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A könyvtárak látogatóinak száma lassan csökken, már
csupán a legelhivatottabb
hallgatók lézengenek a
polcok között. Visszatért
minden a megszokott
kerékvágásba. Véget ért
a vizsgaidőszak és ezzel
a 2015/16-os tanév első
szemesztere is. Remélem
mindannyian
sikerrel
zártátok a félévet.
A tavaszi szünetig
még ugyan várnotok
kell, de addig is érdekes cikkekkel igyekszünk megfűszerezni az utolsó téli hónapotokat.
A februári Kontúrban olvashattok a katalán történelemről és Franco uralmáról, a Golden Globe-díjjal jutalmazott Saul fiáról, a Mount Everest csábító, ugyanakkor
fagyos világáról, továbbá a shintoizmusról, valamint az
Elfeledett konfliktusok c. új cikksorozatunk keretén belül Szomália viszályokkal teli politikájáról.
Az említetteken túl, ízelítőt kaphattok Tarantino Aljas nyolcas c. filmjéből, a Typotex Kiadó, középkori környezetben játszódó Hildegard I. c. könyvéből és végül
megemlékezünk David Bowieról is, a legendás zenészről.
A Kontúr utolsó két oldalán pedig megtalálhatjátok
az új Keresztrejtvény rovatunkat, amelynek kifejezetten társadalomtudományi kérdéseivel szeretnénk kicsit
szórakoztatóbbá tenni a hétköznapjaitokat. Ha azonban
a kitöltés során elakadtok, akkor sincsen semmi gond,
hiszen az újság online felületén megtalálhatjátok a megoldásokat is. Sok kitartást és sikert kívánok nektek az új
szemeszterre!
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Utazz olcsón, diák vagy!
Hogyan ússz meg egy utazást olcsóbban, mint a szüleid?
Nincs is jobb dolog, mint a fárasztó vizsgák után elutazni kedvezményesen egy számunkra kedves helyre. A helyszín természetesen az
emberektől függ, ahogy az utazás módja is. Külföld, belföld, autóval
vagy repülővel…
A kedvezményes diákjegyek csak inspirálhatják a hallgatókat a
világ vagy hazánk mesés felfedezésére.
A diákok gyakran utaznak a MÁV és a Volán járataival nagyobb városokba koncertekre vagy más rendezvény, kirándulás miatt, de természetesen a Balcsira való „lemenetelről” sem
feledkezhetünk meg, ami nyaranként olcsóbb szokott lenni,
és a diákszállók, apartmanok élhetik virágzó szezonjukat. A
szállást érdemes jóval az utazás előtt (akár 4 hónappal korábban) lefoglalni, ilyenkor időnként még olcsóbban kínálják.
A felkészületlen utazóknak nagy problémát okozhat a
spontán, helyszínen kiválasztott szállás, mert olyankor jóval
magasabbak az árak. Napjainkban elterjedt lett az Airbnb
használata. A nyaralni vágyók 190 országban és több mint
3400 városban találhatnak a saját igényeiknek megfelelő szállásra. Az alkalmazás által egy kastélyban, jurtában vagy akár a
széles rónaságon is megszállhatunk.
Város

Bécs
Kolozsvár

VOLÁN

5900 Ft

Az oldalon beállíthatjuk a szállásra szánt ös�szeget és bőven válogathatunk a feltételek között.
Mára már több ezren használják ki ezt a fajta lehetőséget szálláskeresőként és -kínálóként egyaránt,
ami biztonságos és praktikus. Sokszor születnek
barátságok vagy „törzsvendégségek” a ház tulajdonosa és a vendég között, de a szégyenlősebbek, akik nem szeretnének idegen
emberekkel lakni egy fedél alatt a foglalás és a keresés előtt a
szűrőnél beállíthatják, hogy privát lakást szeretnének.
Közkedvelt helyek voltak és még mindig azok az ingyenes
koncertek, ahol egy korsó sör mellett kiereszthetjük a gőzt
a barátainkkal. Magyarországon rengeteg ilyen rendezvény
van Soprontól egészen Nyíregyházáig. Csendes és gyönyörű
helyre vágyók gyakran választják Erdélyt, akárcsak a túrázás
szerelmesei. A történelem iránt érdeklődők választhatnak
a közeli országok közül is, mint pl.: Csehország, Szlovákia,
Ausztria, Lengyelország. A nyugati országok is népszerűek a
fiatalok körében és az Egyesült Államokba is sokan utaznak.
Az emberek többsége a fapados járatokat választja, amivel jóval olcsóbban juthatnak el a kiszemelt országba.
Sikur Kristóf

online vásárlás vagy
előszezonos jegy

2900

Diákjegy (10%)

2610

-

MÁV
belföldön diákjegy 50%

5285
5750

Krakkó

5900 Ft

3900

3510

7560

Pozsony

3400 Ft

2900

2610

5285

Prága

7900 Ft

6500

5850

5750

Varsó

-

8780

Utánpótlásképzés (UPK)
Jelentkezz a HÖK-nél!
Ez a cikk neked szól, amennyiben érdeklődsz a HÖK munkája iránt - most akár a csapat tagjává is válhatsz!
A Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzata
kiemelt fontosságú feladatának tartja az utánpótlásképzést
(UPK), amit azért indított el, hogy megfelelő oktatást biztosítson azok számára, akik érdeklődnek a Hallgatói Önkormányzat felépítése és munkája iránt.
Több ezer hallgató érdekeinek képviselete, ügyeinek intézése felkészült, felelősségteljes emberek munkáját és elkötelezettségét igényli, ezért idén a tavaszi szemeszterben
is elindul az utánpótlásképzés. Az előadások során meg-

ismerkedhettek az önkormányzati bizottságok jelenlegi
tagjaival, felépítésével és munkájával, valamint betekintést
nyerhettek a hallgatói érdekképviseletek szervezeti felépítésébe, mindennapi működésébe és kihívásaiba.
Biztosak vagyunk benne, hogy megtaláljuk az érdeklődők
között az új, lelkes, kompetens személyeket, akik kellő elhivatottsággal tudják folytatni a munkánkat.
Debrenti Á. Félix
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Katalán Krém
Katalónia múltja és jövője
Olcsó hostelek, sangria, FC Barcelona, tengerpart, Sagrada Família
és még több sangria. Mint minden országról vagy régióról, így Katalóniáról is eszünkbe jutnak klisék, melyek a legtöbb turista számára ismertek. Csakhogy a turistaközhelyeken túl Katalónia egy elképesztően
izgalmas régió társadalomtudományos szemüvegen keresztül nézve is.
Cikksorozatom első részében Katalónia történetét és kulturális örökségét mutatom be.

Fotó • wikipedia.hu

Általánosságban Katalóniáról
Katalónia Spanyolország észak-keleti csücskében fekvő területe, határos Franciaországgal és Andorrával.
Ez Spanyolország második legnépesebb régiója Andalúzia után, 7.5 millió fő lakik itt. Katalónia fővárosa, egyben
Spanyolország második legnagyobb települése Barcelona.
Spanyolország etnikailag rendkívül heterogén ország, spanyolokon kívül élnek itt baszkok, galíciaiak és katalánok is. A
Franco-rezsim bukása után tizenkilenc autonóm közösségre
osztották fel az országot közigazgatásilag. Ezek az autonóm
közösségek rendkívül nagy önállóságot élveznek, Katalóniának például saját költségvetése és nemzetgyűlése is van.

A hivatalos statisztikák szerint Katalóniában a leggyakrabban beszélt nyelv a spanyol, ám a második helyen a katalán
áll. Ez azonban nem a spanyol egy dialektusa, hanem különálló nyelv. Katalónián kívül beszélik még Valenciában, a Baleárszigeteken és Franciaország dél-nyugati csücskében, melyet
sok katalán csak „Észak-Katalóniaként” tart számon.
A katalán nyelv és a katalán kultúra megélésének lehetősége be volt tiltva a diktatúra évei alatt. A katalán nyelv őrzését és a katalán nyelvű irodalmat értelmiségiek mentették
át a vészterhes időkben, azonban az 1980-as rendszerváltást

követően ismét lehetőség nyílt rá, hogy a kultúra politikai kötöttségek nélkül kibontakozzon.
Csakhogy sokak számára kevés a Madrid által
biztosított autonómia és teljes függetlenséget
követelnek a terület számára. Lássuk, hogyan
jutottunk el ideáig!

