
árkányokkal elõször gyerekkorában ta-
lálkozik az ember. Legalábbis ez a be-
vett felállás. Koromból kiindulva: ahhoz

a generációhoz tartozom, amely a nyolcvanas
évek puha diktatúrájának védnöksége alatt nõtt
fel Magyarországon; vagyis azok közé, akik már
a televízión keresztül kapcsolódhattak ezekhez
a misztikus és mitikus szörnyekhez. Szörnyek,
szörnyetegek, írom, holott a magyar televízió
munkatársai végig azon dolgoztak akkoriban,
hogy a sárkány jelentéséhez tapadó rettegést
megpuhítsák, mi több, érzékletesen átalakítsák.
Ez igen érdekes, hiszen a sárkány, már csak ha
a legismertebb mítoszt vesszük is, az ember le-
gyõzendõ ellenségeként jelenik meg, a Szent
György-történetben ugyanúgy, mint a többi ha-
sonló mítoszban és mesében.

A hagyomány szülte gyermeki félelem

Elsõ találkozásom a sárkánnyal, bár emléke-
im ködösek e téren, nyilvánvalóan egy felolva-
sott mese révén történhetett, amit egyik szülõm
vagy nagyszülõm, de az is lehet, hogy az állami
keltetõ bölcsõdéjének dadája olvasott fel. Ám
elsõ képileg megragadható emlékem ezen a té-
ren egész biztos, hogy Jankovics Marcell sárká-
nya. Az általa készített rajzfilmek ugyanis átütõ
erõvel hatottak rám; kiváltképpen lebilincselõ
volt a Magyar népmesék címû televíziós rajz-
filmsorozat, melynek bizonyos részei szinte
kockáról kockára megmaradtak az emlékeze-36

2017/7

A hétfejû 
a legelterjedtebb 
a magyar folklór 
szerint, de akadnak 
kilenc-, három- 
és bizonyos genetikai
mutációknak 
köszönhetõen egyfejû
sárkányok is. De hogy
ez mivel jár, arról majd
késõbb a Süsü kapcsán
lesz szó.

BERETVÁS GÁBOR

KÁDÁR SÁRKÁNYAI

S



temben. A Magyar népmesék egyes részei azonban nem voltak egyszerû gyerek-
mesék, sõt érdekes módon a sorozat egyszerre volt megnyugtató, mulattató, fel-
kavaró és olykor érthetetlen is egyben. 

Megnyugtató ugye azért, mert mégiscsak tévét nézhettem, ami kiváltságnak
számított a nevelõdésem idõszakában. Természetesen a biztonságos, a gyerekek-
nek kijelölt mûsorsávban található pár tíz percrõl volt szó. (Az ezt követõ
Columbo, Derrick, Tetthely eleve szóba sem jöhetett.) Mi több, a lefekvés elõtti
élményt elõsegítendõ, keretezett attrakcióról beszélhetünk. Arról, ami a tévéma-
ci fogmosási elõjátékával kezdõdött, és nyugovóra térésével végzõdött. Persze a
Magyar népmeséknek megvolt pluszban a saját jellegzetes intrója is, amit egy sti-
lizált galamb turbékolt ki cirádásan magából. Ez manapság leginkább nosztalgi-
kus mobil-csörgésként van jelen a világban. 

A Magyar népmesék 1980-tól 2012-ig futott magyar televíziós rajzfilmsoro-
zat volt – a Youtube-on persze ma is fut tovább –, amelynek ötlete Mikulás Fe-
renc stúdióvezetõ fejében fogant meg. A tervezõ, rendezõ, szakértõ Jankovics
Marcell volt. A Magyar népmesék (1977-tõl) felejthetetlen népmesei története-
ket dolgoz fel ötletesen; a Pannónia Filmstúdió Kecskeméti Mûtermének egyik
legnagyobb sikere ez, mely a magyar rajzfilmgyártás aranykorából való. Miku-
lás Ferenc elmondása szerint a sorozat létrejöttéhez hozzájárult az idõ szelle-
me, mert akkoriban felkapottá váltak a néprajzi témák, fontos volt az alkotók ál-
tal kedvelt paraszti kultúra kincseinek megmentése. Valamint az is tényezõ
volt, hogy a fiatal filmstúdiónak a kezdetekben nemigen volt anyagi kerete for-
gatókönyvekre.

