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Reichardt kamaradrámájá-
nak három főhőse van, három 
erős, határozott női karakter: a 
túszul ejtett ügyvédnő, a csalá-
di építkezést szervező feleség 
és az esti iskolába járó farmer-
lány. Felettük-mögöttük pedig 
ott a negyedik főszereplő, a 
végtelenre nyíló montanai táj, 
ahol folyton fúj a szél, rengete-
get kell utazni, hogy eljussunk 
valahova, az égbolt pedig úgy 
borul az apró, didergő emberek 
fölé, mint Isten túlméretezett 
takarója. Kisszerű, jelentékte-
len, semmi kis történeteket lá-
tunk, amelyek mégis túllépnek 
a banalitáson, általuk nemcsak 
a hősnők gazdagodnak valami 
kiküzdött-megélt belső tapasz-
talattal, hanem magunk is. Mi-
ben áll ez a tapasztalás? Talán 
abban, hogy kitartóan keresni 

művészet tiszta, hűs vízű forrá-
sát jelentik. Az ötven fölött járó 
rendező a modernista minima-
lizmus legszebb hagyományait 
folytatja, hasonló irályban, mint 
függetlenfilmes férfikollégái 
közül Jim Jarmusch vagy Gus 
Van Sant. Kánonba vésett férfi-
ak, akik alkalmankénti bukásaik 
dacára is évtizedek óta háborí-
tatlanul építhetik szerzői filmes 
életművüket, míg Reichardt 
1994-es, Sundance-en futott 
bemutatkozása (Fűfolyó) után 
tizenkét évig nem rendezett, 
mert nem kapott lehetősé-
get. Kétezres évekbeli, máso-
dik pályakezdése óta viszont 
megtalálta a közönségét, és 
támogatókra is szert tett, noha 
a „pénzügyi siker” kifejezést 
továbbra sem lehet egy mon-
datban említeni a filmjeivel. 
Ám vannak sztárok, akik mel-
léállnak, elsősorban a három 
filmjében is főszerepet játszó 
Michelle Williams, aztán Jesse 
Eisenberg és Dakota Fanning 
(Sötét húzások), vagy Kristen 
Stewart és Laura Dern (Egyes 
nők). Mindez egyelőre kevés 
hozzá, hogy Magyarországon 
is moziforgalmazásba kerüljön 
valamelyik filmje, de fesztivál-
vetítéseket, sőt egy pár napos 
retrospektívet már kapott, le-
heletfinom remeklése, az Egyes 
nők pedig dvd-n érkezik.

kell a kapcsolódást a másik 
emberhez, ahogy a film legerő-
sebb szálán a fásult oktatójá-
hoz közeledő Jamie is teszi, de 
ha egyedül vagyunk, úgy is jó. 
Ha békében elszívhatunk egy 
cigit a kisteherautó platójának 
dőlve, már elértünk valamit. 
Az Egyes nők a csend, a befe-
lé figyelés filmje, önmagunk 
elviselésének mindennapos 
feladatáról szól. Új-Hollywood 
kevesebbet emlegetett, halk 
szavú, énkereső filmjeire ha-
sonlít, az Öt könnyű darabra, 
Altman Három nőjére. Mélabús, 
mint egy téli western, és célta-
lan, mint egy Monte Hellman 
rendezte road movie. Kelly 
Reichardt korábban egyet-
len mesterművet rendezett, 
a Járatlan utat, amely éppen 
western és road movie volt 
egyszerre. Az Egyes nőkkel 
újra a csúcsra ért, de ez a csúcs 
ködös és hideg. Valószínűleg 
nem sokan veszik észre, hogy 
ő már ott van.
Extrák: Nincsenek.

KRÁNICZ BENCE

A kőszívű ember fiai
Magyar, 1965. Rendezte: Várkonyi 

Zoltán. Szereplők: Sulyok Mária, 

Bitskey Tibor, Tordy Géza. Forgal-

mazó: Magyar Nemzeti Film alap 

Filmarchívum Igazgatóság. 159 perc.

A hatvanas évek magyar új 
hullámát sajátos „pozitív 

diszkrimináció” sújtotta: a kri-
tika, s ennek következtében a 
filmtörténeti kánon kizárólag 
az új hullámos szerzőkre, a mo-

Certain Women – amerikai, 

2016. Rendezte: Kelly Reichardt. 

Szereplők: Michelle Williams, Laura 

Dern, Kristen Stewart. Forgalmazó: 

SPHE. 108 perc.