A katalán függetlenség felszámolása
Katalónia a 10. századtól kezdve kvázi önálló terület volt,
sokáig Aragóniával volt perszonálunióban. Egy rövid ideig az
Aragóniai Királyság nagyhatalommá vált, bekebelezte Valenciát, a Baleár-szigeteket, és egy időben uralta Nápolyt, Korzikát
és Szardíniát is.
1469-ben II. Ferdinánd aragóniai király és Izabella kasztíliai
királynő házasságával megszületett az egységes spanyol állam,
amelyben még közel százötven évig mindkét korábbi királyság,
így Katalónia is megőrizte politikai intézményrendszerét, parlamentjét és törvényeit. Később Madrid fokozatosan központosítani kívánta Spanyolországot, ám ez a törekvés folyamatosan
a katalán rendek ellenállásába ütközött. A hosszú örökösödési
háborúkat követően a spanyol trónra a Bourbon-házi V. Fülöp
került. Mivel a katalán nemesek Károly Habsburg főherceget
támogatták, Fülöp kemény kézzel számolt le az „áruló” tartománnyal. Megszüntette a katalán autonómiát, eltörölte a több
évszázados múltra visszatekintő katalán intézményeket, és
még a katalán nyelv használatát is megtiltotta. 1714. szeptember 11-én vonult be Fülöp serege Barcelonába, ez a nap ma a
katalánok legfontosabb nemzeti ünnepe.
Érdekes diszharmóniát mutat a spanyol társadalom átalakulása a 19. századtól kezdődően. Ugyanis míg Katalónia az
ipar központja lett, amely magával hozta az erőteljes társadalmi
átalakulást, a polgárosodást, a munkásság megjelenését és az urbanizációt, addig Spanyolország döntő része megmaradt feudális
viszonyok között élő agrártársadalomnak. Nem véletlen, hogy a
polgárháború idején a baloldali köztársaságiak egyik legnagyobb
támogatása Katalóniából, a munkástömegek felől érkezett.
A 19. században, ahogy Európa más területein is, Katalóniában is megjelent a nemzetben való gondolkodás és ezzel együtt a nemzeti mozgalmak. Ezt az időszakot nevezik
renaixença néven, hasonló időszak a magyar reformkorhoz.
Ezen időszak talán legfontosabb kulturális célkitűzése a katalán nyelv újrafelfedezése, modernizálása és szabályozása. Egyre több katalán nyelvű lap és irodalom jelent meg, valamint
katalán nyelvű színházi darabok is műsorra kerültek. Barcelona városa is ekkor kezdett terjeszkedni, számos katalán
mágnás támogatta a katalán művészeket, építészeket. Olyan
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neves művészek alakították Barcelona arculatát, mint Joan
Miró, Antoni Gaudí vagy Salvador Dalí.
A korszak politikai célja is ekkor kezdett az autonómia kérdése köré szerveződni. Bár az 1800-as évek első felében még
a maradást pártolta a gazdasági elit – hiszen a katalán ipar
felvevő piaca Spanyolország többi része volt, ez fokozatosan
eltolódott az autonómia felé. Ebben az időszakban fogalmazódott meg a katalán nacionalizmus eszméje, a catalanisme,
mely a katalán különálló, saját politikai jogokkal rendelkező
európai nemzet, ugyanakkor minden katalán kulturális és
nyelvi egységét hirdeti.
Spanyolország 1898-ban elvesztette utolsó gyarmatait is,
ezt követően instabil gazdasági és politikai időszak következett.
Primo de Rivera tábornok diktatúráját követően, megalakult a
második Spanyol Köztársaság, mely széleskörű jogokat biztosított a Spanyolországban élő kisebbségek számára. A köztársaságot a rendkívül véres spanyol polgárháború számolta fel,
és Franco több évtizedes fasiszta rendszere következett, mely
ismételten a katalán kultúra teljes betiltását hozta magával.

részeiről, ahol magas volt a munkanélküliség és a szegénység,
az emberek Katalónia felé kezdtek áramlani, hogy valamely
gyárban kapjanak állást. Ezzel indirekt módon csökkent a katalánok aránya Katalónián belül, a régió heterogénebbé vált.
Másik érdekes történet, hogy Franco - Rivera tábornokkal szemben - nem tiltotta be az FC Barcelonát. Franco tudta, hogy a stadionban levezethető az a feszültség, melyet a
Katalóniában illegitimnek tekintett totális rendszer szított.
A legnagyobb szimbolikus jelentőséggel bíró mérkőzés a Barcelona és Real Madrid közötti összecsapás. Ez a mérkőzés, az
„El Clásico” egy szimbolikus összecsapás a madridi rezsim által
támogatott királyi gárda és a katalánok kvázi nemzeti csapata
között. Az El Clásico számított tulajdonképpen az ellenállás,
illetve a szabad vélemény- és érzelemkifejezés egyetlen legális
formájának a diktatúra évei alatt. Ugyanakkor Franco tudta,
egy szimbolikus térben elszenvedett vereség még mindig jobb,
mint egy fegyveres összetűzés a rezsim katonái és a katalán
felkelők között. Az El Clásico ilyenformán hozzájárult a politikai feszültség csökkenéséhez Katalóniában.
Márciusi cikkemben a Franco bukását követő időszakot
tekintem át. Megvizsgálom, miért egyre népszerűbb az elA Franco-rendszer árnyékában
Francisco Franco totális rendszere alatt a „katalánizmus” szakadás ötlete Katalóniában, vetünk egy pillantást a kortárs
minden formája be volt tiltva, az állam hivatalos ideológiája a katalán művészetre, valamint elárulom, hogy kicsoda az a
kasztíliai spanyolság felsőbbrendűségét hirdette. Ugyanakkor „Carles Pokémon”.
Franco politikai zsenialitását mutatja az, hogy miként tudta
Kovács Levente
rendszerét egyben tartani.
Felhasznált irodalom
Egyrészt Katalónia a Franco-rendszer évei alatt is Spanyol- Foer, Franklin: A világ Fociszemmel. HVG Kiadói Rt., Budapest,
2008.
ország ipari központja maradt, az életszínvonal számottevően
jobb volt itt, mint Spanyolország más részein. Nem elhanya- Guibernau, Montserrat: Catalan nationalism: Francoism,
transition and democracy. Routledge, 2004.
golható „mellékhatása” volt ennek, hogy Spanyolország más

Vélemény a Saul fiáról
,,Ember az embertelenségben"
Az utóbbi fél évben minden bizonnyal a legtöbbet emlegetett filmmé vált a
hazai (és már a nemzetközi) mozivilágban is elismert Saul fia (Son of Saul)
című, tavaly bemutatott és most újra műsorra tűzött alkotás. Nemes Jeles
László első önállóan rendezett nagyjátékfilmje nem is váratott sokat magára, 2015-ben megkapta az egyik leghíresebb, nemzetközi körökben legelismertebb filmes rendezvénynek, a Cannes-i filmfesztiválnak a nagydíját (az
Arany Pálma után ez ott a második legrangosabb megszerezhető díj), majd a
januári Golden Globe-gálán is elsöprő sikert aratott azzal, hogy első magyar
filmként a legjobb idegen nyelvű alkotásért járó díjat is kiérdemelte.
A győztes széria pedig folytatódni látszik, hiszen a filmet jelölték a február végén megrendezésre kerülő 88. Oscar-gálán
a fent említett kategóriában, ahol a legnagyobb esélyesek
között tartják számon.

A sok kitüntetésnek és jelölésnek meg lett
az eredménye, hiszen egyre többen kezdtek el
érdeklődni a mű iránt, egyre többen kutatják a
titkát minden korosztályból és nemből, magyarok és külföldiek, kritikusok, szakértők és laikus
nézők egyaránt.
Mi teszi igazán különlegessé ezt az alkotást,
miért vetült rá ilyen mértékben rivaldafény,
miben más, mint a ,,rokonai”? Mielőtt visszatérnék erre a kérdésre szeretnék egy rövid kitérőt tenni, amely szorosan ugyan nem kapcsolódik a filmhez, de úgy gondolom, talán érdemes beszélni róla.
Mivel ennyire nagy lett a kíváncsiság mindenkiben, én is
rászántam magam, hogy megnézzem a filmet, és utána, a mű
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ismeretében formáljak róla véleményt. Gyorsan elkezdtem
kutatni, hol vetítik újra, és miután a szokásos multiplexes
vonal nem működött, az Uránia Filmszínházat ajánlották nekem, mondván, ott biztosan vehetek még jegyet. Ezt olyan�nyira nem bántam meg, hogy elhatároztam, mostantól máshol nem is fogok filmezni: az 1890-es években épült Uránia
a szó szoros értelmében egy színház, ahol a művészi megközelítés kerül előtérbe, és amely amellett, hogy kulturált jóval
olcsóbb is, mint egy,,hagyományos" mozi, az élmény viszont
garantáltan hatásosabb és maradandóbb.
Már kívülről is a századfordulós, klasszikus pesti építészet
stílusjegyeit viseli magán. A homlokzat, a bejárat és az elő-

tér is minden képzeletet felülmúló, szemet gyönyörködtető
remekmű, ahol tényleg egy kis ideig arisztokratának érezheti
magát mindenki. Az atmoszféra egyszerűen magával ragad,
így mindenkinek csak ajánlani tudom - és akkor még nem
beszéltem a díszteremről, ahol a vetítés zajlott, s amelynek
nézőtere szintén a legpatinásabb színházakéval vetekedett, s
talán az egyetlen eltérés a függöny mögötti színpad helyett
egy hatalmas vászon volt, illetve hogy hús-vér színészek híján
,,elmaradt" a taps.
Térjünk vissza azonban a Saul fiához. Eleinte eléggé
szkeptikus voltam, hiszen annyi mozifilm és sorozat készült
már a holokausztról, nem gondoltam volna, hogy valami
mást tud még mutatni, és inkább egy üzleti fogásnak tűnt,
aminek a célja még egy bőrt lehúzni egy már bevált, lassan
önálló műfajként kezelhető témáról. Vagy talán a gyorsan
megszerezhető hírnévben és nagyobb nemzetközi visszhangban reménykedtek? Az interneten belebotlottam a
napokban egy Röhrig Gézával (ő alakítja a főszereplő Sault)
készített interjúba, ahol megfogalmazza, hogy a stáb célja az
volt, hogy megmutassa, mikor úgy gondolnák az emberek,
hogy már semmi új nincs a nap alatt, másképpen is meg lehet közelíteni a kérdést - és meg kell mondanom, szerintem
sikerrel jártak.
Amikor Kertész Imre megkapta a hasonló témájú Sorstalanságért a Nobel-díjat, őt (is) azzal támadták, hogy biztosan