A sorozat mulattató mivolta, azon kívül, ami mesei-népmesei jellegébõl fa-
kadt, részint Szabó Gyula mesélési stílusának volt köszönhetõ. Az õ narrációja
ugyanis egyszerre volt megnyugtató és derût keltõ is egyben. A másik kiemelen-
dõ tény a pozitív végkicsengés volt. Azaz gyermekien leegyszerûsítve a dolgot,
a jó gyõzedelmeskedése a rossz felett. Így altattak nagyanyáink, és így dajkált
bennünket a szocializmus televíziója is. Már ha a szereplõkkel való azonosulás
a készítõk tervei szerint történt persze. (Ne feledjük az Annie Hallban errõl szó-
ló Woody Allen-aranyköpést, miszerint alteregója, Alvy Singer példának okáért
nem Hófehérkébe, hanem a gonosz mostohába volt szerelmes.)

De nem pusztán a történetek domináltak a Magyar népmesékben, hanem az
azokat népi mivoltukban megragadó, mind a mai napig felkavaró erejû ábrázo-
lásmód. Hiszen Jankovics stílusának jellemzõi, hullámzó képei, a motívumok
vibráltatása, a gyilkosságok és a szexus burkolt megjelenítési formái vagy a kép-
kockák zsúfoltsága messze kiemelte a ’népmeséket’ a velük együtt futó szocialis-
ta rajzfilmek sorából. (Sem Rumcájsz, sem a Lolka és Bolka, sem a Bob és Bobek,
de még a mindent vivõ csodaeszközzel megspékelt Varázsceruza sem tudta hoz-
ni ezt a színvonalat, még csak közelrõl sem.)

A ’népmesék’ félelmetessége pedig a gonosz megjelenítésén és szerepén mú-
lott. Legyen az maga az Ördög, a Kacor király vagy akár ennek az írásnak a té-
mája, a háromfejû sárkány. 

Bár a sárkányok nincsenek benne sem a kis növényhatározóban, sem állatis-
mereti könyvekben, kivéve persze a Komodói sárkányt (Varanus komodoensis),
azért mégis igyekszünk csoportosítani, osztályozni õket. A hétfejû a legelterjed-
tebb a magyar folklór szerint, de akadnak kilenc-, három- és bizonyos genetikai
mutációknak köszönhetõen egyfejû sárkányok is. De hogy ez mivel jár, arról
majd késõbb a Süsü kapcsán lesz szó.
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(Annyit még meg je gyez nék, hogy a Komodói sár kány iga zán di ból a hi ány zó
lánc szem a sár ká nyo kat és dinókat össze kap cso ló evo lú ci ós fo lya mat ban. De er -
re még szin tén ké sõbb té rek ki.)

Hogy ne na gyon ka lan doz zunk el a sár kány ha tá ro zót búj va, ka nya rod junk
vissza a Ma gyar nép me sék ben áb rá zolt sár kány hoz, mely pél dá ul Az égig érõ pa -
szuly ban van meg je le nít ve. De mi tõl is fé lel me tes ez a sár kány? Hi szen a me se
sze rint õt már meg elõ zi fé lel me tes hí re. A sár kány fé lel me tes sé ge ab ban rej lik,
hogy em ber evõ ra ga do zó, mi több, ki vá ló szag ló szer ve i vel (több fej, több orr)
messzi rõl meg or ront ja az ide gent, az az em ber-sza got érez. Emel lett Jankovics
sár ká nya há rom fe jû nek van áb rá zol va, és mind há rom fe jé vel tü zet okád, ami
már ele ve ve szé lyes ké pes ség. Más rész rõl per sze van a sár kány nak né mi em ber -
jel le ge is. A szár nya it ugyan nem lát juk, mert ru ha van raj ta, de fel té te lez zük.
Vi se le te egyéb ként szûr, kucs ma és bocs kor. Az öl töz kö dé sé ben meg fog ha tó sa -
já tos ság nem biz tos, hogy vé let len. De ar ról in kább egy kép zett nép raj zost il le ne
meg kér dez ni, mely vi dék jel leg ze tes sé ge it vi se li. Ám antopomorf áb rá zo lá sá hoz
nem fér két ség. Nem cso da, hi szen min den ide gen lényt va la hogy a ma gunk ké -
pé re gyúr va aka runk kép ze le tünk fa lai kö zé be gyö mö szöl ni.