Egyes nők szerint, és vélemé-
nyüket jó pár férfi is osztja, a 

feminizmus célkitűzései meg-
valósulni látszanak. A nőjogi 
törekvések harmadik, kilencve-
nes években kezdődő hulláma 
lassan partot mos: egyre többet 
beszélünk a nemek közötti bé-
rezési egyenlőtlenségekről, a 
törvényhozás vagy vállalatve-
zetés nemi aránytalanságairól, 
a párkapcsolati erőszak hét-
köznapi pokláról. A feminista 
kiáltványok egykori jelszavai 
beépültek a fősodorbeli média 
nyelvébe. Hollywood is érzi az 
új idők szelét, az utóbbi évek 
legsikeresebb vígjátékai közül 
számos női alkotókhoz (Me-
lissa McCarthy, Amy Schumer, 
Elizabeth Banks) kötődött. 
Ugyanakkor a feminista kultú-
ratudományok kutatói közül 
többen állítják, hogy éppen 
mostanában válik visszavonha-
tatlanul árucikké a feminizmus 
– amire a mainstream ráteszi a 
mancsát, azt meg is bénítja.

Ebben a klímában Kelly 
Reichardt filmjei a hiteles női 

Egyes nők
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szemezgetniük. Erre nyújt re-
mek alkalmat az Égigérő fű, 
Janikovszky Éva Málnaszörp és 
szalmaszál című regényének 
adaptációja. Palásthy György 
munkájának középpontjában 
az élénk fantáziájú kisfiú, Misu 
(ifj. Hintsch György) áll, aki 
nagybátyja (Máriáss József) la-
kóhelyén, a budapesti bérház-
ban tölti vakációját. Unalmát 
elűzendő nagyszabású tervet 
eszel ki: úgy akar tisztelegni 
szomszédjuk, a fél évszázados 
parkőri szolgálatból nyugdíjba 
vonuló Poldi bácsi (Rajz János) 
előtt, hogy zöld gyepet telepít 
az udvar keramitkockái helyé-
be. A kivitelezésbe a környék 
jellegzetes figurái is bekap-
csolódnak, s a vállalkozás ha-
mar közösségi szeretetmisszi-
óvá alakul.

Palásthy a zsáner specia-
listája, s cselekményépítésén 
érződik is a felhalmozott rutin. 
Mérnöki alapossággal kide-
kázott fordulatok elegyednek 
a hol naivan bájos, hol kissé 
negédes (ám sosem tolakodó) 
humorral. Jóllehet az Égigérő 
fű históriája nem rugaszkodik 
messze a valóság talajától, a 
rendező – a mesei fantasztiku-
mot hangsúlyozandó – néhány 
mozzanatot mégis látványo-
san stilizál. Ilyen az elrabolt 
„aranyhajú tündér” utáni kép-
zeletbeli hajsza a nyitányban, 
vagy a miliő bizonyos vissza-
térő elemeinek (a felkelő és 
lenyugvó napnak, a ház  felett 
szálló madaraknak) animációs 
formában történő megvaló-

szabályait fölényesen uralva 
adaptálja. Pergő ritmusban 
követik egymást a gazdag ki-
állítású belső és külső felvéte-
lek, de egy-egy jelenetnek is 
megvan a maga dramaturgiája 
a felvezető „tételmondattól”, 
a beékelt gegeken át a drámai 
végkifejletig. Az akciójelenetek 
látványosak, Hildebrand István 
képei, a díszletek, a jelmezek 
– a digitálisan felújított képnek 
köszönhetően különösképpen 
– szemet gyönyörködtetők, 
a színészek játéka kifejező. 
Az 1848–49-es forradalom 
és szabadságharc történelmi 
eseményei a műfaj szabályai 
szerint egy romantikus család-
történetbe íródnak bele, de 
sem a történelemkép, sem a 
családtörténet nem idealizált: 
a hadvezetés, s ezen keresztül 
a racionalitást becsvágyra cse-
rélő magyar mentalitás kriti-
káját is megfogalmazza a film; 
a záróképen pedig a bátyja 
helyett életét feláldozó leg-
kisebb fiú golyó ütötte véres 
mellényére boruló anyát látjuk. 
Nincs happy ending; a korszak 
romantikus volt, ezt nem ta-
gadja sem Jókai regénye, sem 
Várkonyi filmváltozata, a törté-
nelmi valóság viszont nem az, s 
ennek kifejezése sem hiányzik 
A kőszívű ember fiaiból.
Extra: Lestár János: Vallomások 
Várkonyiról (1986, 22 perc)

GELENCSÉR GÁBOR

Égigérő fű
Magyar, 1979. Rendezte: Palásthy 

György. Szereplők: ifj. Hintsch 

György, Máriáss József, Ujlaki 

Dénes. Forgalmazó: Magyar Nem zeti 

Filmalap Filmarchívum Igazgató

ság. 80 perc.