csak a témaválasztás az oka, és nem a történet megírásán, a
művészi megvalósításon volt a hangsúly. Mindent politikai
szempontból, összeesküvés-elméletekkel magyaráztak, és a
legtöbb negatívum sajnos - akkor is és most is - éppen itthonról érkezik.
Valóban egyértelmű párhuzam van a két témaválasztás
között, de ez nem jelenti azt, hogy kizárólag ezt honorálják
nemzetközi szinten – ráadásul, akik annak idején szenvedtek,
ugyanúgy vallották magukat magyarnak, mint zsidónak, lengyelnek vagy éppen németnek. A sikernek inkább az lehet az
oka, hogy a holokauszt egy egyetemes katasztrófává, az emberiség közös tragédiájává vált (a kollektív emlékezettel foglalkozó kurzusra bejáró sorstársaimnak ez ismerős
lehet), és mindkét alkotás ennek segítségével hívta fel a figyelmet alapvető, univerzális értékekre,
amelyeket nem szabad megtagadni.
Ezért úgy lehetne mindezt összefoglalni,
hogy egyedi eseteket/műveket érdemes megvizsgálni általánosítások helyett. Meglátásom szerint
nem helyes azt hangoztatni, hogy a magyarokat
nemzetközileg nem ismerik el - ha valaki látta a
Saul fiát, tudhatja, hogy joggal tekinthetjük magunkénak ezt a filmet, mert rólunk, emberekről
szól, a rendező egyéni elismerését pedig talán
egy kicsit magunkénak, magyarokénak is tekinthetjük, amire így vagy úgy, de nem kellemetlen
büszkének lenni, mert ezen az alapon rengeteg alkotással
vitatkozhatnánk. Ha már most nem értékelünk egy ilyen
teljesítményt, akkor mire számítsunk később? Milyen motivációjuk legyen a jövő nemzedék alkotóinak egy elutasító
közegben?
A cím alapján eredetileg arra asszociáltam, hogy ez talán
valamilyen metafora, és Saul fia magát az európai zsidóságot
jelképezi, akiknek a szenvedése jelenik meg kissé dokumentumfilmszerűen, egyetlen hatalmas tömegként. Itt követtem
el az első tévedésemet, mert nem egy közösséget állít középpontba a film. A cím szó szerint értendő, egyetlen szereplő
sorsát emeli ki, illetve a cselekményben végig átívelő, szinte a
kezdetektől jelenlévő bonyodalmat. Nem egyszerűen a brutalitást, ártatlanok kegyetlen kivégzését és válogatott kínzásokat mutat be, nem azt akarja bizonygatni a film, hogy mi történt, hanem mindezt adott tényként, előismeretként kezelve
a hely és az idő csupán egy eszköz, amely emberi drámák és
lelki konfliktusok bemutatására szolgál.
Ennek köszönheti a film a tizenkét karikás besorolást is,
amellyel néhány jelenetet leszámítva egyetértek, és amely
szintén érzékelteti, hogy a kegyetlen történelmi helyzet csupán háttér, díszlet és kellék a narratívához, és nem egy ismeretterjesztő alkotás. Az számít, hogy miként csapódnak le a
környezeti hatások az emberben, minden más periférikussá
válik az elbeszélés szempontjából.
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falak mögött, hogyan élik meg az ott lévők a nagyközönség
elől eltitkolt durva valóságot.
Saul azonban az egyik gázkamrás mészárlás után egy túlélő fiúban felfedezni véli saját gyermekét, akit a szeme láttára
végeznek ki. Innentől kezdve - nem törődve saját életével és
feladatával, sőt, végül már semmi mással - az a cél lebeg előtte,
hogy a boncolásra szánt fiút méltó módon, egy megfelelő rabbi segítségével - aki elmondja fölötte a kaddist - eltemessék.
A feszültség egyik forrása, hogy soha nem derül ki, tulajdonképpen tényleg a saját fiáról van-e szó - a társai azzal érvelnek,
hogy nincs fia, míg ő azt állítja, hogy nem a házasságából született, ez pedig azt sejteti a nézővel, hogy talán Saulnak bűntudata van, hiszen amíg élt gyermeke, ezek szerint sohasem
beszélt vagy találkozott vele, nem ismerte, nem tudja, hogy
nézhetett ki, és úgy érezheti, nem volt igazi apa.
Ám az is lehet, hogy csak egyszerűen felébredt benne a
részvét, hiszen látott egy fiatal gyermeket meghalni, és úgy
vélheti, az embertelen környezetben valamilyen nemes, erkölcsileg és vallásilag is elfogadható cselekedetet kell végrehajtaFotó • static.euronews.com

Ezt az az érdekes, kezdetben szokatlan - sőt, kicsit zavaró, de később már teljesen átélhető és természetesnek vett
operatőri megoldás is alátámasztja és megvalósítja, amelynek
lényege, hogy a háttér rendszerint homályos marad, csak színfoltok és hangok érzékeltetik a vérengzést, míg az előtérben,
ahol éles a kép, általában a főhőst, illetve a vele párbeszédet
folytató szereplőket követi a kamera.
A film a ma már ritka, harmincas és negyvenes években alkalmazott ún. 4:3-as akadémiai képarányt alkalmazza, amely
tökéletesen megfelel az említett törekvéseknek. Legelőször
arra gondoltam, hogy ha nem változtatnak a beállításon,
hosszú távon megőrül tőle a néző, de aztán eszembe jutott,
hogy a tábor foglyai ténylegesen meg is háborodhattak ottlétük alatt, és lehet, hogy ezt a mechanizmust is idézi egyúttal
ez az eljárás.
Talán ez az az elem, amelynek köszönhetően nem távoli
totálképekből, ,,teljes biztonságból”, egy kényelmes székből
nézzük végig egymás után vágott jeleneteken át az emberek
szenvedéseit (egyébként is viszonylag kevés vágás van a filmben), hanem végig az a nyomasztó érzetünk támad,
hogy mi is ott vagyunk Auschwitz-Birkenauban, és
ugyanolyan reménytelenül, szabadságunkat elveszítve próbáljuk napról napra túlélni a válogatott
rémtetteket. Ez a perspektíva ebben a témában
mindenképpen újnak számít. Külön érdekesség,
hogy részletesen rekonstruálták a tábor egykori
épületeit olyannyira, hogy az egyes jelenetek alapján szinte térképet lehetne rajzolni hozzá.
A címszereplő Saul Ausländer (akinek talán
beszélő vezetékneve van, hiszen németül külföldit jelent, és ez jelezheti, hogy kicsit kívülálló erkölcsi-lelki tekintetben a többi megjelenő csoporthoz képest - de ez
csak az én véleményem) múltjáról elég keveset tudunk meg.
Sőt, a folyamatot sem látjuk, ahogyan a táborba deportálják
és korábbi életüktől megfosztják a foglyokat, hanem egyből
egy kész helyzettel szembesülünk, amely kissé az időtlenség
benyomását kelti (mintha mindig is ez a helyzet állt volna
fenn). Inkább arra helyeződik a hangsúly, hogy hogyan oldja
meg a felmerülő nehézségeket és hogyan változik (változik-e?)
a főhős személyisége, miközben igyekszik a számára egyetlen
kapaszkodót jelentő kötelességét végrehajtani.
A történet szerint - tényleg csak röviden - Saul és társai
az úgynevezett Sonderkommando tagjai, akik olyan zsidó
származású emberek, akik a legpiszkosabb és a pszichikusan
legmegterhelőbb munkát hajtják végre. Rendszerint keménykötésű férfiak közül kerülnek ki: ők szállítják a gázkamrákból
a krematóriumokba a hullákat, égetik el őket, majd tüntetik el
a maradványokat, naponta több ezret, miközben tudják, hogy
néhány hónapon belül maguk is ugyanerre a sorsra fognak
jutni. Így gyakorlatilag betekintést nyerhetünk a haláltáborok
azon részébe, ahol valóban végigkövethetjük, mi folyik a szín-
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nia, így a humánum megtestesítőjeként is lehet értelmezni a
szerepét. Sőt, olyan véleményt is hallottam, ami szerint Saul
talán minden hasonló sorsú gyermeket a sajátjának tekintett,
annyira megrendíthette egy háttérben meghúzódó tragédia.
A másik bonyodalom, hogy közben a többi
sonderkommandós fegyvereket akar szerezni és fel akar lázadni a fogvatartók ellen. Saul sokszor már-már megszállott
rabbikeresése és öngyilkos megmozdulásai, hogy eltemesse a
gyermeket (amit én magam valamiért párhuzamba állítottam
az Antigoné központi problémájával, de ez megint szubjektív)
ezt a tervet folyamatosan veszélyeztetik, miközben ő maga az
egyik leghasznosabb segítség lehetne a szabadságért vívott
harcban. Ám hiába minden győzködés, Saul hajthatatlan marad, és ahogy több alkalommal is megjegyzik neki: ,,a halottakért cserben hagyja az élőket."
Többen megemlítették a karakterekkel kapcsolatban, hogy
nincs egyértelműen jó és rossz, azaz makulátlan fogvatartott
és velejéig romlott katonatiszt. Ezt is újításként tartják számon. Ezzel részben én is egyet tudok érteni azzal a különbséggel, hogy meglátásom szerint a sonderkommandósokra, a
kényszerből dolgozókra igaz csupán ez az állítás. Az ő szemé-
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lyiségüket árnyalják inkább (pl.: valaki a hasznot keresi a halál
torkában is, más feláldozza magát a társaiért, az orvos könyörülete), a fogvatartók pedig általában a háttérben maradnak,
és az erőszakosabb jeleneteknél lépnek színre, amelyeknek
viszont mindig valamilyen sorsfordító funkciójuk van.
A főhős, aki csak ,,egy csepp a tengerben", egy fejezet az
egész monumentális szörnyűségben, s alapvetően nem világmegváltó, hanem sodródik csupán az eseményekkel, azonban
a temetést minden más elé helyezi értékrendjében. Így társaival összehasonlítva az ő (mindamellett humánus) viselkedése
válik abszurddá, hiszen míg a többség látszólag logikusan az
utolsó pillanatig a túlélésért és a menekülésért küzd, ami a
természetes emberi reakció lenne, addig ő egy effektíve menthetetlen ügyért kockáztat mindent, és kész lenne lemondani
a szökésről.
Ezzel egy időben viszont kibontakozik ennek az ellenkezője
is, amely igazából a mű végén csúcsosodik ki, és arra a következtetésre juthatunk, hogy talán a többiek ábrándozó tervei voltak
abszurdak, és Saul volt az, aki hideg fejjel előre végiggondolt
minden lehetőséget és racionális döntést hozott - legalábbis úgy tűnik, hallgatása ellenére többet tud és sejt mindenről,
mint amennyit mutat. Egy külföldi lap úgy fogalmazott a színészi alakításról, hogy a főhős hipnotikus erejű, lelkileg teljesen
kiüresedett karakter (mindössze egyetlen alkalommal mosolyog), akin keresztül a holokauszt újfajta traumatikus hatása
mutatkozik meg - nem csupán a fizikai természetű.
Röhrig Géza azt nyilatkozta alakításáról, hogy egy antihős,
mivel nem tipikus értelemben vett jó szándék vezérli, sőt,
sokszor éppen ő az akadályozó tényező, viszont szerintem
alapvetően pozitív benyomást tesz a nézőre, és összességében
ránk bízták az alkotók, hogy hogyan értékeljük a döntéseit.
Ugyanakkor az egész film légköre azt sugallja, bárhogyan is
vélekedünk, mi kívülről még mindig nem fogjuk tudni megítélni, ki cselekszik helyesen és ki az, aki nem, bármennyire
is igyekszünk átélni a szituációt. Ez is valóságos és hiteles
elemnek mondható, mert egészen pontosan tényleg senki
sem tudhatja, mi zajlik a másik lelkében, milyen alternatívái
vannak, ezért nem is lehet talán abszolút igazságot tenni.
Bár alapvetően nem a látványos akciójeleneteken van a hangsúly, ezekből is akad néhány, és amikor rájuk kerül a sor, akkor
mind a félelmetesen realisztikus hang, mind a kamera mozgása
(olykor szándékos rázkódása) próbálja fokozni azt a zűrzavaros
állapotot, amely a tábort jellemezte: sokszor ,,elveszünk” mi is a
félreértésekben, kavarodásban és káoszban, amely még közelebb
hozza a valósághoz a filmet, hiszen a mindentudó néző hagyománya helyett mi is annyit fogunk fel mindenből, amennyit éppen az adott pillanatban látunk vagy hallunk.
Néha ezeket a jeleneteket lassú feszültséggel vezetik fel,
máskor éppen attól olyan hatásosak, hogy hirtelen, egy csapásra törnek ki a fizikai konfliktusok, szinte sokkolva vele az
embert. Talán három vagy négy ilyen megrázó tetőpontja van

