
A HONG KONGI F 7 0 -JÁRVÁNY 
Már tavaly az Egyesült Államok-

ban föltűnt, hogy szinte valamennyi 
nagyvárosban a legelőkelőbb film-
színházak játsszák A halál öt ujja 
című, Hong-Kongban készült filmet, 
és a moziba olyan nehezen becsalo-
gatható amerikai közönség sorba áll 
a pénztárnál, de amikor idén a Gyil-
kos című, azonos eredetű filmet fel-
fedeztem a londoni műsorban, Ve-
ronában pedig a San Franciscoból 
már ismerős plakátról szegezte ne-
kem hatalmas öklét a főszereplő, és 
ugyanez fogadott athéni szállodánk 
mellett 'is az utcán, rádöbbentem, 
hogy a mozgalmas távolkeleti város-
ból megint olyan járvány indult el, 
mely méltó párja a világméretű 
hong-kongi A2-influenzának. 

Ezek a filmek először Hong-Kong, 
Tajvan, Bangkok és Singapore film-
színházaiban hódították meg a — fő-
leg tizenéves — közönséget, majd 
eredeti, kínai nyelvű kópiájuk elju-
tott az Egyesült Államokba is, mely-
nek több városában nagy lélekszá-
mú kínai közönség él. A siker min-
denütt óriási volt. A forgalmazó cé-
gek fölbuzdultak a minden rekordot 
megdöntő bevételen, és a hetvenes 
évek kezdete óta angol, francia, né-
met és cdiasz nyelvre szinkronizálva 
folytatják diadalútjukat a hong-kon-
gi kalandfilmek az angol nyelvterü-
leten és Nyugat-Európában. 

Az anyagi siker valóban fantaszti-
kus. A halál öt ujja az USA-ban 
négy hónap alatt 7,5 millió dollárt 
jövedelmezett. Az őrjöngés öklei 
idén a londoni West End egyetlen 
mozijában még soha nem látott töme-
get vonzott; a kéthetes haszon 13 000 
font. És míg a filmgyárak világszer-
te nehézségekkel küzdenek, a hong-
kongi filmipar tulajdonosainak ez-
évi bruttó jövedelme előreláthatólag 
meghaladja a 75 millió dollárt, ami 
a tavalyi bevétel háromszorosa. Mi 
a magyarázata annak, hogy a bűn-
ügyi- és szex-filmek áradatával te-
lített amerikai nézők, akiknek ezen 
kívül minden ujjára óránként leg-
alább egy, hasonló tévé-műsor is 
akad, hajlandók voltak órákig sora-
kozni a mozipónztárnál, hogy bejut-
hassanak A halál öt ujja vetítésére? 

A távol-keleti gyárakból kikerülő 
filmek legfőbb — szinte kizárólagos 
— vonzereje az izgalmasság. Két, 
önmagában is népszerű irányzat jel-
legzetességei ötvöződnek ezekben a 
filmekben: a japán szamuráj-filmek 
naturalista kegyetlensége, és az 
amerikai western mozgalmassága, 
feszültsége. A történet vérszegény, a 
látvány azonban annál véresebb. A 
hős, aki a kung-fu, az önvédelem 
kínai művészetének mestere, puszta 
kézzel és lábbal összever néhány tu-
cat állig felfegyverzett banditát. 
Tégla-aprítástól megedződött jobb-
ja olyan erős, hogy az ujjheggyel 
mellbe döfött ellenfél hátán jött ki 
a tenyere {!). A „jó" mindig győz, a 
,rosszak" megbűnhődnek — ez ön-
magában még nem volna baj, ső t . . . 
Sajnos, a szadista ösztönökre épített 
fogások mellett ezek a filmek a faji 
uszítás legrosszabb eszközeit is 
gyakran fölhasználják; például Az 
őrjöngés öklei-ben te. „jók" hong-
kongi kung-fu bajnokok, a „gonoszt" 
pedig japán karate-szakértők képvi-
selik, akiket az előbbiek látványosan 
agyonvernek a film végére. 

Igaz, Az őrjöngés öklei-ben a ke-
mény csapások és rúgások mellett a 
kung-fu mesterei a nunchaku segít-
ségét is igénybe vették az ellenfél 
megsemmisítéséhez. Ez az egzotiku-
san hangzó szerszám valójában igen 
egyszerű eszköz, és sokoldalúan fel-
használható. Ha a film hőse, Bruce 
Lee cséphadaróként megforgatja a 
feje fölött, többet nem kér enni az, 
akit eltalál vele. 

Igen jellemző, ahogy e filmek si-
kere óta tömegmanipuláció segítsé-
gével ez az „egyszerű" és' förtelmes 
fegyver fogyasztási cikké vált. Los 
Angelesben egy cég heti ezer dara-
bot csinál belőle, és a minőségtől 
függően 6—15 dolláros áron adja el. 
„Csak karate klubok számára" — 
hirdeti a reklám, de mind több ban-
da használja a járókelők ellen, vagy 
a csoportok közötti leszámolásra, 
ahogy azt a moziban látták. 

Érdekes az is, ahogy a hong-kongi 
filmgyártás — sajátságos, fölgyorsí-
tott módon — újratermelte a „klasz-
szikus" hollywoodi sztárkultuszt. 