Néhány bátortalan próbálko-
zást leszámítva a rendszer-

változás után nem születtek 
kísérletek a patinás múltú 
honi ifjúsági film reaktiválásá-
ra. A műfaj iránt érdeklődők-
nek ezért a dicső aranykor 
– a hetvenes és nyolcvanas 
dekád – bő terméséből kell 

sítása. Az előbbit már csak a 
televíziós esztétika kötöttsé-
gei miatt is zavaró ügyetlensé-
gek tarkítják, az utóbbi pedig 
felesleges vizuális blikkfang, 
s mindkét megoldás élesen 
eltér a film földhözragadtabb 
képi stílusától. Igaz ugyanak-
kor, hogy Palásthy néha a hu-
mor révén is kilép az Égigérő 
fű szűkebb stilisztikai tarto-
mányából, és ez kifejezetten 
jól sül el – gondolok itt az 
Oszkár (Ujlaki Dénes) és idős 
édesanyja (Dajka Margit) la-
birintusszerű otthonában ját-
szódó epizódra, mely már-már 
szürrealista árnyalattal festi 
meg a film szövetét. 

Habár a kollektív célok fon-
tosságáról szóló történet akár 
az elvtársi szolidaritás (vagy 
tágabban: a szocialista állam-
eszmény) himnuszaként is 
értelmezhető, a film olykor 
óvatos rendszerkritikát is meg-
fogalmaz (például a hivatalbé-
li sorban állás jelenetében, 
mely ragyogóan illusztrálja 
a kádári pangás betonszürke 
mindennapjait). E sokrétűség 
az Égigérő fű időtálló mivoltát 
bizonyítja, akárcsak az, hogy 
képes hidat verni több generá-
ció közé: a mai negyveneseket 
felülteti a nosztalgia hullám-
vasútjára, gyermekeiket pedig 
szinte észrevétlenül nemesíti 
és pallérozza.
Extrák: Ha én felnőtt volnék… – 
Szoboszlay Péter Janikovszky 
Éva írása nyomán animációs 
rövidfilmje.

KOVÁCS PATRIK

dernista stílusra összpontosí-
totta figyelmét. Joggal, persze, 
hiszen itt valóban nagyszerű 
értékek, újszerű formák szület-
tek. Ám létezett ekkor (még) a 
magyar filmgyártásnak egy má-
sik, szórakoztató filmes, popu-
láris vonulata, amelyre a kritika 
nemcsak kevéssé figyelt – ez 
még érthető hozzáállás a film-
művészet forradalmi megúju-
lását eredményező korszakban 
–, hanem jórészt ellenszenvvel 
tekintett. A kiegyensúlyozatlan 
helyzetet a közönség billen-
tette helyre, akik csak azért is 
szerették és tömegesen nézték 
a nekik szóló filmeket. Jó és 
rossz munkák nyilván akadtak 
mindkét oldalon, ám szembeál-
lításuk, egyoldalú fel- és leérté-
kelésük mindenképp arányté-
vesztéshez vezetett. Márpedig 
az arányok tekintetében épp a 
hatvanas évek mutatott máig 
példátlan kiegyensúlyozottsá-
got a népszerű és a magas film-
kultúra tekintetében. Az 1965-
ös év, az új hullám zenitje pedig 
akár jelképesnek is tekinthető, 
témájában rokon, ráadásul 
ugyanabban a stúdióban meg-
valósuló filmpárt produkált: a 
Szegénylegényeket – és A kőszí
vű ember fiait. (Jancsó és Vár-
konyi nevének egymás mellé 
rendelése meglepőnek tűnhet, 
noha nem az. Az extraként a 
lemezen helyet kapó riport-
filmben Nemeskürty István, a 
két mű „szocialista producere” 
elmeséli, hogy amikor a fel-
szabadulás 15. évfordulójára 
rendelt tőlük filmet a minisz-
térium, Várkonyi azzal a felté-
tellel vállalta a megbízatást, ha 
pályakezdők is szerepet kapnak 
benne. Így született meg a Há
rom csillag című szkeccsfilm, 
amelynek egyik részét Jancsó 
rendezte.)