A sár kány lak he lye itt ér de kes mó don nem egy bar lang, ha nem egy nor mál
fa lu si ház. Ám ez a ház még is csak az ég ben ta lál ha tó, hi szen odá ig má szott fel
a fõ hõs. (Lásd: égig érõ pa szuly.) Ez meg en ge di, hogy ar ra a kö vet kez te tés re jus -
sunk: a me sé ben sze rep lõ sár kány tud re pül ni, mert hát hogy más hogy köz le -
ked het ne a fel hõk fö lött. (Hi szen a mu tá ló dott hü ve lye se ken va ló köz le ke dés ben
egy ér tel mû en bum for di és ta pasz ta lat lan.) 

A tör té net vé ge, akár csak a Szent György-mí to szé, az, hogy a dé mon, az az a
sár kány le gyõ ze tik. Tény az, hogy Szent György meg annyi or szág és vá ros vé dõ -
szent je, mi több, temp lo mok és szé kes egy há zak is jócs kán vi se lik ne vét. Eh hez
kap cso ló dó an az sem le het vé let len, hogy ezen egy há zi épít mé nyek né me lyi kén,
fõ leg a gó ti kus stí lus ban épül te ken, oly kor a víz kö põk dé mo ni, sár kány sze rû ala -
kot öl te nek. De ez zel kap cso lat ban nyil ván a té má ban ko mo lyan fel ké szült mû -
vé szet tör té nész vé le mé nye len ne a mérv adó. 

Kesz tyûs kéz zel 

Vissza fe küd vén pi he-pu ha ká dá ri me leg ágyunk ba, a te le ví zió, il let ve az Er dõs
Pé ter ál tal fel ügyelt ze ne ipar nem volt rest meg sze lí dí te ni a gyer mek lé lek dé mo -
na it. Így meg ha tá ro zó mó don két trük kel ruk kolt elõ sár kány-té ma kör ben. Egy -
rész rõl a 100 Folk Cel si us ne vû for má ció kény te len volt be lát ni, hogy bár az in -
di á nos fil mek igen nép sze rû ek a ke le ti tá bor ban, há la Gojko Mitićnek és az
NDK–jugoszláv kop ro duk ci ók si ke ré nek, a count ry ze ne még sem annyi ra lesz el -
ad ha tó még en nek ör vén sem. A ze ne kar te hát, új utak ra tér vén, nem a fel nõt -
tek ben meg bú jó gye re ket cé loz ta meg da la i val, ha nem Ha lász Ju dit si ke re in fel -
buz dul va a gye re ke ket ma gu kat. 

Az 1984-es Paff, a bû vös sár kány cí mû le me zük cím adó da la ere de ti ver zi ó -
ját te kint ve az ame ri kai hippikultúrát meg ha tá ro zó Peter Paul and Mary szer ze -
mé nye (Puff, the Magic Dra gon, 1963). Akik da luk két ér tel mû sé gé vel a vi rág gye -
re ke ket (flowerpeople – a hip pi el száll tabb meg ne ve zé se) cé loz ták meg úgy,
hogy a ma ri hu á na okoz ta él mény meg fes té sé re tö re ked tek köz ben. De er rõl a
gye rek da lok kal há za ló 100 Folk Cel si us mé lyen hall ga tott ak ko ri ban. Meg le het,
hogy ma guk sem tud ták, mi is a pon tos hely zet, bár ezt né mi leg azért két lem. Az38
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igaz, hogy végül is „álomország tengerpartján” ugyanúgy napozhattak a hatva-
nas-hetvenes évek nyugati hippijei, mint ahogy elhomokozhattak ott a nyolcva-
nas évek keleti felének óvodásai is. 

A 100 Folk Celsius aranylemezét némileg megirigyelve foghatott hozzá a
Bergendy-zenekar is a gyerekmûsorok gyártásához, és ennek második lépcsõfoka
a Süsü, a sárkány címû bábfilmsorozat megzenésítése volt. Az elsõ az, hogy már
a rockosabb, Demjén Rózsi-s idõszakban is valamiféle bohócnak voltak öltözve.
Mellékesen az is nyilvánvalóvá vált akkoriban, hogy Kodály-módszer ide vagy
oda, a gyerekek valóban szeretnek énekelni, de inkább olyan dalokat, amiket
uszkve értenek és tudnak valamihez kapcsolni. Így született meg a „Serkenj fel,
kegyes nép”-et némileg kiváltó Süsü, a sárkányhoz íródott zenei kiegészítés is.

