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H I R D E T É S

KÖZELKÉP – NEM AZ EREDETISÉGRE KONCENTRÁL A STAR WARS-SAGA UTOLSÓ EPIZÓDJA

Skywalker és a reciklált fi lmek kora
A J. J. Abrams rendezte 
Skywalker kora című fi lm 
úgy követel mintegy két 
és fél órát a néző életéből, 
hogy jóformán semmi 
újat sem tesz hozzá a 
Csillagok háborúja uni-
verzumához, csupán az 
első két trilógia ikonikus 
jeleneteit és szituációit 
ismétli, többé vagy kevés-
bé változatlanul.

 » BALOGH LEVENTE

K észséggel elismerjük, hogy 
nincs könnyű dolga egy 
rendezőnek, amikor egy 

olyan történet számára kell be-
fejezőnek szánt epizódot for-
gatnia, amely 42 évvel ezelőtti 
indulása óta – még ha nem is 
fi lmművészeti kvalitásai vagy 
újszerű sztorija miatt, de – fi lm-
történeti jelentőségű alkotássá, 
önálló univerzummá nőtt. Hi-
szen ideális esetben meg kell te-
remtenie az egyensúlyt aközött, 
hogy az új fi lm megtartsa az ere-
deti történet fonalát, hű legyen 
a létrehozott univerzumhoz, 
kiszolgálva ezzel a rajongók 
igényeit, illetve aközött, hogy a 
fi lm mégiscsak önálló, eredeti 
történetet tárjon a néző elé. Nos, 
már az elején leszögezhetjük: J. 
J. Abramsnak ez nem sikerült, 
amikor a Skywalker-dinasztia 
sorsát végigkövető Star Wars-sa-
ga utolsó epizódját, A Skywal-
ker korát vitte vászonra.

A fi lm ugyanis úgy követel 
mintegy két és fél órát a néző éle-
téből, hogy jóformán semmi újat 

sem tesz hozzá a Csillagok hábo-
rúja univerzumához, csupán az 
első két trilógia ikonikus jelene-
teit és szituációit ismétli, többé 
vagy kevésbé változatlanul.

Abrams tulajdonképpen 
ugyanazt tette, mint a legújabb 
trilógia négy évvel ezelőtti első 
részében: akkor más karakte-
rekkel szinte kockáról kockára 
újramesélte a történetfolyamot 
elindító 1977-es Egy új remény 
történetét – annyi különbség-

gel, hogy a kor divatjának en-
gedve a három új főszereplő 
közül az egyik nő, a másik pedig 
afroamerikai.

Bár a második részben, Az 
utolsó Jedikben Rian Johnson 
megpróbált legalább egy kicsit 
eltérni ettől a mintától, a be-
fejező epizód megrendezésére 
felkért bevált „bútordarab”, Ab-
rams visszatért a biztonsági já-
tékhoz – csak most nem csupán 
A Jedi visszatér sztoriját mondja 

fel újra, hanem az első két triló-
gia mind a hat részét felhasznál-
ta ihletforrásként.

Ami persze önmagában még 
nem lenne bűn, ha sikerült 
volna egy épkézláb történetet 
is kanyarítani mellé. Csakhogy 
az jóformán nincs – helyette 
a hardcore rajongók azon ver-
senghetnek egymással, hogy 
felismerjék: melyik jelenet me-
lyik korábbi fi lm ismert snittjét 
idézi meg.

Azért jutott a fi lmbe váratlan 
fordulat is – amely persze nem 
annyira váratlan, hogy ne lehes-
sen már fi lm elején, az első uta-
lás alapján rájönni, mi várható 
–, meg persze kaland is bőség-
gel, ismét csak látványos módon 
és helyszíneken idéződik meg a 
Jó és a Rossz közötti harc ősi mí-
tosza, ahogy az elvárható.

De azért egy Star Wars-fi lm 
nem feltétlenül attól lesz jó, 
ha a korábbi részek sikeres-
nek bizonyult elemeit reciklál-
juk, csak éppen a The Walking 
Dead zombisorozatból ihle-
tődve feltámasztjuk Palpatine 
császárt, és telenyomjuk any-
nyi csillagrombolóval, hogy
betöltsék az egész mozivász-
nat – a mennyiség ugyanis
ezúttal is a minőség rovására 
megy.

A befejező részről meg annyit, 
hogy az utolsó jelenet alapján 
majd akkor hiszem el, hogy ez 
volt a Skywalker-saga utolsó 
epizódja, ha kiderül: a Tatu-
in bolygó felrobbant, ráadásul 
éppen akkor, amikor Rey és 
Csubakka C3PO és R2D2 társa-
ságában éppen egy Mos Eisley-i 
kocsmában ejtőzött.

Star Wars: Skywalker kora

Star Wars: The Rise of Skywalker – amerikai sci-fi , akciófi lm, 155 
perc, 2019). Rendezte: J. J. Abrams. Szereplők: Daisy Ridley, Os-
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Billy Dee Williams. Írta: J. J. Abrams, Derek Conolly, George Lu-
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A Skywalker korában ismét látványos módon és helyszíneken idéződik meg a Jó és a Rossz közötti harc ősi mítosza