Ha a hatvanas évek populá-
ris filmjeinek teljes korpuszá-
ról nem is, de A kőszívű ember 
fiairól biztosan elmondhatjuk, 
hogy méltó alternatívája az új 
hullámnak. Várkonyi a hatal-
mas Jókai életmű egyik leg-
jobb darabját biztos kézzel, a 
történelmi kalandfilm műfaji 
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A tehetség
Gifted – amerikai, 2017. Rendezte: 

Marc Webb. Szereplők: Chris Evans, 

Mckenna Grace, Lindsay Duncan. 

Forgalmazó: Fox. 101 perc.

Ha van amerikai indie-film, 
ami nagyon szólt az el-

múlt évtizedben, akkor az 
(500) nap nyár ilyen volt. 
Marc Webb mozija nem csak 
mesteri meseszövése és a 
különböző lelki relációk vég-
telen egyszerű jelenetek-
ben megmutatott mélységei, 
hanem a kortárs filmkultúra 
ikonikus hőstípusának mond-
ható „Manic Pixie Dream Girl” 
újszerűbb ábrázolása miatt 
lett maradandó. Webb ezután 
tett két kitérőt a fősodor felé 
(A csodálatos Pókember 1–2.), 
de most visszakanyarodott a 
függetlenekhez, és leforgat-
ta a Good Will Huntingot és 
a Család kicsi kincsét is meg-
idéző, illetve megugró, egy-
úttal a MPDG-t szerepeltető 
mozik egyfajta variánsaként 
is értelmezhető A tehetsé
get, amely ékesen bizonyítja, 
hogy jóllehet számos megol-
dás mostanra rojtosra kopott 
az újvilági független szcéná-
ban, egyes alkotókban még 
mindig van szusz és invenció. 
A történet hőse a nagybátyja 
által nevelt, árva matekzseni, 
a kis Mary, aki épphogy kilé-
pett a hátulgombolósok kö-

történik. Hiába tesz meg min-
den tőle telhetőt a Susannah 
Cahalant alakító Chloë Grace 
Moretz, hiába hozza a törődő 
munkatársnő figuráját Jenny 
Slate, hiába téblábol amolyan 
papírból kivágott formába 
kényszerítve Thomas Mann (a 
társ), Richard Armitage (az apa) 
és Carrie-Ann Moss (az anya). A 
dráma meghal a kórházi ágyon.

A film első kétharmada arról 
szól, hogyan süllyed Susannah 
egyre mélyebbre, válik hol 
görcsben rángó vitustáncos-
sá, hol sarokban gubbasztó 
agyhalottá. Az utolsó harmad-
ban természetesen megérkezik 
a csodadoktor, és mintegy vé-
letlenül rálel az orvosi titok nyit-
jára. Közben szenved mindenki. 
Csak éppen ezt az (amúgy tel-
jesen érthető és átérezhető) 
agóniát és a gyógyulást kísérő 
extázist képtelen Gerard Barrett 
átvinni a mozgóképbe. 

A Lángoló agy képi világa 
sem innovatív: Yaron Orbach 
operatőr igyekszik az igaz tör-
ténethez illő realista képeket 
komponálni, Susannah deli-
rált pillanatait pedig a kamera 
rángatásával illusztrálni, de az 
őrület képei leválnak a realista 
drámáról.

A film kezdő mondatait 
parafrazálva: megtörtént már, 
hogy olyan filmet néztél, amely 
az istennek se tudta felkelte-
ni érdeklődésed? És próbáltál 
menekülni? Ha igen, akkor tu-
dod, mit tegyél. Ha nem, itt egy 
jó tanács: olvasd el a könyvet, 
jobban jársz vele.
Extrák: Semmi.