(A zenés gyermekmûsor hagyományai egyébiránt folytatódnak majd a rend-
szerváltás után is. Ennek a folyamatnak az elfajzott formái lesznek majd a Papp
Rita – Bodnár Attila szerzõpáros sértõen átgondolatlan bõdületei és a Dolly Roll
késõi kapcsolása, a színvonaltalanságában szintén inkább káros Tipi-Tapi Dinó
is. De ezt csak zárójelben jegyzem meg.)   

A Süsü története, akárcsak a Kádár-kori mesék jelentõs része, a kirekesztés
problémakörébõl indul. Süsü egyfejû, ami annyira szégyenteljes a sárkánytársa-
dalomban, hogy azonnal kirekeszti a közösség. (Ne feledjük, Misi Mókus szeg-
regációja sem sül el egybõl jól, mi több, a fekete farkú mókus mássága miatt szin-
tén üldözötté válik.) Ezért Süsü, aki, mivel egy feje van, nem képes az összetett
gondolkodásra, az emberek között találja meg a helyét, akiknek mellesleg szin-
tén egy fejük van. Ily módon a hasonló a hasonlóhoz húz. Süsü egyfejûsége és
együgyûsége viszont kioltotta a gyermekekbõl a félelmet a sárkányoktól, kezel-
hetõ háziállat kategóriába kormányozva a sárkány fogalmát. Nem beszélvén ar-
ról, hogy az eredetileg egy szerb szerzõ, Miroslav Nastosijevic rádiójátékának
magyarítása után, Csukás István gondolatai nyomán elõvarázsolt figura valóban
nem félelmetesre játszott. Bodrogi Gyula rekedtes orgánumát a kesztyûsbáb
mondandójában rejlõ gyerekes hozzáállás ellensúlyozta. A figura szerethetõsége
Lévai Sándor bábtervezõnek is köszönhetõ volt, aki messzemenõen törekedett
arra, hogy hõsének inkább bugyuta és ne zord kinézete legyen, illetõleg anyagá-
ban is látványosan gyömöszkölhetõ legyen. 

A kilenc epizódból álló sorozat 1976-tól 1984-ig készült, úgy, hogy megrefor-
málta az addig a paraván mögötti játszás hagyományával bíró bábfilmtechnikát.
Szabó Attila rendezése Abonyi Antal kamerakezelési technikájával pedig megvál-
toztatta a Futrinka utca vagy a Mazsola és Tádé során megszokott dimenziókat.

Az import sárkány nyomában

De egyszer csak kinõ az ember a mesébõl, illetve más mesék kezdik el érde-
kelni. A kádári nyolcvanas éveket meghatározó mozik nem voltak élenjáróak a
nép rémisztgetésében. A kultúrpolitika komolyan odafigyelt a filmek erkölcsi
mondanivalójára, politikai üzenetére és mûvészi igényességére egyaránt. A köz-
ízlés legvégsõ meghatározói közé tartozott Kádár János, Aczél György és a fiata-
los irányvonal meghatározója, Pozsgay Imre is. Errõl Gál Mihály mostanában ki-
adott tanulmányai szólnak mérvadóan. Ezekbõl példának okáért az is kideríthe-
tõ, hogy számos esetben tíz év eltéréssel kerültek a külföldön legyártott filmek a
magyar mozikba. Bár elõzõleg a rendszer már átengedett néhány japán karatefil-
met, de példának okáért ugyanez a csúszás vonatkozik az 1973-as hongkongi
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mozira, A sárkány közbelépre is, melynek honi bemutatója 1986 júliusára volt
tehetõ. Videolejátszókra majd csak 1988 körül tehettek szert tömegesen az em-
berek, mikor is Gorbacsov reformjainak hatására lazult a rendszer, és ímmel-ám-
mal, de kiengedték a nép egy részét, hogy nyugatról, leginkább Bécsbõl vásárol-
janak maguknak árut, leghamarabb mûszaki berendezéseket.

Ám 1986 a sárkány éve volt kishazánkban. Na, persze nem a kínai naptár
szerint, mert akkor várni kellett volna még két évet. De a moziban látottak telje-
sen elvarázsoltak minket, gyerekeket, és mivel számos film korhatáros volt, a
bennünket elkísérõ felnõttet ugyanúgy. Bár volt azért, hogy termetünkbõl
fakadólag sikerült belógni, de ebbe ne menjünk bele.  