a filmnek, főleg a második felében sűrűsödnek össze az aktív
események, a fő cselekményszál viszont végig ott kísért mellettünk és egyre drámaibbá válik. A végkifejlet pedig (az utolsó kb. 10 perc) szerintem azért lett zseniális, mert egyik és
másik fél véleményét is egyszerre igazolja és cáfolja is, miközben az utolsó pillanatig a bizonytalanság lappang a levegőben.
Az egyetlen, amit olvastam, hogy „hibaként” fogalmaztak
meg, a túlságosan kevés dialógus, de valószínűleg ennek az az
oka, hogy egyrészt a megjelenő párbeszédeknek ,,a kevesebb
néha több" alapon nagyobb nyomatékot adjon, illetve, hogy
a gondolatokat, érzéseket, reakciókat, közeli arckifejezéseket
ábrázolja inkább, hogy végigkövethessük a belső folyamatokat
a szereplőkben. Ugyanakkor átvitt értelemben is megjelenik
egyfajta homály, és egyes részletek így ambivalenssé vagy
mindenesetre nem egyértelművé válnak (legalábbis én így
éltem meg), és a mi képzeletünkre, további eszmefuttatásainkra bízzák, hogy minek mi volt a jelentősége, vagy milyen
szándék állhatott egy-egy tett mögött.
Még azt is meg lehet említeni a hitelesség kapcsán (bár
arról nem találtam semmit, hogy külföldön szinkronizálták-e
a filmet, vagy sem, de én az utóbbit valószínűsítem), hogy
minden párbeszéd eredeti nyelven folyik, azaz a fogvatartók
németül, a magyar zsidók magyarul, a lengyelek lengyelül, a
zsidók egymás között pedig jiddisül beszélnek, és a magyart
(amely csak elszórtan jellemző, de ez is tükrözi a tényeket) kivéve mindegyiket feliratozzák.
Lehetne még taglalni a további, apróbb részletek értelmezését, de mivel alapvetően az a célom, hogy az olvasóknak
is ajánljam ezt a művet, amely nekem pozitív csalódás volt,
nem veszem el senkitől az élményt, hogy maga is ugyanúgy
elgondolkodjon, hogy ugyanazt az összképet kapja meg, amelyet én is. Kőbe vésett szabályok pedig nincsenek: az a szép
a művészetben, hogy mindent többféle szemszögből is lehet
vizsgálni. Bár a többi Oscar-jelöltet nem ismerem, szerintem
is megállja a helyét az alkotás nemzetközi viszonylatban, és
bízom benne, hogy bárhogyan is alakul, a világ többi részén
is megbecsüléssel fogadják majd, a rendezőtől pedig később is
hasonlóan színvonalas filmeket láthatunk.
Nekem idő kellett hozzá, hogy feldolgozzam a látottakat,
mert filmnézés közben még nem éreztem semmi különlegeset, de idővel kikristályosodtak bennem a kérdések és elmélkedések, és néhány nappal később már megérett, összeállt az
egyes kis szemelvényekből a ,,nagytotál”, vagyis az átfogó tanulságok és inspirációk a Saul fiáról. Igaz, hogy - mint mondják - sem a műben, sem a mi világunkban nincsen fekete és
fehér, mégis, szerintem felfedezhetünk olyan imperatívuszokat, legfőbb parancsokat, amelyek ha el is torzulnak, vagy vakon kergetett, tébolyult álmokká válnak, akkor is van bennük
valami emberi, amelyet a legkilátástalanabb földi pokolban is
végső szalmaszálként tudunk követni.
Rucska Ferenc
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TDK-sokkal beszélgettünk
Milyen hatása van a gyermekvédelmi törvény 2014-től hatályos
módosításainak?
Sorozatuk legújabb interjúalanya Vígh Kata, szociális munka szakos
hallgató, aki az idei TDK-n harmadik helyezést ért el. Dolgozata a gyermekvédelmi rendszer átalakulásának témájára épült.
Ternay Andrea: Kérlek, mutatkozz be a TátKontúr olvasóinak!
Vígh Kata: Vígh Kata vagyok, elsőéves szociális munka
mesterszakos hallgató. 2011-ben kezdtem az alapképzést,
szintén szociális munka szakon, ami után szinte magától
értetődő volt, hogy itt folytatom a tanulmányaimat, ezen a
mesterképzésen.

TA: A gyakorlatod során szerzett tapasztalatok és a törvényszöveg elemzésén kívül más módszert is alkalmaztál?
VK: Egyrészt megkaptam a Fővárosi
Gyermekvédelmi Központ 2014. évre
vonatkozó statisztikai adatait. Ezek az
adatok természetesen elengedhetetlenek voltak ahhoz, hogy a törvényi módosítások hatásait látványosan, számadatokkal szemléltetni tudjam.
A másik, szintén nagyon fontos módszer az interjúzás volt. Témavezetőm
ajánlására az intézmény általános
igazgatóhelyettesét kerestem fel, ő
pedig két másik vezető beosztású
munkatársát, a nevelési igazgatóhelyettest, illetve az Elhelyezési Szolgálat vezetőjét ajánlotta még interjúkészítés céljából. Mindhárom szakember
más megközelítésből, más szempontból fogalmazott meg nagyon fontos,
az intézmény működésében és a mindennapi gyakorlatban bekövetkező
változásokat és azok hatásait.
TA: Volt bármi nehézséged a dolgozat írása közben? Ha igen,
hogyan sikerült kiküszöbölni?
VK: Nem volt. Azt gondolom, hogy minden szükséges eszközt, információt megkaptam ahhoz, hogy ezt a dolgozatot
el tudjam készíteni. Rendszeresen kaptam visszajelzéseket a
készülő munkámra vonatkozóan, fontos volt számomra, hogy
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TA: Mi a dolgozatod témája, és miért éppen erre esett a
választásod?
VK: TDK-dolgozatomban a gyermekvédelmi törvény 2014-től hatályos módosításainak a fővárosi befogadó otthonokra gyakorolt hatásait vizsgáltam. Az
egyik ilyen nagyon fontos módosítás
a 12 év alatti gyermekek intézményi
elhelyezésének kiváltása, felváltása nevelőszülői családokban való elhelyezéssel, melynek teljesítéséhez különböző
határidőket rendeltek.
A befogadó otthonok intézményi ellátást biztosítanak azon gyermekek számára, akik átmenetileg nem élhetnek a
saját családjukban.
Érdekesnek tartottam megvizsgálni azt,
hogy a törvény módosítása különböző
szempontok szerint milyen változásokat eredményez a befogadó otthonok
mindennapjaiban. Gondolok itt a befogadó otthonokba kerülők életkori összetételére, a gondozási
(bent töltött) napok számára és a befogadó otthoni elhelyezést követő lehetőségeikre, úgymint a hazakerülés vagy a
szakellátás egyéb más gondozási formái.
Nem titok, hogy TDK-dolgozatom legfőbb alapját a tavaly
elkészült szakdolgozatom jelenti. A téma iránt való érdeklődésem az alapképzés 6. félévére vezethető vissza, 2014
tavaszára, amikor 480 órás terepgyakorlatomat az egyik fő-

városi befogadó otthonban töltöttem. Szerencsés
helyzetben voltam, hiszen a Fővárosi Gyermekvédelmi Központnak nemcsak egy szeletét, a befogadó otthonokat ismerhettem meg, hanem az
intézmény egyéb részeit is, így az Elhelyezési Szolgálatot, ahol
a gyermekek gondozási helyére tesznek javaslatot. Az akkoriban életbe lépő módosítások hatásait és gyakorlati alkalmazását így testközelből volt szerencsém megfigyelni. Egy évvel
később, szakdolgozatom témaválasztásakor a fővárosi szakellátás befogadó otthonainak vizsgálata mellett döntöttem.
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tudjam, jó irányba haladok-e. Az interjúalanyok nyitottak, segítőkészek voltak, a menet közben felmerülő kérdésekkel, apróbb elakadásokkal mindig volt kihez fordulni.

