
 
kritika, recenzió, elbírálás… szerintünk 

STAR WARS 
Egy modern legenda 

 
1977-et írunk. Egy kudarcra ítélt film kerül bemutatásra. A játékkészítők is lemondtak 

jogdíjaikról, de akkoriban senki sem akart sci-fi 
babák árusításából meggazdagodni. A várható 
bukás elől a rendező is Hawaii-ra menekült, oda 
érkezett egy távirat, amelyben a következő állt: 
A film hatalmas siker. Ez most, 33 évvel később 
sincs másképp. A rendező George Lucas a film 
pedig a Csillagok háborúja első, illetve mai 
értelemben negyedik része. 

Az első (illetve negyedik) film, az Egy új 
remény története egyszerű. Luke Skywalker, a 
parasztlegény egy különös üzenet hatására 
elindul a nagyvilágba, hogy egy idős Jedi lovag, 
egy vagány űrpilóta, egy szőrös majomszerű 
lény, azaz Chewbacca, a wookie, és két robot 
segítségével megmentse a szépséges Leia 
hercegnőt a gonosz Vader nagyúrtól. Szinte 
olyan, mint egy tündérmese, csak átültették egy 

modernebb, idegen világba, ami különleges effektusokat igényel. A sikert nagyjából ez hozta. 
Hiszen a ma nevetségesnek tűnő filmtrükkök akkoriban csodának számítottak. 

Az 1980-ban érkező folytatás, A birodalom 
visszavág című, sem múlta alul elődjét. 127 
moziban vetítették és csak kettő előadáson voltak 
üres helyek! Itt a tündérmese átment 
szappanoperába, hiszen kiderült, hogy a rosszfiú a 
jófiú tulajdon apja. Bizonyára mindenki ismeri a 
szállóigévé vált Én vagyok az apád kezdetű 
mondókát, műveltebbek akár több nyelven is. A 
borzalmak fokozásaképpen a 6. részben (A Jedi 
visszatér, 1983) még az is kiderül, hogy Luke és 
Leia testvérek, mellesleg ikrek! Ebben a részben 
következik be amúgy a végső leszámolás, és 
lezárul a történet 

Viszont a több mint másfél évtizedes 
szélcsend után, 1999-ben pedig folytatódott a Star 
Wars filmek készítése. Ekkor Lucas-ék 
visszamentek az Egy új reményhez (ami a Star 
Wars galaxisban az időszámítás kezdete) képest 
32 évet az időben, hogy bemutassák a galaxis 
múltját. Sokak szerint a Baljós árnyak 
szentségsértés, mivel nyomába sem ér az eredeti 
trilógiának. Ezzel sajnos egyet kell értenem. A 
története lapos, jelentéktelen, inkább aranyos, mint szórakoztató. Aranyos az ekkor 9 éves 
Anakin Skywalker miatt, aki nem más, mint a későbbi Darth Vader. (Egy világ dőlt össze 
bennem, amikor erre rájöttem hatéves koromban. Vagy talán ez volt a készítők célja?) 
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A következő két részben viszont 
ismét a sorozat régi pompájában 
tündökölt. 2002-ben jelent meg A klónok 
támadása. Ebben a filmben központi 
szerepet kap a romantika, a tiltott 
szerelem egy Jedi lovag és egy politikus 
között. Nem lehetnek együtt, mert ezt a 
Jedi rend tiltja, de nem bírják ki egymás 
nélkül, ezért titokban összeházasodnak. 
Természetesen több eszük volt a 
készítőknek, mint hogy átmenjenek 
szentimentális-romantikus lányregénybe. 

Akció bőven akad itt is. Nem hiányozhatnak a csatajelenetek, az izgalom, és a fejlett 
technológia. 

Végül, 2005-ben lezárult az új trilógia is. A Sithek bosszúja a hat film tetőpontja! 
Nekem ez a kedvencem a hat film közül. Persze, az egykori, ma már 40-50 év körüli rajongók 
valószínűleg nem osztják a véleményemet, 
hiszen nekik azért csak a negyedik rész az 
igazi… Szóval, térjünk vissza a 3. részre! Ez a 
legizgalmasabb, legsötétebb és legakciódúsabb 
film a hat közül! Arról szól, hogy hogyan lesz 
egy kedves és jó emberből a galaxis legnagyobb 
gonosztevője. A küzdelme jó és rossz között 
lenyűgöző! Hayden Christensen játéka valami 
eszméletlen! Sajnos, a magyar szinkron nem 
adja vissza az eredeti szenvedélyt. 

Azt ne gondoljátok, hogy a harmadik 
filmmel lezárult a teljes történet. Keveset tud a 
galaxis történetekről, aki csak a két trilógiára 
hagyatkozik. Hiszen ott a több száz könyv és 
képregény, amelyek némelyikéhez már volt 
szerencsém. A rajzfilm sorozatról se 
feledkezhetünk meg! A klónok háborúja 
egészestés változata 2008-ban került a mozikba, 
és az azt követő sorozat a tervezett öt évadból a 
másodiknál tart. Benne több új helyszín és 
szereplő is van, mint például Anakin Skywalker 
tanítványa, Ahsoka Tano, de régi hősöket is jobban megismerhetünk belőle. Ajánlom 
mindenkinek, nem csak gyerekeknek! 

Mellesleg még itt se ér véget a legenda, hiszen 2012-ben, ha nem lesz világvége, 
megjelenik egy új, élőszereplős tévésorozat! 

Végezetül, még ajánlanék valamit, amit Windows-os gépeken lehet elérni. A start 
menün belül a futtatásba írjátok be a következő szöveget: telnet towel.blinkenlights.nl. És 
lássatok csodát! 
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