SZÁNTAI JÁNOS

zül, és máris az öltönyös aka-
démikusok ajtaján kopogtat. 
Frank, a nagybácsi a hétköz-
napi gyerekek életét szeret-
né biztosítani Mary számára, 
de nagyanyjának, Evelynnek 
más tervei vannak: a zsenik 
sokszor keserű kenyerét etet-
né vele. A dráma több szin-
ten bontakozik ki (Frank és 
Evelyn, Mary és Frank, továb-
bá Frank és a hozzá közel álló 
két hölgy között), és a direk-
tor remek ritmusban emeli a 
dráma téteket, filmjének még 
az is megbocsátható, hogy 
éppen a konfliktusok kiéle-
zésben főszerepű dramatur-
giai megoldás (az Evelyn és 
Frank között meginduló harc 
első állomásának tekinthető 
bírósági tárgyalás lezárása) 
bicebóca, mert életszerűtlen 
kicsit. Ugyancsak felejthető, 
hogy a dialógusok között akad 
néhány szegényesebb (példá-
ul a Frank és a Mary tanárnő-
je között a kocsmában zajló 
terefere ostobácska), hiszen 
a párbeszédek jobbára ülnek, 
egyszerűségükkel együtt mé-
lyek, sokszor azért, mert hu-
mor és dráma elegyét kínálják. 
A tehetség ugyan nem ér fel az 
(500) nap nyárig, de így is az 
egyik legszerethetőbb film az 
idényben, olyan mozi, aminek 
még a hibái is szimpatikusak.
Extrák: Kimaradt jelenetek, 
werkfilm (több részletre tör-
delve), előzetes.

PÁPAI ZSOLT

Lángoló agy
Brain on Fire – amerikai, 2016. 

Rendezte: Gerard Barrett. Szereplők: 

Chloë Grace Moretz, Thomas Mann, 

CarrieAnn Moss. Forgalmazó: 

Independent. 88 perc.

Gerard Barrett ifjú titánként 
tűnt fel az ír filmkészítés 

Olümposzának környékén, ami- 
kor 2012-ben, 24 évesen elő-
állt első nagyjátékfilmjével, a 
Pilgrim Hill-lel. Aztán követke-
zett a Glassland 2014-ben, ezt 
is szerette a kritika. Magyarán, 
Barrettnek minden esélye meg-
volt, hogy felmásszon a hegyre.

És akkor 2016-ban hozzá-
nyúlt Susannah Cahalan ön-
életrajzi ihletésű regényéhez, 
a Lángoló agyhoz, ami nem vé-
letlenül lett a New York Times 
bestsellere: a fiatal újságírónő 
lefegyverző stílussal mesé-
li el különös betegségének 
drámai történetét, amelyet 
jó ideig alaposan félrediag-
nosztizáltak és -kezeltek. A 
szöveg óhatatlanul magával 
ragadja olvasóját: könnyen 
elképzelem, hogy én kezdek 
egyre furcsábban viselkedni, 
rám néznek egyre furcsábban 
szüleim, szerelmem, munka-
társaim, rám néz egyre tanács-
talanabbul a fehér köpenyes 
mentőangyalok hada.

A filmben azonban éppen ezt 
a személyességet nem sikerült 
adaptálni. Hiába érzi a néző, 
hogy itt valami súlyos tragédia 
bontakozik ki, és ez a kedves, 
életvidám lány hamarosan 
meghal, ha valami csoda nem 
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realizmus mind megtévesztőbb 
illúziója felé haladt. Sale mar
káns, olykor szürreálisba hajló 
stilizációja ennek szöges ellen
téte: eltorzuló, a környezettel 
összemosódó alakok, alapjel
legzetességeikre redukált, ka
rikaturisztikus figurák (lásd a 
csupafog Jokert), hosszan meg
nyúló, lúdbőröztető árnyékok 
uralják Sale Gothamjét. Nem 
véletlen, hogy ez az értelmezés 
azóta is Batman legtöbbet idé
zett és másolt változatai közé 
tartozik. Tim Sale úgy emlék
szik, nem sokkal a sorozat meg
jelenése után, egy közönség
találkozóra tartva megmondta 
Loebnek, hogy ennél jobbat 
már úgy sem fognak csinálni. 
Ennél jobbat talán tényleg 
nem, de ugyanilyen jót azért 
az azóta eltelt bő húsz év 
alatt igen, és reméljük, előbb-
utóbb a Daredevil: Yellow, a 
Superman for All Seasons vagy 
a Spider-Man: Blue is megjele
nik magyarul.
Jeph Loeb – Tim Sale: Batman: 
Hosszú Halloween 1-2. Színes, ke-
ményfedeles. 2x200 oldal. Kiadó: 
Eaglemoss.