Pár film nyugatról jött szele már meglebbentette a vasfüggönyt annyira, hogy
megnyikorduljon, és mögé kukkantsunk egy pillanatra, de A sárkány közbelép
(Enter of the Dragon, 1973) az más volt, azonnal megváltoztatta az életünket, és
közbeszédünk részét kezdte képezni. Nemcsak a gyerekeket ihlette meg, de még
a felnõttek is rabjául estek a sárkánynak. Ha mai szemmel nézi az ember ezeket
a filmeket, nem tud elvonatkoztatni attól, hogy van bennük valami gyermeki.
Eleve a párbeszédekben, az elnagyolt karakterekben, a színészi játékban, a zené-
ben, a vágásban, a humorban. Igazándiból, ha nem egy Bruce Lee-film lenne, ak-
kor bátran mondhatnánk rá, hogy kutya rossz egy mozi. Ám mégis, Lee valami
olyat hozott be, amit addig nem láttunk. A kungfu harcmûvészetét és a keleti
ember gyermetegségét. Ezért is szerettünk bele mi, gyerekek szinte azonnal. A
felnõttek pedig, akik túl voltak már a westerneken, túl voltak már a francia kri-
miken és a maffiafilmeken, majdhogynem túl voltak a Bud Spencer–Terence
Hill-filmeken (bár azokon valami miatt nem könnyû túl lenni), és természetesen
unásig túl voltak az úgynevezett mûvészfilmeken, teljesen magával ragadta.
Ilyet még nem nagyon láttak sem õk, sem mi.

Bruce Lee volt a sárkány. Hogy mitõl? Azt igen érzékletesen magyarázza el
õ maga többek között A sárkány útjában (The Way of the Dragon, 1972) egy rö-
vid harcmûvészeti bemutató során. Mozgása ugyanis egy képzeletbeli sárkány
mozgását igyekezett követni. Mímelte ezt úgy, hogy gyorsaságához és erejéhez
nem fért kétség. Bruce Lee, a mi sárkányunk, velünk van, a gyerekek, a jók vé-
delmezõje. A másik erénye a filmnek a legfõbb ellenfél személyében mutatko-
zott meg, aki nemcsak hogy a legfõbb ellenfél, de a legméltóbb is. Ez pedig nem
lehetett más, mint a japán karate amerikai nagymestere, a szintén legendává
vált Chuck Norris.

Meg kell hagyni, ezeknek a filmeknek a felfutása hihetetlen gyors volt. Az
amerikai Colt szerepében megmutatkozó Norrisnak ez a második filmje volt, hi-
szen nemrégiben hagyta abba a harcmûvészeti karrierjét, és fordult csak a film
felé. Bár ebben A sárkány útjában nem volt fõszereplõ, mégis évekig tartó vita
zajlott gyermekkorunkban azt illetõen, hogy ki lenne a vitathatatlan bajnok,
Bruce Lee vagy Chuck Norris. Melyik a menõbb sportág, a karate vagy a kung-
fu? Sõt ez volt az az idõszak, amikor szinte mindannyian beiratkoztunk vala-
mely keleti harcmûvészetet oktató képzésre, és egyben ez volt a felnõttsport fel-
virágzásának fénykora is. 

Pár év múlva pedig a videó elterjedésével sikerült hozzájutnunk az összes
Bruce Lee-filmhez, ami csak létezett, sõt olyanokhoz is, amelyek csupán a nevét
vagy egyenesen a sárkány nevet használták fel orvul a forgalmazási siker érde-
kében. Ilyen volt példának okáért a Bruce Lee visszatér címû opusz, amelynek
semmi köze nem volt a név tisztes viselõjéhez, sõt azóta sem találom sehol még40
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az internet szemétdombján sem. Bár be kell látnom, hogy ez akár lehetett egy-
szerû hagyománytisztelet is, hiszen utolsó, torzóra sikeredett filmjében, a Halá-
los játszma 2-ben már javarészt csak egy dublõr helyettesíti, hiszen Bruce Lee
meghalt közvetlenül A sárkány közbelép bemutatója elõtt (1973. július 20-án).
32 éves volt.

