
Címlapsztori

1981 vízválasztó év volt az archeológiában, annak elle-
nére, hogy nem történt olyan horderejű régészeti szen-
záció, mint mondjuk 1922-ben, amikor is Howard Carter 
az egyiptomi Királyok völgyében felfedezte Tutanhamon 
érintetlen sírkamráját. A változás előidézője a diszciplína 
határain túlról, Hollywoodból érkezett: 1981-ben debütált 
ugyanis a mozikban Az elveszett frigyláda fosztogatói című 
fi lm, amely világraszóló sikere következtében alapvető-
en alakította át az emberek régészekről alkotott képét. 
Az a pikáns helyzet állt elő, hogy Indiana Jones a szakmától 
függetlenül, annak jóváhagyása nélkül vált az archeológia 
„plakátarcává”.

Nyilván minden józan belátású ember tudja, hogy a ré-
gészek nem gyűjtögetnek leletkontextusukból kiragadott, 
ugyanakkor természetfeletti erővel bíró, antik tárgyakat. 
A racionalitást azonban hajlamosak vagyunk magunk mö-
gött hagyni, főleg akkor, ha egy olyan profi  szemfényvesz-
tő gépezettel találkozunk, mint amilyen Hollywood. Tud-
juk, hogy ami előttünk pereg, az jobbára illúzió, de a mozi 
ennek ellenére képes befolyásolni a gondolkodásunkat, 
az álmainkat, a világról alkotott képünket. Így lehet az, 
hogy sokaknak ez a fi lmsorozat jelentette a „kapudrogot” 
az archeológia világába.

A fi lmek megjelenése óta gyakorta keresztelik el a ka-
landos(abb) életű régészeket, felfedezőket az „igazi Indiana 
Jonesnak”. A sorozat alkotóinak azonban többnyire nem 
valós személyek, hanem a mozi akkor már közel 100 éves 
világa jelentette a legfőbb inspirációs forrást. Az Indy-fi l-

mek ötlete George Lucas fejében fogant meg, 
aki a fi lmmel azt a varázslatos érzést akarta visz-
szahozni, amiért gyerekként hétről hétre eljárt 
a matinévetítésekre. Minden héten egy újabb 
részt vetítettek valamelyik népszerű, akciódús 
és pörgős fi lmsorozatból. Talpraesett, jóvágású, 
állandóan mozgásban lévő hősök uralták eze-
ket a 20–30 perces részekből álló sorozatokat, 
Zorro karaktere például annyira megragadt 
Lucasban, hogy miatta lett Indiana kedvenc 
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A régészet „plakátarca” – Az Indiana Jones-fi lmek

Az Indiana Jones-fi lmekben visszaköszönnek az Arábiai 
Lawrence grandiózus sivatagi látképei, az Aki király akart 
lenni felfedezői hevülete és szemtelen humora. Addigi 
mozis élményeik alapján összerakták, mi kell egy moz-
galmas, vérpezsdítő kalandfi lmhez, majd a forgatókönyv 
megírásakor azt tartották szem előtt, hogy a cselekmény 
egy rakéta sebességével haladjon előre, és bővelkedjen 
nagyszabású akciójelenetekben is.

A 80-as évek elején George Lucas és Steven Spiel-
berg Új-Hollywood fenegyerekei voltak, egy olyan ren-
dezőgenerációhoz tartoztak, amely alapjaiban forgatta 
fel az amerikai fi lmipar játékszabályait. A hetvenes évek 
végén már túl voltak első nagy sikereiken: Lucas útjára in-
dította a Star Warst (1977), Spielberg elkészítette a Cápát 
(1975) és a Harmadik típusú találkozásokat (1977). A né-
zőszámok tehát már igazolták rendezői zsenialitásukat, 
de még nem veszett ki belőlük a fi atalos hév, így aztán 
a lehető legnagyobb magabiztossággal és lelkesedés-
sel vághattak neki Az elveszett frigyláda fosztogatóinak. 
Alighanem ennek is köszönhető, hogy az első részt, majd 
azután a másodikat, s végül a harmadikat is lehengerlő 
könnyedség jellemzi; az embert romantikus kalandvágy-
gyal töltik fel, és arra ösztökélik, hogy induljon útnak nagy 
felfedezések ígéretét hordozó izgalmas, távoli tájak felé.