MAGYAR SZAKLAP
Ha tudjuk, hogy a Buborékhá-
mozó című, elemző cikkeket 
közlő képregényes szaklap 100 
példányban jelenik meg, szer
zői pedig lelkesedésből dolgoz
nak, akkor nem érdemes köte
kednünk a kiadvánnyal. A suta 
vagy nyakatekert mondatokat, 
modorosságokat tudjuk be a 

sorozatgyilkosa ünnepekkor öl, 
Batman pedig tanácstalan. Nyo
mozásában az egyre fásultabb 
és elcsigázottabb Gordon felü
gyelő és az igazságvágytól fű
tött fiatal ügyész, Harvey Dent 
segítik – a Batmanrajongók 
sejthetik, hogy rossz vége lesz 
a történetnek. Ám a melan
kolikus, felejthetetlen zárlat 
előtt felvonul a Batman-kánon 
színe-java, Jokertől Rébuszon 
át a Macskanőig. A Hosszú 
Halloweent forgatva úgy érez
hetjük, a Batmanmítosz pár
latát, esszenciáját olvassuk. Ez 
részben Loeb műfaji zsonglőr
mutatványainak köszönhető: a 
központi krimiszál összefonó
dik a Falcone család gengszter
történetével (Keresztapautalá
sokkal gazdagon), fokozatosan 
pedig a Batmanhez közel álló 
hősök is életveszélybe kerül
nek, a krimi intellektuális fe
szültségét a thriller zsigeribb 
izgalmai váltják. És ne higgyük, 
hogy Loeb parlagon hagyná 
bármelyik bűnügyi zsánert: 
csak az utolsó fejezetben jö
vünk rá, hogy voltaképpen noirt 
olvastunk, Dent/Kétarc elkár
hozásának históriáját.

Egy belevaló Batman-ka-
land hoz ennyi is elég lenne, 
remekművé azonban Tim Sa le 
rajzai teszik a Hosszú Hallo-
weent. A fősodorbeli szuper-
hősképregények rajzi világa a 
hetvenes évektől fokozatosan a 

rajongói elfogultságnak. Bayer 
Antal szerkesztő azt közli, amit 
küldenek neki, a változatosság
ra pedig nem lehet panasz: új 
magyar megjelenésekről (Csa - 
torna, Nyugat mínusz zombik), 
képregénytörténeti érdekes 
ségekről (William Hogarth nar
ratív festményei) és külföldi 
trendekről is szó esik a friss 
lapszámban – bár ez utóbbi, a 
kilencvenes évekbeli comics-
divatok visszatéréséről szóló 
írás alaposabb utánajárást és 
nagyobb teret érdemelt volna. 
Külön ki kell emelni Lénárd 
László cikkeit, aki az osztrák 
Csatornáról és a Filmvilág 
stripsorozatairól is szabadon 
mer asszociálni, hol közéleti 
kérdésekre, hol a képregény 
alapvető hatásmechanizmu
saira. A színvonal tehát egye
netlen, ezzel együtt a Bubo-
rékhámozónak minden száma 
ajándék.
Buborékhámozó 15. Fekete-fehér, 
tűzött, 32 oldal. Kiadó: Nero Blanco 
Comix.

KRÁNICZ BENCE

Jeph Loeb és Tim Sale a ki
lencvenes évek legelején ta
lálkoztak először. A DC kiadó 

egyik szerkesztője hozta össze 
őket, aki kivételesen tehetsé
gesnek találta a szabadúszó 
illusztrátorként dolgozó Salet, 
noha a rajzoló addig mindössze 
egyetlen nyomtatásban megje
lent sorozattal, a Thieves’ World 
című, hamar elfelejtett fantasy-
vel szerénykedhetett. Loeb, az 
író Hollywoodból érkezett a 
képregényiparba. Épp kezdte 
bedarálni a stúdiórendszer, bár 
néhány sikert is felmutathatott, 
többek között a Kommandó 
című Schwarzenegger-klasz
szikusba is besegített. Az alter
natív közegben mozgó, isme
retlen művész és a hollywoodi 
medencés bulikból elmaradha
tatlan író nem is állhattak vol
na távolabb egymástól. Aztán 
kiderült, hogy tökéletes párost 
alkotnak, és az utóbbi negyed 
század szuperhősképregény-
történetének legszebb fejeze
teit írták együtt.

Bemutatkozó sorozatuk, a 
Challengers of the Unknown, 
majd a Marvelnek készített 
Wolverine & Gambit után tehet
tek próbát Batmannel. Előbb 
egyrészes, halloweeni történe
tekkel arattak sikert, innen jött 
az ötlet, hogy egy hosszabb 
szériában is az év jeles napjai 
köré építsék fel a történetet. 
A Hosszú Halloween titokzatos 

Batman-ünnep
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