Bruce Lee, bár a nyugati világban szocializálódott, az USA-ban és Hong-
kongban élt és dolgozott, olybá tûnik, egyáltalán nem követte a nyugati színját-
szás kapcsán megragadt tradíciókat, pedig egész életében a film körül legyeske-
dett. Legalapvetõbb vonása a flegmaság: azaz az álmatag unalom grimasza ül ki
az arcára, mely csak a flegma magabiztosok sajátja. De ennél sokkal többet nem
tud nyújtani. Ez némileg érdekes, hiszen elsõ filmes fellépése már 1941-ben
megtörtént mint síró csecsemõé. Ezt követõen pedig tíz évig mint gyerekszínész
vett tevékenyen részt a hongkongi filmipar mûködésében. Majd megkapta elsõ
komolyabb szerepét 1966-ban mint a Zöld darázs (The Green Hornet) Katója. (A
sorozatnak, ugye, nem oly régen készítették el azonos címû nagyjátékfilmi
adaptációját – The Green Hornet, 2011.) Ekkorra szemmel láthatóan már túl van
a mimikális felkészülés szakmai fázisán. Ezek után pár évig sorozatokban ját-
szott kisebb szerepeket, majd csak ezután jött meg számára a nagy áttörés, ami-
kor is A nagyfõnök címû filmben már megrajzolhatta a késõbbi sárkányikon
körvonalait.

Ezek a filmek Magyarországra elõször német fordítással és úgymond rábeszé-
lõsen, narrátorosan jutottak el. Mondhatni szerencsére. Ugyanis a sors fintora,
hogy a magyar szinkronrendezõk számos ázsiai színésznek Kassai László hang-
ját találják megfelelõnek mind a mai napig. Ezért õ szinkronizálta legtöbbször
Bruce Lee-t, de õ szinkronizálta legtöbbször Jackie Chant is. Be kell vallanom,
szerintem senki nem mért akkora csapást az ázsiai filmre, mint a Kassait felké-
rõ szakemberek. Ugyan elképzelhetõ, hogy Kassai hangfekvése közel áll a tipi-
zált ázsiai beszédhanghoz, de hõseibõl inkább botrányosan szánalmas figurákat
farag, ahelyett, hogy hozzájuk tenne valamit a magyarítás során. Továbbá meg
kell jegyezni, hogy Bruce Lee meglepõen mély beszédhanggal bírt, míg Kassai-
ról ez nem mondható el. Bár tény, hogy nehéz lehet összeegyeztetni a mély be-
szédhangot a szintén védjeggyé vált vércseszerû vijjogással, mely Bruce Lee-nek
jellegzetes harci üvöltése volt ezekben a filmekben. Kassai szerencsére ezeket
meg sem próbálta közvetíteni. Megjegyzem, hogy titkon várom azt a magyarul
tökéletesen beszélõ, de ázsiai származású szinkronszínészt, aki letörli majd ezt
a szégyenfoltot a magyar szinkron homlokáról, és az újraszinkronizálás során
Lee-t is rehabilitálja majd. 

De vegyük sorra azokat a filmeket, amikben Bruce Lee már a sárkány míto-
szát erõsíti. A nagyfõnök (1971) egy gyilkosságokkal teli bûnügyi keretbe foglal-
ja a sztorit, ahol a fõhõs, Cheng-Chao (Bruce Lee) harcmûvészeti tudása révén
válik túlélõ bosszúállóvá. A történet magja, hogy a jéggyári munkások rájönnek,
munkájuk tulajdonképpen fedõfoglalkozás. Az igazi üzlet a jégtáblákba rejtett
kábítószer. Ám aki ennek tudomására jut, azonnal gyilkosság áldozata lesz. Ki-
véve hõsünket, Cheng-Chaót, aki kivételes képességei révén meg tudja védeni
magát, sõt megbosszulja társait, és elpusztítja a drogkartellt, vezetõjével, a nagy-
fõnökkel együtt.

A nagyfõnök sikerét idõrendben a Tomboló ököl (1972) követte, ahol elõször
került terítékre a japán–kínai ellentét. Itt Bruce Lee már saját harcmûvészeti
irányzatát reklámozza a japán karatéval szemben. Ez egy lényeges tényezõ. A
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Bruce Lee-filmek harci jelenetei ugyanis nemcsak azért különböztek az addig lá-
tottaktól, mert hatalmas rúgásokat és látványos ugrásokat is láthattunk. Hanem
azért is, mert tömegjelenetek vannak megkoreografálva, ahogy eddig akciófilm-
ben nemigen voltak. Egy ember gyõzedelmeskedik az õt körülvevõ húsz-har-
minc felett. Ez az eddig megszokott adok-kapok bunyóhoz képest igen komoly
lépésváltás. Nem is kell hozzá feltétlenül nagyon cizellált cselekményszál.