Nagyon ritkán sikerül az a fi lmművészetben, amit Spiel-
ber gék véghez vittek: az Indiana Jones-trilógia ugyanis 
közel azonos erősségű részekből állt össze. Az első résszel 
(Az elveszett frigyláda fosztogatói) forradalmasították a ka-
landfi lm műfaját, a folytatásban ugyanakkor nem estek 

az  önismétlés csapdájába, és elkészítették a  sorozat 
legsötétebb, horrorelemekkel is tarkított darabját 

(A végzet temploma). A harmadik epizód, Az utol-
só kereszteslovag ugyan már sokkal inkább 

hasonlít az elsőre, de a tinédzser Indy (River 
Phoenix), illetve az  apa (Sean Connery) 

megjelenésével családi drámával (is) öt-
vözték a kalandfi lmes zsánerelemeket, 
és élvezetes módon bővítették az uni-
verzumot.

Hiába volt azonban végig csúcs-
formában az  ötletgazda-producer és 
a rendező, s hiába vették magukat körül 

Howard Carter, Tutanhamon sírjának megtalálója

Az Indy-fi lmekhez mérhető érdeklődést 
csak a Tutanhamon-maszkhoz hasonló 

szenzációk előkerülése váltott ki korábban 

fegyvere az ostor. Lucas barátjának és alko-
tótársának, Steven Spielberg rendezőnek 
akkoriban az volt az egyik nagy álma, hogy 
James Bond-filmet rendezzen, végül ezt 
a vágyát is becsatornázta közös „régészeti 
vállalkozásukba”. Például A végzet templo-
ma című fi lm egy csillogó mulatóban 
játszódó shanghaji nyitójelenete 
változtatás nélkül elfért volna 
a 007-es ügynök bármelyik 
kalandjában is.

A színes film ötvenes 
évekbeli elterjedésével 
megszaporodtak a mesz-
szi, vad tájakon játszó-
dó, a  Technicolor élénk 
színvilágát kihasználó 
látványos kalandfilmek 
– Lucasék lényegében 
ezekhez nyúltak vissza. 
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a szakma legjobbjaival (operatőrök, sminkesek, kaszkadőrök), még ez sem 
lett volna elég a sikerhez. Kellett ehhez Harrison Ford is, aki elsőrangúan 
formálta meg a kalandos életű régészt. Egyaránt hihető volt kissé esetlen 
egyetemi professzorként és a leglehetetlenebb helyzeteket is élve megú-
szó kalandorként. Mintha egy álruhás szuperhős két alteregóját látnánk, 
azzal a különbséggel, hogy Fordnál a fedora kalapos, bőrkabátos Indy is 
sebezhető, sőt félrevezethető személy, aki ezáltal vált nagyon is emberi-
vé és szerethetővé. A fi lmekben dr. Jones fi guráját is meg tudja szédíteni 
a birtoklásvágy, s kétségkívül ő is hajszolja a dicsőséget, de ellenfeleivel 
ellentétben ezeknek az érzéseknek megálljt tud parancsolni, s az elvet, 
hogy a műkincseknek a múzeumban van a helyük, sosem veszíti szem elől. 
Ford színészi játékát természetesen a remek forgatókönyvírói lelemények 
is segítették, gondoljunk csak a már-már komikus félelmére a kígyóktól.

Az Indiana Jones-fi lmek titkát sokan akarták megfejteni és a saját hasz-
nukra fordítani. Látva Az elveszett frigyláda fosztogatói elképesztő sikerét, 
a nyolcvanas években elszaporodtak a hasonló kalandfi lmek a mozivász-
non. Ezek között a fi lmek között volt olyan is, amelyik irodalmi előzmények-
re is építhetett. Ilyen volt a 19. századi Afrikát bebarangoló Allan Quater-
main alakja is, aki egy 1885-ben elindított, fantasztikus elemekkel tarkított 
regénysorozat főszereplőjeként sokáig nagy népszerűségnek örvendett 
az Egyesült Államokban és Európában. Az Indiana Jones-fi lmeket szemér-
metlenül utánzó feldolgozásban, az 1985-ös Salamon király kincsében Ri-
chard Chamberlain játszotta el a karaktert, de Chamberlain csak halovány 
mása volt Ford jóval erősebb karakterének, a fi lm bugyuta humora és po-
csék kivitelezése együttesen pedig megpecsételte a mozi sorsát.

Az Indyt követő kalandfi lmek közül azok sikerültek igazából jobban, 
amelyek valamilyen saját ízt tudtak hozzáadni az utánozni kívánt recepthez: 

Indiana Jones iko-
nikus „kellékei” – 
az ostor és a kalap

Steven Spielberg, Indiana 
Jones másik megalkotója

George Lucas, Indiana 
Jones egyik megalkotója
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A smaragd románcában a szerelmi szálra erősítettek 
rá: egy álmodozásra hajlamos ponyvaregényíró (Kath-
leen Turner) fog össze egy kalandorral (Michael Doug-
las), a Kincsvadászokban pedig gyerekek próbálják 
megtalálni egy kalózkapitány zsákmányát. Készítettek 
erotikával fűszerezett Indy-koppintást (Gwendoline), 
de Jackie Chan is kipróbálta magát a misztikus tárgya-
kat gyűjtő kalandor szerepében (Istenek fegyverzete). 