ös évre vonatkozó adatainak összegyűjtésébe, értelmezésébe,
ezzel kibővítve a decemberi kari fordulóra leadott dolgozatomat. Az OTDK-n pedig úgy tervezem, az előadásomban a
2014-es és 2015-ös adatok mellett készülök majd a 2016-os
adatokkal is, így átfogóbb képet kaphatunk a törvényi változások hatásairól. A téma a TDK-tól eltekintve is nagyon
megmozgat, úgy gondolom, sok olyan szelete van, amivel érdemes részletesebben foglalkozni, tüzetesebben megvizsgálni.
Mesterképzéses szakdolgozatom szinte magától értetődően a
gyermekvédelmi szakellátásról fog majd szólni, de nyitott vagyok a téma megjelenítésére más módon is, nem csak a szakdolgozatírás keretein belül.

TA: Mit/miket tartasz a legfontosabb konklúziónak a dolgozatod kapcsán?
VK: A statisztikai adatok jól követik a 2014-től hatályos törvényi módosításokat, azonban itt fontos azt megjegyezni,
hogy a családban nevelkedés joga a gyermekvédelmi törvény
1997-es hatályba lépésétől fogva mindig előrébb való volt az
intézményi gondozási formánál.
2014-től ennek maradéktalan megvalósítását, alkalmazását
nagyon szűkös határidők kiírásával sürgette meg a jogalkotó. A befogadó otthonok intézményi gondozási
formájuk ellenére továbbra is fontos szerepet
töltenek be a gyermekvédelmi szakellátásban, Úgy gondolom, hogy a befogadó otthonok rövid időn belül a
azonban a 12 éven felüliek felülreprezentáltak a kamasz gyermekek befogadó otthonaivá válnak majd

”

12 éven aluli gyermekekhez képest. További lehetőségeiket tekintve nagyobb arányban kerülnek
nevelőszülői családba a 12 éven aluli, gyermekotthonba pedig
a 12 éven felüli gyermekek. Úgy gondolom, hogy a befogadó
otthonok rövid időn belül a kamasz gyermekek befogadó otthonaivá válnak majd.
Kérdés, hogy a 12 éven aluli gyermekek számára lesz-e elegendő számú nevelőszülő, akik folyamatos készenlétben rendelkezésre állnak a családjukból kiemelt gyermekek befogadására. Ezzel együtt pedig tarthatóak lesznek-e a törvényben
előírt módosítások és határidők.
TA: Kutatásaid során mit tapasztaltál: az utóbbi időben
elinduló "válj nevelőszülővé" reklámkampány hatásos volt?
VK: Az interjúkészítések során kiderült az is, hogy 2013
nyarától megfigyelhető volt egy markáns növekedés a nevelőszülők számában. Az, hogy ez a reklámkampányoknak vagy
esetleg a nevelőszülőséggel járó foglalkoztatási jogviszonynak
tudható-e be, nem tudom. Biztosan hatással volt erre egyik és
másik is, de hogy melyik inkább, arra nincs rálátásom.
A tapasztalatok viszont azt mutatják, hogy jelenleg a nevelőszülőségre vállalkozók számának növekedése megállt. Érdekes kérdés tehát, hogy a későbbiekben lesz-e elegendő számú
nevelőszülő, hogy a gyermekek intézményi elhelyezésének
kiváltása a legnagyobb mértékben teljesíthető legyen.
TA: Vannak további terveid? Folytatod ezt a témát vagy belevágsz valami újba?
VK: A 2017-es OTDK-n úgy gondolom, mindenképpen érdemes lesz frissebb statisztikai adatokat is felmutatni. Heteken
belül belefogok a fővárosi gyermekvédelmi szakellátás 2015-

TA: Miért érzed hasznosnak azt, hogy részt vehettél a
TDK-n? Mi mindent értél el ezáltal?
VK: A decemberi kari TDK-n való részvétel egy nagyon hirtelen ötlet volt, amit a témavezetőmnek köszönhetek. Én
alapvetően 2016-ra terveztem TDK-dolgozat leadását, de
egyáltalán nem bánom, hogy végül nem az eredeti terveim szerint alakultak a dolgok. A kari fordulón 3. helyezett
lettem, a 2017-es OTDK-ra kicsit kibővítve viszem tovább
a témát.
A legfontosabb az volt, hogy a rendelkezésre álló 15 perc
alatt meg tudjam ragadni a téma lényegét, a dolgozatom fontos pontjait, hogy röviden és mégis érthetően összefoglaljam a dolgozat megírása során alkotott, illetve az interjúkból
és a statisztikai adatokból levont konklúziókat. Azt hiszem
számomra ez volt a legnagyobb kihívás, mert valahogy mindig azt érzem, hogy erről a témáról órákig tudnék beszélni.
TA: Mit mondanál azoknak, akik gondolkoznak egy TDKdolgozat megírásán?
VK: Ha sikerül olyan témát találni, amit nagyon magáénak
érez az ember, ahol folyamatosan újabb és újabb kérdések
merülnek fel, akkor azt gondolom, mindenképp érdemes elkezdeni megkeresni rá a válaszokat. A TDK jó lehetőség arra,
hogy nagyobb közönség előtt megmutathassuk, miért is fontosak ezek a kérdések, és ezekre milyen válaszokat találtunk.
Másrészt nagyon jó „bemelegítés” szakdolgozatírás előtt, és jó
lehetőség kipróbálni magunkat előadóként is.
A
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Az Everest-sztori
Amikor a csúcs a hatalmába kerít, és csak a legelszántabbakat
engedi el
Az Everest már nem csak az adrenalinfüggő profik számára jelent kihívást: igazi turizmussá nőtte ki magát a fenséges sziklák megmászása.
Luxusszolgáltatásként elérhető minden „civilnek” , hogy a nem kevés
egészségügyi kockázatot rejtő expedíció végén eljuthasson a világ legmagasabb pontjára. Tavaly 60 ezer civil mászó indult útnak, ám a csúcs
érintetlen maradt. Milyen emberi játszmákról beszélhetünk egy ilyen –
lássuk be – korántsem veszélytelen utazás során?

ter 4000-5000 méter magasságon repül, míg a
külön légi mentésre specializálódott helikopterek
is csak maximum 7000 méterig használhatóak,
utóbbiból ráadásul csupán három darabbal rendelkezik a nepáli reptér.) Évente körülbelül 1500
mentésre van szükség, legnagyobb arányban
azonban az alaptábor elhagyása után (5334 m),
s inkább a civil mászóknak van szüksége segítségre. Átlagosan 5-10, többnyire kalandtúrára érkező turista
válik a hegy áldozatává évente. Azonban korántsem meglepő,
hogy már az alaptábor elérése is kockázatos, hiszen az orvostudomány 5500 méter felett extrém magasságról beszél, mely
egészségügyi problémákat von maga után. 7000 méter felett
gyakorlatilag alapvető emberi funkcióink adják fel a szolgálatot, itt képtelenség aludni, az étel megemésztése lehetetlen.