Ennek okán mindkét történet nagyon egyszerû. Rendezõjük Luo Wei. Ám a
kezdeti két film után Bruce Lee a filmeket többnyire már maga rendezi. Nincs
sok. Mivel ez egy nagyon gyorsan felívelõ, alig pár éves karrier. Igazándiból egy
teljes film, mégpedig a Sárkány útja (The Way of the Dragon 1972), és a szintén
ebben az évben készült furcsa torzó, a Halálos játszma (Game of Death 1972) so-
rolható ide.

Bár a filmek történetük alapján nem függnek össze, még ha a címükben
megbújó sárkány olykor akár ezt is sugallja, mégis az összekötõ kapocs az,
hogy gyûjtõnéven Bruce Lee-filmeknek nevezzük ezeket. A színész karizmája
ugyanis nyomot hagy az általa alakított hõsökön. A színészetet persze itt nem
kell komolyan venni. Igazából a szerepek alakulnak, idomulnak az õket meg-
személyesítõ harcmûvészhez, Lee-hez. Korán bekövetkezõ halála pedig misz-
tikus ködbe burkolja a félbemaradt életmûvet. Az 1972-es év már csak ezért is
érdekes, mert bár hamarabb fogott hozzá a Halálos játszma forgatásához, köz-
ben Robert Clouse-tól felkérést kapott A sárkány közbelép leforgatására, és
ezért félbehagyta a már megkezdett saját rendezésû filmet. A sárkány közbelép
mellesleg a legnépszerûbb alkotása lett, többek között a már fent említett
Norrisnak köszönhetõen.

Ám a Halálos játszma így sajnálatos módon torzó maradt. A megmaradt
anyagokat A sárkány közbelépet is jegyzõ Clouse próbálta feléleszteni a forgató-
könyv kényszerû átírásával, de a fõszereplõ hiányát így sem lehetett leplezetle-
nül pótolni. Azaz számos jelenetet három dublõr színésszel vettek fel, akik ért-
hetetlen módon annyira azért nem hasonlítottak az életében ikonná vált harc-
mûvész filmsztárhoz. Azaz elkeserítõ, hogy a közelikhez az elõzõ filmekbõl ha-
sítottak ki képeket, úgy, hogy azok háttereit például nem változtatták meg. Ez
mondjuk nem csoda, hiszen a technikai lehetõségek terén nem jártunk még ott,
hogy ezek megoldható tételek lehettek volna. A film és Clouse szerencséje az
volt, hogy a fõbb harci jelenetek fel voltak már véve, és abban az eredeti film-
sztárt láthatjuk küzdeni. Méghozzá olyan szupersztár ellenfelekkel, mint a majd
2 méter 20 centis népszerû kosaras, Kareem Abdul-Jabbar vagy a szintén elis-
mert harcmûvész, Bob Wall. 

Bob Wall mellesleg három filmjében is játszik – és meg kell jegyezni, hogy a
kaukázusi típusú ellenfél, azaz a fehér ember mint ellenfél állandóan repertoá-
ron van a kései filmekben. Ez némiképp változik A sárkány közbelép esetében,
ahol is John Saxon, Jim Kelly, Bob Wall és Bolo Yeung mind olyan nevek, ame-
lyek magukban is elvittek hasonló típusú akciófilmeket, de itt egyértelmûen,
rasszra való tekintet nélkül a nagy sárkánynak, Bruce Lee-nek asszisztálnak. A
leglátványosabb harci ütközet már ezért sem velük, hanem a Shih Kien által ját-
szott Hannal történik. Akinek, mivel fél keze van, protézisszerûen felcsatolható
fegyverszerû mûvégtagok álnak a rendelkezésére. A nagy tükörtermi jelenet
után például egy felcsatolható fém tigriskarommal sebesíti meg hõsünket több
ízben is. Nyilvánvaló, hogy nem marad el a válaszcsapás sem. Bár számos film-
jében elõfordul, és ezáltal védjegyévé is vált, de Bruce Lee ebben a fent ecsetelt42
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je le net ben mu tat ta be leg em lé ke ze te seb ben ikonikussá fej lesz tett gesz tu sát. A
friss seb bõl szi vár gó vér lát vá nyos meg íz le lé sét és az ezt kö ve tõ kí mé let len
hiriget. 