Lee Hsiao-lung, vagyis Kis Sárkány 
— amerikai nevén Bruce Lee — San 
Franciscóban született, és már gyer-
mekkorában sok tévé-darabban sze-
repelt, később pedig saját iskolájá-
ban tanította az önvédelem forté-
lyaira azokat, akik úgy érezték, hogy 
ugyancsak rászorulnak az ilyesmire, 
mikor 1970-ben Raymand Chow 
hong-kongi mozi mágnás fölkínálta 
neki a Nagyfőnök című film fősze-
repét. Az izmos, hatalmas ökölcsapá-
sokat osztogató Lee — stílusosan — 
„egycsapásra" hihetetlenül népszerű 
lett. ö t film és három év után több-
szörös milliomosként emlegették, 
imádói elől el kellett rejtőznie, és 
kék luxus Mercedese mellé egy Rolls-
Royce kocsit is rendelt, melyen 
arany lap hirdette, hogy külön Bruce 
Lee számára készítették. 

De a hong-kongi fák sem nőnek 
az égig. A sors tréfája— ha a tréfa 
megjelölése egyáltalán alkalmazha-
tó itt — hogy Bruce Lee ez év jú-
niusában, sikerének csúcsán — szó-
szerint — „nem bírta tovább gyo-
morral" a saját filmjeit, mert a dé-
lelőtti forgatás közben elszenvedett 
hasüiregi sérülések következtében az 
utcán összesett és pillanatok alatt él-
vérzett. Kezében szorongatva az ön-
védelem biztonságot adó szerszámát. 
A filmnek csak egyharmada készült 

Bruce Lee — a 

el; tervezett címe: A halálos játék... 
A hong-kongi filmgyártást Bruce 

Lee tehetsége a kritikusok szerint 
nemzetközi színvonalra emelte — 
ami ugyan nem jelent olyan túlsá-
gosan sokat. Kétségtelen, hogy az 
utolsó években forgatott filmek a mo-
dern technika minden eszközét al-
kalmazzák a hatáskeltésre. A színes, 
szélesvásznú történetekben minden 
egyes ütést vagy rúgást élethű hang-
effektusok kísérnek, és ezeknek a 
„vadkeleti" filmeknek a készítői 
gyakran élnek a neves „vadnyugati" 
filmrendező, Sam Peckinpah jól be-
vált eszközeivel: a viharos verekedé-
si jelenetek közben időnként lassí-
tott felvételként úsznak egymás tor-
kának az ellenfelek vagy váratlanul 
megmerevedik a kép. 

A nyugati filmgyártók is szeretné-
nek tanülni a távol-keleti konkur-
renciától. Nincs olyan producer, aki 
ne olvasná irigykedve, mennyire 
gazdaságosan, milyen kis költséggel 
csinálják ezeket az óriási hasznot 
hozó filmeket. Ha azonban közelebb-
ről megvizsgáljuk a költségvetés 
adatait, kiderül, hogy az ott kiala-
kult gyakorlat aligha utánozható 
Angliában vagy az USA-ban. 

Hong-Kongóban a legnagyobb 
gyár a Shaw-testvérek „Filmvárosa", 
melyben csipkés tetejű pagodák, kí-

„Kla Sárkány" Bruce Lee — a „Kis Sárkány" 



zik. Ö fedezte fel Bruce Lee-t, és a 
műfaj legnagyobb sikerét, a már em-
lített Őrjöngés ökleit is Chow készí-
tette. Idén tavasszal — a hong-kon-
gi filmgyártás történetében először 
— az Arany Szüret forgatócsoportja 
külföldre utazott. Rómában dolgoz-
tak, és két filmjüket a kereskedelmi 
műsor keretében Cannes-ban is vetí-
tették. 

A verseny mind élesebb, és sok 
fiatal filmes is igyekszik még vére-
sebb kalandfilmekkel betörni a piac-
ra. A kung-fu mozi divatja — mint 
minden divat — valószínűleg nem 
lesz hosszú életű. A kereslet egyelő-
re még megfelelő, de a kínálat a sok 
kis stúdióban összefércelt filmek 
miatt igen gyorsan növekszik. Vár-
ható, hogy a hong-kongi filmcsi-
nálók közötti küzdelem — ha a pro-
ducerek nem is gyilkolják egymást 
olyan artisztikusan, mint színészeik 
— aligha lesz kíméletesebb, mint az, 
amit a népszerű szereplők vívnak a 
moziban. 

MATOS LAJOS 

nai utcák és gipszből öntött erődít-
mények biztosítják a megfelelő dísz-
letet a futószalagon készülő produk-
ciókhoz. Az alkalmazottak —a vi-
lágosítótól a női főszereplőig — vala-
mennyien bent laknak a filmgyár-
ban, és napi nyolc-tíz órát dolgoz-
nak, évi 362 napon át, mert csak a 
kínai Oj Év számít ünnepnek Egy-
egy filmet átlag három hónap alatt 
fejeznek be. A produktivitás ennek 
megfelelően igen magas: a Shaw-
fivérek műhelyéből 1972-ben 40 film 
•került ki és a tiszta haszon 4 millió 
dollár volt. Az 1924-ben alapított 
cégnél a gyártás és forgalmazás za-
varó kettőségét is megoldották, mert 
a 65 éves Run Run Shaw vezeti a 
filmgyárat míg 73 éves bátyja igaz-
gatja a tulajdonukat képező 140 mo-
zit. 

A busás bevétel másokat is föllel-
kesített. A legnagyobb rivális, Ray-
mond Chow három éve alapította a 
hangzatos nevű Arany Szüret stú-
diót ahol évi 10—12 filmet állít elő, 
viszont elsősorban exportra dolgo-


