sándor is. Ezt egészíti ki 
a rendező és a főszerepeket 
játszó színészek (Karalyos Gá-
bor, Balla Eszter, Szabó Simon) 
audiókommentárja, amelyben 
az adott jelenetekhez kapcso-
lódó kulisszatitkokat és szemé-
lyes élményeket ismerhetünk 
meg. Rendkívül hasznosak a 
híradórészletek, amelyek bár a 
Moszkva térben is láthatók, de 
csak a háttérben: többek között 
Nagy Imréék újratemetését és 

problémái jobban izgatják őket, 
mint a kádári konszenzust meg-
kötő, illetve fenntartó nagyapá-
ik és apáik bűnei. Török filmje 
azért zseniális, mert történe-
lemről és a mindenkori fiata-
lokat foglalkoztató kérdésekről 
egyaránt szól. Az ezredfordu-
lón színre lépő Simó-osztály 
(amelynek Hajdu Szabolcs és 
Pálfi György mellett a Moszk-
va tér alkotója is tagja volt) 
ugyanolyan fiatalos lendülettel 
és pimaszsággal vágott neki a 
filmkészítésnek, mint Rojálék 
csapata az illegális éjszakai für-
dőzésnek vagy Petya és Kigler 
hamisított jegyekkel Bécsnek. 
Egy pályakezdő filmalkotót 
pedig ugyanúgy feszélyez a 
megalkuvás nemcsak a Kádár-
korszakban pusztító réme, mint 
a történet fiatal felnőttjeit az 
érettségit követően, a munka 
világában.

Extrák: A kiadvány dizájnja 
a Filmarchívumtól megszokott 
módon színvonalas. A borítót 
a filmbeli piros Lada uralja, 
ami a szocializmus évei alatt és 
nagyjából a kilencvenes évek 
közepéig státuszszimbólumnak 
számított. A kihajtható tokban 
nemcsak a két DVD-lemez vár 
ránk, hanem egy tartalmas fü-
zet is, amelyben a második vi-
lágháború előtt és a 2010-es 
évek óta ismét Széll Kálmán 
térnek nevezett Moszkva tér 
történetét ismerhetjük meg, 
valamint olvashatunk a rend-

Moszkva tér
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Holiday 
The Holiday – amerikai, 2006. 

Rendezte: Nancy Meyers. Szereplők: 

Kate Winslet, Cameron Diaz, Jude Law. 

Forgalmazó: Pro Video. 136 perc. 

Nancy Meyers a középfajú ro-
mantikus komédiák avatott 

specialistája: filmjeit rendre 
kirostálja a nézői emlékezet, 
másfél-két órára mégis rabul 
ejtik a szívet. Rendezőnk mo-
dern tündérmeséket árul, me-
lyekben jó elmerülni, még ha 
hamiskásan is csillog rajtuk a 
cukormáz. A Holiday a szikár, 
de markáns életmű egyik leg-
tipikusabb darabja: a Meyers 
védjegyének számító tema-
tikai- és stílusvonások mind-
egyike felbukkan benne. A két 
hősnőt, Irist (Kate Winslet) és 
Amandát (Cameron Diaz) egy-
aránt szerelmi bánat emészti, 
ezért elhatározzák, hogy lakást 
cserélnek a karácsonyi ünnepi 
szezonra, hátha a közegváltás 
csodát művel velük. Így is tör-
ténik: miközben a boldogság 
délibábját hajszolják, új román-
cok és barátságok szövődnek, s 
régi lelki nyavalyáikkal is le kell 
számolniuk. Hogy sikerül-e ne-
kik, nem is kérdés. 