„Egy trófea a falon”
Jon Krakauer, „civil” mászó, az Út a vadonba c. nagysikerű kalandregény írója, az 1996-os egyik legtöbb áldozatot követelő expedíció túlélője szerint: „az Everest nem a mászásról szól,
hanem a gazdag emberek mászásáról, csupán egy trófea a falon”.
Ha kizárólag a „világ tetejének” elérése a cél, akkor vajon
mindazon mászók, akik a zord körülmények miatt inkább a
korai ereszkedés mellett döntenek gyakorlatilag nem is kapták meg az Everest nyújtotta élményt? Alison Levine, profi al- „A természet az erősebb”
Erőss Zsolt, magyar hegymászónk 2002-ben érte el először
pinista, az amerikai hadsereg katonai akadémiájának instruka Mount Everest csúcsát, ám a korábbi évek sikertelen prótora és az Everest első női expedíciójának kapitánya a teljes
team egészségét emeli ki, mely a legfontosabb az expedíció
bálkozásai miatt nagy volt rajta a nyomás, s a 4-es tábor elsorán, hiszen csoportirányítóként ő felel azért, hogy minden- érése után parancsot kapott arra, hogy mindenképpen el kell
kit visszajuttasson az alaptáborba anélkül, hogy bárki is elveszítené valamelyik ujját vagy fülét. Ekképpen „a csúcs elérése a
prioritási lista legalján helyezkedik el”.
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„Csúcstámadás”
Nem beszélve arról, hogy az expedíció legnehezebb része
éppen a „csúcstámadás” után következik: ilyenkor kezdődik
ugyanis a leereszkedés, s a legtöbb haláleset a csúcs (8848
m) elhagyása után, a Hillary-lépcső (a csúcs közelében) és a
4-es tábor (8000 m) között történik - mivel a legtöbb mászó
a bennük lévő erőt a csúcsig tartogatja, majd az euforikus pillanat után egyszerűen kifulladnak, s nem marad tartalékuk
az ereszkedéshez, mely az expedíció során kulcsfontosságú.
8000 méter után, az ún. halálzónában az oxigén parciális
nyomása annyira lecsökken, hogy az ember szervezete kép- érnie a csúcsot, és ehhez minden eszközt biztosítanak számátelen kellemetlen tünetek produkálása nélkül alkalmazkodni ra, így Erőss mesterséges oxigénnel mászott a halálzónában.
a hegy természetéhez. Ekkor felgyorsul a szívműködés, kitá- Érdekes, hogy emiatt nem is volt büszke teljesítményére, s
gulnak az erek a megnövekedett véráramlás következtében, itthon is kizárólag a csúcs megmászásáról (kvázi az expedíció
szaporább lesz a légzés, s a mászónak a tünetek következté- egy 800 méteres szakaszáról) kérdezték, egy fórum sem tért
ki arra, hogy a 4-es táborig, majd vissza mennyi erőfeszítést
ben megemelkedik a stressz-szintje is, így hajlamosabb rossz
döntéseket hozni, a csúcs közelében balesetet szenvedni egy kellett tennie annak érdekében, hogy meghódítsa a hegyet.
ügyetlen lépés miatt, ráadásul a levegő oxigénhiánya miatt a Erőss számára a valódi hegymászás lényege az, ha önerőből
helikopteres mentés is elképzelhetetlen. (Egy átlagos helikop- – oxigénpalackok és serpák segítsége nélkül – vág neki egy ex-
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pedíciónak, fő motivációja is a természet tiszteletéből fakadt,
nem a csúcson töltött másodpercek extázisa vezérelte. Ahogy
ő fogalmazott: "Az Alpinisták éppen emiatt mennek a magas
hegységek világába. A Földön már csak a magas-hegycsúcsok az
utolsó tiszta és érintetlen helyek. Ezek azok a mára megmaradt
kis szent helyek, ahol még a globalizált civilizáció előtti törvények
uralkodnak: a természet az erősebb, az ember döntéseinek pedig
minden esetben súlya van."
Erőss jelmondata – „gyorsabban, magasabbra, erőssebben”
- a halála után megannyi hegymászó mottójává vált, holott
ezek a szavak éppen a csúcs megmászására ösztökélnek, s kevésbé a teljes utazás élményére.
„Mindenkinek le kell küzdenie a saját hegyét”
Láttuk tehát, hogy a civil, egzotikumot kereső kalandorok
mással magyarázzák az Everest vonzerejét, mint a szenvedél�lyel mászó alpinisták. Sok profi mászó számára valódi kihívást
jelent az egész expedíció, s annak megkoronázását jelenti a
csúcs meghódítása. Minden mászónak tisztelnie kell a hegyet,
és saját magát alá kell rendelnie a hegy akaratának, ily módon
a mászó sorsa – rendíthetetlen kitartásán, kiváló fizikumán,
illetve a kedvező időjáráson kívül – az Everest láncai közt van.
Az Everest-expedíció során a mászók kizárólag a legalapvetőbb dolgokat, mint élelmet és meleg ruhát visznek magukkal,
ekkor az alaptáborban egy zuhany igazi luxusélményt jelent a
fagyasztó hidegben, így a mászók mindenképp pozitívumként
jelölik meg, hogy az Everest tanította meg őket arra, hogy értékeljék a hétköznapi, megszokott dolgokat.
Emellett az expedíció spirituálisan is értelmezhető,
ugyanis az egész utazás nem más, mint saját belső hangunk
keresése, mely minden sorsdöntő pillanatban a helyes útra
terel minket. A korábban idézett Alison Levine, női alpinista
az Everest-expedíció során találta meg belső énjét, mely a legkockázatosabb helyzetben arra sarkallja, hogy forduljon vis�sza, illetve saját határainak feszegetése céljából tartson még ki
néhány száz méteren át. Egy ilyen végtelenül kiélezett helyzet,
az expedíció legnagyobb megpróbáltatásai a belső hang révén
önkontrollt adnak az embernek, s mentális erőt a kihíváshoz.
A mentális jóllét azonban még mindig kevés egy ilyen expedícióhoz; ennek párosulnia kell olyan fizikai erőnléttel, mely
nem egy kitaposott ösvényen való átkeléshez nyújt segítséget,
hanem többszörös tréningeket is elbír, ugyanis a hegyi levegőhöz az emberi testnek alkalmazkodnia kell, azaz nem lehet
egyszeri nekifutásból állandó terhelésnek kitenni szervezetünket. Az expedíció része a táborok elhagyása, új magassági
szint elérése, majd a legutóbbi táborba való visszatérés, így
az emberi szervezet fokozatosan szokik hozzá a hegyi levegőhöz. 5000 méter magasságban (azaz az alaptáborban) a levegő oxigéntartalma 50%, míg az Everest csúcsán, közel 9000
méteren ez már csak 29%. Az akklimatizáció során a mászók
szervezete fokozatosan tolerálja az oxigénhiányos környeze-

tet, a folyamat azonban több napot vesz igénybe, míg a teljes
fizikai állapot fejlesztése hetekbe is telhet.
Tehát az expedíció során az előrehaladás nem feltétlen jelent gyors magasságnövekedést, az igazi fejlődés az, ha minél
többször megteszi a mászó a tábor és az új kitűzött célmagasság közti távolságot, ezáltal akklimatizálva szervezetét az
embertelen körülményekhez.

Filmre vitt sorsok
2015 végén debütált a mozikban az 1996-os - már említett - végzetes expedíciót feldolgozó hollywoodi produkció
Everest címmel olyan színészekkel, mint Jason Clarke (korábban a Zero Dark Thirty filmben láthattuk), Jake Gyllenhaal,
Josh Brolin vagy Keira Knightley. A film gondos részletességgel mutatja be a gazdagabb kliensek, illetve a profi alpinisták
egymástól eltérő motivációit a hegymászás közben, illetve
ne felejtsük el, hogy az expedíció fő célja a csúcstámadással
megannyi új kliens figyelmének felkeltése pénzszerzés céljából. Az egész expedíciót a szemünk elé tárják a készítők, s
mindenképpen a látványvilág az, ami elviszi a filmet a hátán.
Lavinák, szakadékba zuhanó hegymászók, viharok teszik a
filmet intenzív moziélménnyé. A film utolsó harmada az expedíciót vezető Rob Hall csúcstámadás utáni ereszkedésére
koncentrál, amit lépésről lépésre izgulhatunk végig. Az Everest okosan kombinálja az életért való kemény harcot olyan
érzelmes jelenetek beszúrásával (amikor Rob esélyt kap arra,
hogy a csúcstámadás után telefonálhasson otthon lévő várandós feleségével), melyek éppen az előző jelenetek miatt valóban hitelesek, és egyáltalán nem hollywoodian elcsépeltek. A
túlélőfilm viszonylag pozitív fogadtatása ellenére Jon Krakauer,
az egyik túlélő kifejezetten negatív jelzőkkel illette a filmet,
miszerint az hamis tényeket közöl, túldramatizálja a történteket, s olyan szavakat ad a karaktere szájába, melyet ő biztosan
nem mondott volna, ezáltal a nézők bizonyos helyzetekben
bunkónak gondolhatják.
Mindenesetre az 1996-os expedíció rengeteg filmest megihletett, már 1998-ban elkészült az első tv-film Liam Neeson
narrációjával, melyet 2007-ben egész estés filmadaptáció követett, majd több dokumentumfilm, illetve ugyanezt a témát
feldolgozó könyv (köztük Krakauer Ég és jég c. könyve) kísért.
Hancz Petra
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Elfeledett konfliktusok
#1: Szomália
Földünk elfeledett válságzónáiról szóló cikksorozatunk első részében
igyekszünk utána járni annak, miért is aggatják a kelet-afrikai országra
oly’ sokszor a „bukott állam” jelzőt. Hogyan jutott el az ország a humanitárius katasztrófáig, és vajon milyen tragikus esemény következtében
vonta ki katonáit az Amerikai Egyesült Államok a térségből?
A mai Szomália területe az egykori Brit Szomáliföld és Olasz
Szomáliföld egyesülése által alakult ki.
A függetlenséget követő 9 évnyi civil kormányzás után a
Mohamed Siad Barre tábornok által levezényelt hatalomátvétellel Szomáliában szocialista vezetés került hatalomra Barre
vezetése alatt. Az ipari létesítményeket államosították, a tábornok pedig a saját klánjának embereit jutatta a fontosabb
kormányzati pozíciókba. Igyekezett a rivális csoportosulásokat egymással szemben kijátszani, elterelve ezzel a figyelmet
az ország komoly gazdasági problémáiról. A megosztó és elnyomó uralom lázadásokhoz vezetett, az északi területek pedig Szomáliföld néven kikiáltották a függetlenségüket (aminek létezését a mai napig egy ország sem ismerte el).
A diktátor 1965-től 16 éven át irányította az országot, egészen 1991-ig. Ebben az évben polgárháború tört ki, anarchia
vette kezdetét, Barre pedig menekülni kényszerült. A déli területek polgárháborúba süllyedtek, egyedül Szomáliföld rendelkezett működő kormányzattal. Dél-Szomáliában 1991 és
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1992 között folyt a legvéresebb háború a klánok között bizonyos területek fennhatóságáért. A folyók menti terek lepusztultak, a föld megművelése lehetetlenné vált. Hétről hétre,
hónapról hónapra egyre több menekült hagyta el az országot
Kenya és Etiópia felé. Szomáliából bukott állam lett.
Az 1992-1995 közötti periódus a nemzetközi beavatkozás időszaka volt, legfőképpen Mogadishuban. A civilek ellen elkövetett erőszakos bűncselekmények, gyilkosságok és
sok százezer szomáliai éhezése végül az Egyesült Nemzetek
Szervezetét (ENSZ) beavatkozásra kényszerítette (UNOSOM
misszió). Az Amerikai Egyesült Államok vezetésével béke-

