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{mosimage} A sötét lovag.
A Batman filmek kissé unalmas szürkeségébe-vagy a rám jellemző utálatossággal-önmaga
bohózatává süllyedt részeiből három évvel ezelőtt Főnixként támadt föl a bőregér legújabb
kalandjaival.Cristopher Nolan rendező komolyabbá,és komorabbá tette a denevér
figuráját.Talált is egy sor remek színészt a szerepekre-a hegyes bőrfülek legújabb tulaja
Christian Bale-írtak egy halandó ember számára is emészthető történetet,megspékelték a
már-már elvárható pazar látvánnyal,akciókkal és belerittyentettek a kulimászba egy csipetnyi
fanyar humort is.Íme a siker receptje!Batman szárnyalt,és kezdődött,én meg füleimet
hegyeztem a boldogságtól.Gotham City szuperhőse újratermetve és
újraformálva!Emberközelibb és szerethetőbb,jobban verekszik,még Chuck Norris is elhagyná
az összes szakállát ámulatában és a pénzzel sem áll híján.Környezete pedig szokás szerint
zsákot húzott a fejére és kábult el a drogtól,mert élő ember föl nem ismeri,ha Batman
izzadtságszagú szerkójában Pókember módjára röpköd.Csak a néhány kiválasztott.Én meg
csak egy dolgot várhattam türelmetlenül toporogva:mikor is jön el a folytatás? Nos,lassan
megérkezik.Az új epizódban Batman(Bale)továbbra is Gotham Cityben dádázza a
rosszfiúkat,akik természetes,de megint nem férnek a bőrükbe.Segítségére van a gengszterek
elleni küzdelemben:Jim Gordon zsaru elvtárs(Gary Oldman)az új városi főügyész,Harvey
Dent(Aaron Eckhard),akik hathatós támogatásával egész szép sikereket könyvelhet el a
bűnözők elleni harcában.A trió egész hatékonyan muzsikál,a gazfickóknak bizonyára elhúzzák
a nótájukat is,ám valaki beleköp a kitörő békesség levesébe:eluralkodik a káosz,amelynek
kavarója egy új csirkefogó,aki egyre nagyobb hatalomra tesz szert.
{mosimage}Aki nem hiszi,repüljön utána!A megrémisztett városlakók pedig totálisan
betojva,és csak egyszeűen Jokernak nevezik a titokzatos alakot,minden bajságuk okozóját.A
fickó azonban nem csak a kártyalapokért van oda,s nem is egy kellően kergülve kattanva
kettyent figura,hanem minden vágya,hogy az örök denevér mezőkre röptesse Batmant,mivel
sejti:ha nem ő végez a bőregerünkkel,majd Batman fogja megtenni ővele.Az a gyanúm,hogy a
két pasastól sok bratyizást ne várjunk.

Sajnos van egy szomorú aktualítása is a filmnek.A Jokert megszemélyesítő Heath Ledger
tragikus és hirtelen halála.A Sötét lovag lett tahát a fiatal tehetség utolsó befejezett filmje.A
filmet készítő stáb véleménye szerint Ledger alakítása egyszerűen hátborzongatóan rémisztőre
sikeredett,és mindenki hanyatt dobja magát majd a figurájától.Mély döbbenet dúl a
lelkemben,hogy az ifjú színész élete íly tragikusan ért véget. Most már az égi filmstúdiókban
folytathatja karrierjét,én pedig örökké emlékezni fogok rá.Nyugodj békében a csillagok alatt
Heath Ledger!

Christopher Nolan bizonyára ott folytatja majd,ahol a Batman:Kezdődik-ben abbahagyta.Sötét
és a filmre Batman lepelként terülő nyomasztó képi világ,suhogó denevér
köpönyeg,röpködések,Batmobil-tankkocsi,Batmod-motor, vagy mifenék,új páncélzat és még
egy rakás technikai bigyó,és elképesztő látvány.A szereplőgárdára sem lehet egy rossz
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szavam,alaposan telepakolták a filmet sztárokkal.Gary Oldmantól és Michael Cane-tól mindig
tapsikolok,Christian Bale pedig egészen jól elvan Bruce úrfi szerepében,és szerintem az eddig
megröptetett leghihetőbb denevér.Pedig az elődök sem voltak akárkik!Szúros tekintete még
bizonyára tananyag is lehetne a Steven Seagal féle fapofa vagyok és egyéb érzelmet sem
tudok mutatni a képemen elnevezésű színitanodában.

A Sötét lovag hazai mozikban várható sikeres szárnyalásáig még néhányat aludnunk kell,ám
az álmatlanságban és a denevérimádatban szenvedők bemelegítéképp már róhatják
lakóhelyük szűk sikátorait éjszakánként abban a reményben,hogy találkozhatnak a
köpönyeges rendrakóval.Nem,nem a Supermannel,és Darth Vadert is kupán vágta egy fekete
sisak-hanem magával Bruce Wayne-val,a Batmannal.Magyarországi bemutató július
vége-augusztus eleje,ha a magasságos égiek és az Intercom is úgy akarja.
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