A Ha lá los játsz ma 2-ben még ugyan meg pró bál nak egy újabb bõrt le húz ni a
sztár kul tu szá ról, de a film iga zán di ból em lé ké nek a meg csú fo lá sa, így több szót
nem is vesz te get nék rá. Gon do lom, ér zõ dik a szö ve gen, ahogy össze ér ben nem
a haj da ni gyer mek csa ló dott sá ga a mos ta ni meg lett esz té ta le súj tó vé le mé nyé vel. 

Dinók a pol con

Per sze az idõ mú lá sá val és a vi lág tá gu lá sá val meg nõtt a sár ká nyok szá ma.
A mû hol das adók ré vén el ju tot tunk a dinókultusz ki bom lá sá hoz. A di no sza u ru -
szok mint tu do má nyo san meg ala po zott lé tû sár ká nyok ke rül tek kép be. Kül se jé -
ben ha son ló, de al ka tá ban sze líd sár kány volt pél dá nak oká ért Denver, az utol -
só di no sza u rusz (Denver, the Last Dinosaur), aki va la mi fé le rockzenész is volt
egy ben. Nép sze rû sé ge be ara nyoz ta a ki lenc ve nes évek gyer mek ko ra it. De ez már
nem rám, ha nem a hú gom ra tar to zott. 

Ám az iga zi át tö rést nyil ván a Jurassic Park hoz ta. Az 1993-ban be mu ta tott
film sár ká nya i nak egyet len szép ség hi bá ja volt csu pán: nem tud tak tü zet okád ni.
Ám ezen kí vül min den meg volt a sár ká nyok mí to szá nak to vább élé sé hez. Nem
be szél vén ar ról, hogy ez a tör té net szin tén a gye re kek nyel vén szólt. Ne fe led jük
az eb ben az idõ szak ban el ter jedt dinómániát. Tár sas já ték ok, al bu mok, ma ket tek
ke rül tek a gye rek szo bák pol ca i ra, mi több, elõ ke rül tek a ré gi köny vek is, me lyek
majd min den ház tar tás dí szei vol tak egy ko ron. Elõ ke rült így Zdeněk V. Špinar
köny ve is, az Élet az em ber elõtt. De ez mond juk a gye re ke ket csak ide ig-órá ig
ér de kel te, hi á ba erõl tet te az em ber.

A dinómánia azon ban las san le csen ge ni lát szott az zal, hogy Spielberg el ké -
szí tet te sa ját sár ká nya i nak kö vet ke zõ ka land ja it, a Jurassic Park 2. Az el ve szett vi -
lág (1997) és a Jurassic Park 3 (2011), to váb bá a Jurassic World (2015) cí mû
opuszait. Ezek kel egy re gyen géb ben tart va éb ren a fe ne vad tól va ló ret te gést. El -
vég re ad dig ra már A cá pa (Jaws, 1975) is rég fe le dés be me rült. 

A dinókkal pár hu za mo san fu tó Sár kány szív (1996), a Sár kány szív 2 (2000) és
a Sár kány szív 3 (2015) cí mû ame ri kai ka land fil mek azért csak nagy las san vet -
ték fel ve lük a ver senyt. Majd a Dreamworks gon do zá sá ban meg je lent 3D-s ani -
má ció volt az, ami iga zán ma gá ra von ta fõ leg a gye re kek fi gyel mét. Az Így ne veld
a sár ká nyo dat (2010) cí mû fantasyvel, il let ve an nak má so dik ré szé vel, az Így ne -
veld a sár ká nyo dat 2-vel (2015) a Dreamworks ugyan is na gyot sza kí tott. Er re
volt kény te len a Dis ney is lép ni egy na gyot, így pél dá nak oká ért meg em lít het jük
a leg fris sebb, az az a 2017-ben ki jött csa lá di ka land film, az Elliott, a sár kány
(Pete’s Dra gon) si ke rét is.

Per sze mind tud juk már egy jó ide je, hogy alap já ban vé ve a hang súly át ke rült
a nagy ho lly woo di kassza si ke rek rõl a so ro za tok ra. Ezért is oly si ke re sek a 2011-
tõl tö ret len nép sze rû ség nek ör ven dõ Tró nok har ca (Game of Thrones) sár ká nyai.
De ez, at tól tar tok, már va la ki más nak a me sé je.  
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