fenntartó misszió vette kezdetét az országban
az élelmiszerbiztonság fokozása érdekében. Tekintve, hogy a segélyszállítmányok célba juttatása a fegyveres banditák, útonállók miatt szinte
lehetetlenné vált, a külföldi katonáktól várták
a helyzet stabilizálását. A küldetés hatáskörét a
későbbiekben kiterjesztették, a jog uralmát és a
polgári kormányzás visszaállítását tűzve ki célul. Ez azonban
tragédiák sorozatához vezetett. A szomáliai nép először szívesen fogadta a kontingenseket, később azonban egy Mohamed Farrah Aidid nevű hadúr elhitette velük, hogy a nyugatiak
keresztény hitre akarják őket téríteni. Számos ENSZ-katona,
közülük 31 amerikai vesztette életét a fegyveres harcok közben. A leghírhedtebb összecsapásban, az ún. mogadishui csatában (1993. október 3.) 19 amerikai katona vesztette életét
az Aidid elfogására kitervelt akció közben (A Black Hawk Down
– A Sólyom végveszélyben című film ezen eseményeket dolgozza
fel). A feldühödött szomáliaiak a holttesteket megkövezték,
végighurcolták a város utcáin. Az Egyesült Államok közvéleménye még mindig a vietnámi háború hatása alatt volt, nem
tudtak és nem is akartak még több amerikai áldozatot elviselni. Clinton elnöknek lépnie kellett. A történtek következményeként 1995 márciusára a nemzetközi koalíció teljesen
visszavonta békefenntartó csapatait az országból, rábízva az
afrikai vezetőkre a rendezés feladatát. Az ország ismét káoszba süllyedt. Az ENSZ továbbra is igyekezett élelmiszersegélyt
küldeni Szomáliába, de a politikai helyzet változatlan maradt.
Az 1990-es években tehát Szomália legitim kormányzat nélkül létezett. Az állam több területe függetlennek nyilvánította
magát, növelve ezzel a megosztottságot és a bizonytalanságot.
A ’90-es évek végére a hadurak által kijelölt határok valamelyest
stabilizálódtak, némiképp enyhítve ezzel a válságon. 2000-ben
ugyan felállítottak egy átmeneti kormányt, de az rövid időn belül életképtelennek bizonyult. Egyre inkább elfogadottá vált az
a nézet, miszerint (az ENSZ koordináló tevékenysége mellett)
az Afrikai Unió beavatkozására lenne szükség.
Az 1998-tól 2006-ig tartó időszakban az ország számos
területe autonómiaköveteléseknek adott hangot. Az északi
Puntföld ideiglenes függetlenséget kiáltott ki 1998-ban, de
kijelentette, hajlandó részt venni egy központi kormány létrehozását célzó békefolyamatban. Önállósodni kívánt rajtuk kívül a déli Jubaföld és Galmudug is. Ezen időszak alatt számos
kísérlet volt a megbékélésre, kisebb-nagyobb sikerrel. Ennek
eredményeképp 2004-ben felállítottak egy újabb ideiglenes
szövetségi kormányt, ám a hadurak uralmát és az erőszak
terjedését ennek léte sem tudta megakadályozni. A kormányt
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a kenyai Nairobiban alapították tekintve, hogy a helyzet Szomáliában rendkívül kaotikus volt. 2006-ban döntött úgy a
kormányzat, hogy Baidoa városába helyezi a központot, innen próbálja meg irányítani az országot.
2006-ban egy koalíció formálódott a mogadishui hadurak
között a felemelkedőben lévő és egyre több hatalmat nyerő
radikális iszlamista szervezet, az Islamic Courts Union (ICU)
ellen. A szerveződés a második mogadishui csatában megszerezte a főváros feletti irányítást. Nem kellett sok idő, hogy
Puntföld és Jubaföld területein is megjelenjenek. Hamarosan
nyílt háború alakult ki az iszlamisták és az ideiglenes kormány
között. Több kisebb-nagyobb csata után és a szövetségi erők
oldalán beavatkozó etióp csapatoknak köszönhetően az ICU
meghátrált, vezetői pedig lemondtak. A jelenleg Szomáliában
és a kenyai határ mentén támadásokat végrehajtó Al-Shabaab
terrorista csoport a fentebb említett ICU radikális ifjúsági
szerveződéséből nőtte ki magát.
2007-ben az Amerikai Egyesült Államok újra beavatkozott
a háborúba. Légicsapásokat hajtottak végre annak érdekében, hogy likvidálják az ICU szervezetébe ágyazódott Al-Kaida sejteket. Meg nem erősített információk szerint amerikai
tanácsadók a háború kezdete óta szolgálatot teljesítettek az
országban, az elnök pedig hadihajókat is küldött a szomáliai
partokhoz. Az ICU visszavonulása után gerillaháborúba kezdett az etióp és szomáliai erők ellen, a háború végét követően pedig országszerte folytatódtak az etnikai villongások. A
biztonság stabilizálása érdekében az Afrikai Unió megkezdte az AMISOM elnevezésű békefenntartó misszióját. Közel

8000 katona (számuk ma meghaladja a 22 ezret) érkezett
Szomáliába az elért eredmények konzerválása érdekében. A
misszióban napjainkban Burundi, Nigéria, Uganda, Sierra
Leone, Dzsibuti, Kenya és Ghána vesz részt. A mandátumuk
2007 januárjától kezdődően eredetileg hat hónapra szólt, ezt
2014-ben az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2015. november 30ig meghosszabbította. Az AMISOM azonban a kijelölt dátum
után is támogatja a nemzeti kormányt annak érdekében, hogy
a 2016-ra kitűzött választások és az alkotmányról való népszavazás zavartalan legyen.
Az ország jelenlegi államformája szövetségi köztársaság,
miniszterelnöke pedig a 2012-ben megválasztott Hassan
Sheikh Mohamud.
Telek Szilvia
Forrás:
Somali Civil War szócikk. New World Encyclopedia. http://
www.newworldencyclopedia.org/entry/Somali_Civil_War
(Utoljára megtekintve: 2016. február 2.)
Somalia Civil War. GlobalSecurity.org. http://www.
globalsecurity.org/military/world/war/somalia.htm (Utoljára megtekintve: 2016. február 2.)
Szomália szócikk. www.afrikatanulmányok.hu. http://www.
afrikatanulmanyok.hu/htmls/szomalia.html (Utoljára megtekintve: 2016. február 2.)
U.S. Relations with Somalia. U.S. Department of State. http://
www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2863.htm (Utoljára megtekintve: 2016. február 2.)

Mitől japán Japán?
A shinto vallási mivolta
Üdv a „Mitől japán Japán” cikksorozat következő részében. Most egy
kicsit mélyebb és elgondolkodtatóbb területre vezetlek titeket, és megnézzük, hogy vajon a Japánban létező természetközeli eszmerendszer
tekinthető-e vallásnak vagy sem.
A világon sokféle vallási és hiedelemrendszer létezett és létezik a mai napig, amik szerte a Földön elterjedtek, és sokakat
tesznek egy hatalmas közösségé.
Vannak közöttük kisebbek, amik egy-egy országon belül
vagy azon belül is csak egy apró csoportban léteznek. Vannak
nagyobbak, amik országhatárokon is átívelnek, ezzel létrehozva egy nemzetek feletti rendszert, ilyen például a kereszténység és az iszlám. Ezek tovább oszthatóak irányzatokra,
iskolákra, szektákra, de az eredetük közös és tisztán körülhatárolható. Viszont van egy olyan vallási rendszer, vagy inkább
nevezném hiedelmek összegségének, ami egyszerre mutat