Meyers legtöbbször egyedül-
álló nők életközepi válságáról, 
az újrakezdés nehézségeiről 
regél – a humor nagyítólen-
cséjén keresztül szemléli átkos 

vényesen zátonyra valahol a 
Karib-tengeren. Depp figurái 
mindig is mániákusak és kiszá-
míthatatlanok voltak, a nyug-
talanító szemforgatás pedig 
a hatvanhoz közeledve sem 
okoz gondot a szebb napokat 
is látott sztárnak. Miért érezni 
mégis úgy, hogy alvajáróként 
dülöngél át a díszleten? Fel-
ismerte volna, hogy ezeket az 
üres bölcsességeket félálom-
ban is prímán elő tudja adni? 
Nem tudjuk, annyi viszont biz-
tos, hogy Roberts példát vehe-
tett volna Kern Andrásról: az 
artikulálatlan üvöltözés és egy 
ízlésesen elhelyezett koncert-
betét az ő filmjét is bizonyára 
elevenebbé tette volna.
Extrák: semmi.

KRÁNICZ BENCE

sorsukat. Karakterei mégis Ja-
nus-arcúak: hol mély ember-
ismeret sűrűsödik bennük, hol 
vaskos, két lábon járó sztereo-
típiák. Mindez sajnos a Holiday 
esetében is érvényes, sőt az 
egész produkciót a szélsősé-
gek jellemzik: némely jelenet 
valóságos írói sziporka, máskor 
azonban dühítően papírízű for-
dulatok váltják egymást. Sok-
szor olybá tűnik, Meyer tényleg 
feketeöves lélekvarázsló – Iris 
múlttal való viaskodásának né-
hány mozzanata telitalálat –, ám 
a kötelező happy end érdeké-
ben végül mégis szivárványosra 
színezi a konfliktusokat és a fi-
gurákat. Mintha maga sem tud-
ná, hogy szerzői törekvései-e 
a fontosabbak, vagy az álom-
gyárnak tett engedmények. A 
Holiday mindennek ellenére 
seregnyi apró csodát rejt: a 
főbb szerepekben valósággal 
lubickolnak a kor gigasztárjai, 
Eli Wallach mellékfigurája pe-
dig parádés, akárcsak a huncut 
filmtörténeti reflexiók. Más kér-
dés, hogy a publikum számára 
mindig az Igazából szerelem 
marad az első számú karácsonyi 
romkom, ám a Holiday mégis a 
műfaj nívósabb képviselői közé 
tartozik. Ha komor érzelmek 
hűvösével ülünk le elé, akkor is 
szívtájéki melegség önt el, mire 
lefut a végefőcím.
Extrák: Nincsenek.

KOVÁCS PATRIK

minden bokorban önelemző, 
értelmiségi figurákat találni. 
Ám Roberts a játékidő utolsó 
harmadáig távol tartja magát 
a melodrámai helyzetektől. 
Richard ugyanis nem árulja el 
a családjának, hogy meg fog 
halni, csak éppen gyökere-
sen másképp – gorombán és 
őszintébben – kezd el visel-
kedni mindenkivel. Elhidegült 
feleségét megbotránkoztatja, 
diákjai viszont üdvözlik a ta-
nár úr szabadosságát, noha 
az, hogy egy fiú az oldottabb 
angolórák hatására orális szex-
szel kényeztetné Richardot, 
cseppet vaskos tréfa. Izgalmas 
alkotói döntés, hogy Richard a 
halálos kór sokkját polgárpuk-
kasztó gesztusok során keresz-
tül kénytelen feldolgozni, de 
Robertsnek hol az ötletei, hol 
az ízlése hiányzik ahhoz, hogy 
okos szatírát rendezzen. Ennek 
talán az az oka, hogy éppen a 
főhős a legsótlanabb karakter. 
Mikor nem gúnyolódik, hanem 
az érzéseiről szónokol, csak 
füzetes regényekbe illő klisék 
jutnak eszébe az önmegvaló-
sításról és a pillanat megélésé-
ről – ha a Holt Költők Társasága 
Keatingje csak ennyi útravaló-
val szolgált volna diákjainak, 
aligha lesz belőle kapitány.

A Richard búcsút mond 
mindössze azért nem fullad 
unalomba, mert Johnny Depp 
alakítja a főszerepet, bizonyí-
tandó, hogy egykor oly ígére-
tes karrierje nem futott végér-