Még később, a kilencvenes években is akadt követője 
a leghíresebb mozis régésznek. A múmia eredetileg 
egy harmincas évekbeli horror volt, de amikor Rachel 
Weisz-szel és Brendan Fraserrel a főszerepben 1999-
ben feltámasztották, sokkal inkább támaszkodtak arra 
a kalandfi lmes dramaturgiára, amit az Indiana Jones 
első része fejlesztett tökélyre.

Hollywood manapság egyik legbefolyásosabb 
irányítója, Kathleen Kennedy producer, a Lucasfi lm 
vezetője szerint Hollywoodban egy fi lmterv ismer-
tetésekor a mai napig bevált szófordulat az, hogy 
„olyan, mint Az elveszett frigyláda fosztogatói”. Ez pél-
dául biztosan elhangzott, amikor a 2004-es Nicolas 
Cage nevével fémjelzett A nemzet aranya című fi lm 
ötletét próbálták eladni a Disney stúdiónak. Később 
egy Marvel-szuperhősfilmre, az  Amerika Kapitány: 
Az első bosszúállóra is komoly hatással volt Spielber-
gék alkotása.

Indiana Jones viszonylag hamar, már a  nyolc-
vanas években kilépett a mozikból, azóta jelennek 
meg különböző platformokra fejlesztett videójáté-
kok a főszereplésével – a trilógiát leszámítva aligha-
nem a Fate of Atlantis nevű point & click kalandjáték 

A legkevésbé sikeres, negyedik rész egyik „főszereplője”, 
a kristálykoponya (British Múzeum)

Az első fi lm egyik legikonikusabb jelenete (Europress/AFP@)
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az egyik legjobban sikerült Indy-projekt. Ifj úkorát té-
vésorozat dokumentálta, további kalandjai regények-
ben és képregények sorában jelentek meg. A régész 
a popkultúra legkülönbözőbb szegleteibe jutott el, de 
számtalanszor parodizálták is már. Manapság inter-
netes mémekben is gyakran feltűnik, s népszerűsége 
annak ellenére is töretlen, hogy ma már inkább a 80-
as évek egykori mozilátogatóinak a gyerekeit vagy 
épp az unokáit próbálják megszólítani a franchise-zal.

A karakter majdnem negyvenéves sikertörténetét 
csupán egyetlen nagyobb kudarc törte meg, és az is 
csak időlegesen. A sok évtizedes mozis szünet után 
2008-ban debütált Indiana Jones és a kristálykopo-
nya királysága című fi lm sajnos méltatlan folytatása 
lett a trilógiának, nevetséges túlzások jellemezték, 
és a frigyládához vagy a Szent Grálhoz képest sokkal 
érdektelenebb és a zsánertől idegen tárgy, egy föl-
dönkívüli lény természetfeletti erővel bíró koponyája 
állt a fi lm középpontjában. Az Indy-fi lmek korábban 
arról is nevezetesek voltak, hogy tökéletes arányban 
keverték a misztikumot a kalanddal, illetve, hogy ha-
tásosan ágyaztak meg a történet középpontjában álló 

kincs(ek) történelmi és spirituális jelentőségének. Ez 
sajnos a negyedik részről nem volt elmondható. Mint 
ahogyan az akkor 66 éves Harrison Ford egykori hite-
lessége és átütő ereje is valamelyest megkopott már 
a 2000-es évekre.

Szerencsére az alkotók is tudhatják, hogy hibát kö-
vettek el a legutóbbi epizóddal, ezért most kifejezet-
ten nagy energiát fektetnek abba, hogy a 2016-ban 
bejelentett ötödik részhez végre színvonalas történet 
is párosuljon. Ezt bizonyíthatja, hogy az újabb rész 
már eddig is több forgatókönyvírót „elfogyasztott”, 
egyelőre hasztalanul. A jelenlegi terv szerint 2021 jú-
liusában érkezne a mozikba a folytatás. Ha a fi lm való-
ban megvalósul, alighanem ez lesz a búcsúja az akkor 
már 78 éves Harrison Fordnak is, s egyben pedig az is 
eldőlhet, hogy egy másik színész magára veszi-e/ve-
heti-e az ikonikus bőrkabátot és a barna kalapot vagy 
végleg lezárul Hollywood leghíresebb régészének sok 
évtizedes sikertörténete.

C C C

Harrison Ford és Sean Connery a fi lmben (Europress/AFP@)
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