hasonlóságot és nagyfokú különbséget a vallásokkal. Ez a hagyományosan japán shintoizmus.
Jelen cikkemben ezt a témát járom körül: a definiálás problémáját és az egyéb terminusok fordítási
és értelmezési nehézségeit.
Ahhoz, hogy ezt a kérdést megfelelően vázolni tudjuk
szükséges egy definíciót megvizsgálni. Mi is pontosan a
vallás? Itt a vallás terminust a nyugati világban megszokott
értelemben használom. Hogy megválaszoljam ezt a kérdést,
két magyar nyelvű lexikonban kikerestem a vallás szócikket.
A Révai nagy lexikonában a következő leírás található: „Az embernek viszonya Istenhez, amely az ember életét értelme, akarata
és érzelmei szerint meghatározza; másképp az embert Istennel
összekötő kapocs, amellyel Istent megismeri, szereti és akaratát
teljesíti. A V. az erkölcsi érzet mellett a leglényegesebb jel, amely
az értelmes embert az oktalan állattól megkülönbözteti; a legfon-
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és kizárólag japán. […] s ebből az következik, hogy a sintót, […]
tosabb tényező az egyed, a család és állam életében.”
Az Új magyar lexikonban a következő olvasható: „A tár- kizárólag japán gondolkodási stílusban, ízlésben, a japán érzületsadalmi tudat egyik sajátos formája; […] amely a társadalmi fej- ben belülről kell tanulmányozni.” Azaz csak akkor érthetjük meg,
lődés meghatározott fokán úgy jelenik meg, hogy az emberek léte hogy mi is a shinto, ha azt elemezzük, hogy egy japán emberfelett uralkodó ismeretlen, kiszámíthatatlannak tűnő természeti nek Japánban mit jelent. Statisztikai felmérések alkalmával
és társadalmi erők tudatukban természetfeletti erők, földöntúli
sokan adják azt a választ, hogy nem tartják magukat vallásoshatalmak alakját öltik.”
nak, nagyjából a népesség fele. Viszont ők is járnak szentéEzzel szemben hogyan lehet a shintót definiálni? Ez egy lyekbe, részt vesznek a rítusokon. Tehát az ő értelmezésükben
olyan kérdés, amire a mai napig nincs egyhangú
válasz. A shintónak nincs történeti eredete, nincs A shintóra nem mint tanításra, egy hittételeken alapuló, dogmával
szentírása, ami definiálná és meghatározná ön- rendelkező és szigorúan követendő eszmére tekintenek, hanem
magát. Készültek hozzá magyarázatok és rítus- egy útra, amin járni kell.
gyűjtemények – például a Taiho című papi kódex
701-ből, vagy az Engishiki, ami egy vallási és állami szertartásgyűjtemény – de olyan szentírása, mint a keresz- nem lesz valaki vallásos attól, hogy imádkozik, szentélybe jár
ténységnek vagy az iszlám vallásnak, nincsen. Ez a tény még és tiszteli őseit, vagyis, hogy gyakorolja a shinto hitet. A vallánem teszi egyértelműen „nem vallássá”, mert léteznek más
sossághoz már egy szervezethez kell csatlakozni, ami a shinto
szent irodalom nélküli vallások is, de kicsit kiemeli a sorból.
esetében 2008-ban 3% volt. Ez drasztikusan kevés ahhoz kéA shinto jelen van a japán szigeteken a kezdetek óta, és
pest, hogy államilag kiemelt szerepet kap, több mint 100 000
együtt fejlődött a japán emberekkel, alkalmazkodott hoz- szentélye van, és a nemzeti összetartást jelképezi.
Van még egy tulajdonsága, ami kiemelheti a vallások sorázájuk. Kezdetben külön megnevezése sem volt, nem volt rá
szükség. Minden japán ember ismerte a mitológiát, az eredet- ból, ez pedig a nagyfokú szinkretizációja, amivel megtűr más
történetüket és a császári család vezetői jogát adó leszárma- vallásokat, sőt a számára hasznos elemeket be is építi belőlük.
zást. Csakis akkor kellett az önmeghatározás, amikor bekerült Mire az első hírek megérkeztek Japán vallásosságáról, addigra
azt már rég átitatta a buddhizmus - az egyszerű shinto díszeaz országba a buddhizmus, egy idegen hit. Ekkor nevezték el
a létező népi hagyományokat és rítusokat, hiedelemrendszert sebbé, pompásabbá és kifinomultabbá vált. A konfucianizmus
összefoglalóan shintónak a bukkyo ellenében. Itt egy fontos
hatására bekerült az ősök, majd a nemzeti hősök tisztelete is.
megkülönböztetés történt terminológiailag. A shintót alkotó Ezeket ma már a részeinek tekintjük, főleg az ősök tiszteletét,
mégis egykor új elemek voltak, és drasztikusan változtatták
meg a formáját. Más vallásokban is történt, történik alkalmazkodás, de ilyen nagyfokú szinkretizáció ritka, és mindez úgy
történt meg, hogy az alapja, a természet közelisége, a „japánsága” nem változott meg. Fontos megjegyezni azt is, hogy függetlenül a nagyfokú alkalmazkodásától, kiforrott hittételek és a
megváltás lehetősége nélkül a shintónak igen kevés esélye kellett volna, hogy legyen az olyan nagy vallásokkal szemben, mint
a buddhizmus, mégsem halt ki. Ennek az oka, hogy eggyé vált
a nemzeti összetartozás tudatával. Több aspektusát is észrevehetjük, például, hogy milyen jó viszonyt ápol a buddhizmussal.
Mikor elkezdett terjedni Buddha tanítása, nemcsak az arisztokírásjegyek jelentése [神] - „isten” – az „istenekre” külön ki fogok rácia, hanem a nép körében is, akkor meg kellett valahogy matérni és az [道] – „út”, azaz együtt „istenek útja”, míg a bukkyo, gyarázni, hogy mik is valójában a buddhák és a bódhiszattvák
a „Buddha” és a „tanítás” jelentést hordozza magában, vagy- úgy, hogy az beleilleszkedjen mind a japán hitvilágba, mind
is „Buddha tanítása”. Fontos észrevenni ezt a különbséget. A pedig a shintóba. Ezt egy megfeleltetési módszerrel oldották
shintóra nem mint tanításra, egy hittételeken alapuló, dog- meg, miszerint azt mondták, hogy ők a kamik alakjában jelenmával rendelkező és szigorúan követendő eszmére tekintenek, nek meg Japánban. Manapság az emberek shinto szentélybe
hanem egy útra, amin járni kell. Számomra ez egy nagyon ko- ünnepekkor, házasságkötéskor és egyéb eseményeknél járnak,
rai, de annál fontosabb pont a válasz megtalálásához vezető míg a buddhista szentélyekben általában temetéshez, halálhoz
úton. Az ősi, VI. századi japánok élesen külön választották kötődő szertartásokat végeznek.
Japánban is betiltottak vallásokat, üldöztek hívőket, de
a kettőt egymástól. Ezzel szoros összefüggésben figyelembe
kell venni azt a tényt, miszerint „a sintó „vallás” […] tipikusan nem a shinto eszméi vagy védelme érdekében. A keresztény-
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ség iránti ellenszenv a XVII. században nem vallási okok miatt
alakult ki, hanem azért, mert az eszméit az országra és a békére vélték veszélyesnek és összekapcsolták a gyarmatosítással.
Olykor maga a shinto szorult háttérbe egy idegen vallás következtében, és csak a kokugaku – nemzeti tudomány – kialakulásakor fedezték fel újra. De közben mégsem tűnt el.
Egy másik fontos kérdés a témában, hogy a shinto „isteneket” - japánul a kamikat – tekinthetjük-e ténylegesen isteneknek, vagy ez a fogalom is egy japán kulturális jelenség,
amelynek megértéséhez belső vizsgálat szükséges.
Először elemezzük magát a szót. A kami ugyanannak az
írásjegynek, amely a shinto első felét alkotja [神] egy másik
kiejtése. Ez az úgynevezett japános olvasata. Egységesen elfogadott egyik jelentése ténylegesen az, hogy „isten”. De ehhez
társulnak még más jelentések is, mint például a „fő”, „felső”,
„emelkedett”. „E hipotézis szerint a sintoista kami minden felsőbb
lény, létező megjelölése (felsőbb rendű = az, ami fent, a magasban, a
felsőbbrendű szellemiségben van).” Eddig nem fedezhető fel nagy
eltérés az „isten” és a kami szó között, hiszen a legtöbb vallásban az istent vagy isteneket felsőbbrendűnek tartják. Viszont
mégis mutat eltéréseket, ha megnézzük a Kodzsiki den – a
Kodzsiki kommentárja – szerzőjének kami definícióját. „A kami
szót mindenekelőtt az Ég és a Föld isteneinek jelölésére használjuk,
akikről a korai krónikák is beszélnek, valamint a szellemekére, akik
az ősi istenségek tiszteletét szolgáló sintó szentélyekben találhatóak.
Ezenkívül kamiknak nevezik azokat az embereket, állatokat, madarakat, de növényeket, fákat, tengereket, hegyeket és dolgokat is, akik,
illetve amelyek rendkívüli és csodálatos erejüknél fogva félelmetesek
és tiszteletre méltóak. Ezenkívül a kami név nemcsak kivételesen
szép, nemes, jó vagy hasznos dolgoknak adható, hanem gonosz, sötét lényeknek is, amennyiben általános félelem veszi körül őket.” Az
első mondat még nem tartalmaz semmilyen különleges leírást,

szinte minden vallás minden istenére illene, viszont a második
és a harmadik már kevésbé. Lehet-e máshol isten egy növény,
egy fa, vagy egy egyszerű ember emelkedhet-e isteni szintre?
Hívhatjuk-e istennek a sötét lényeket? A nyugati értelemben
vett isten, illetve a zsidó, a keresztény és a muszlim vallás istenfogalma szerint biztosan nem, és véleményem szerint több más
vallás is tiltakozna ez ellen.
A shintóban viszont ezek mind kamik, akik könnyen teremtődhetnek – akár egy ember is válhat azzá halála után,
lásd Sugawara no Michizane története - és halhatnak meg,
ezenkívül vannak olyanok is, akiket csak egy régióban vagy
városban, faluban ismernek. Előfordul, hogy egyik kami
népszerűbb, míg a másik helyen kevésbé ismert. Továbbá
rendkívül emberi az ábrázolásuk, illetve a tulajdonságaik,
például Amaterasu megsértődik és „duzzogva” egy barlangba
vonul testvére Susanoo miatt. A shinto a több mint 8 millió
kamijával a legnagyobb ismert panteonnal rendelkezik.
Ha választ tudunk találni a kamik természetére és megmagyarázni isteni mibenlétüket vagy éppen „nemlétüket”, akkor
azt hiszem, arra a kérdésre is tudnánk válaszolni, hogy ha egy
vallás „istenei” nem istenek, akkor azt hívhatjuk-e vallásnak?
Ha erre meg van a válasz, meg van magára a shintóra is. Véleményem szerint így a kamik a kulcsok ahhoz, hogy megértsük
a shinto vallási mivoltát.
Csontos Dávid
Felhasznált irodalom:
Bhikkhu Satori Bhante: A sintoizmus. Gondolat, Budapest,
1990.
Új magyar lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1962.
Révai nagy lexikona, Révai Testvérek Irodalmi Intézet R.T.,
Budapest, 1935.

Hogyan lesz a használt tárgyból
társadalmi haszon?
Az adománybolt mint társadalmi vállalkozás
Rengeteg tárgy vesz minket körül manapság, amelyek kényelmünket
szolgálják, segítik az életünket. De vajon mi történik egy tárggyal, ha elveszíti használója számára a funkcióját? Erre a kérdésre kínál megoldási
alternatívát az adománybolt.
Ezekben az üzletekben az eladásra kínált árukészlet teljes egészében a mások által már nem használt ruhákból, bútorokból,
játékokból, könyvekből stb. tevődik össze, amelyeket adomány
formájában hagynak ott a betérők. Így ezek a tárgyak újra hasz-

nálatba kerülnek, és új gazdát találhatnak maguknak. Az adományboltoknak nem csak ezt az oldalát érdemes kiemelni, mert bizony a működésének
más társadalmi haszna is van.
Ezekről beszélgettünk bővebben három adománybolt vezetőjével – Vörös Júliával (Filantrópia Adománybolt,
Profilantrop Egyesület); Sáhy Gáborral (Cseriti Szociális Szövetkezet), Vízkelety Lászlóval (E-cherry, Közösségi Szociális Szövetkezet) – a KCM műhely keretén belül, amelyet a közösségi és
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civil tanulmányok MA szakos hallgatói szerveznek meg most
már lassan egy éve minden hónapban egy közeli kis hangulatos presszóban, a Gólyában.
Az adománybolt hazánkban 2009 óta van jelen, de külföldön például Angliában, az USA-ban és Németországban már
sokkal régebb óta működik, múltja a kórházi önkéntességhez
nyúlik vissza. Ám példát venni Magyarországon a külföldi
adományboltok szervezeti felépítéséről, működéséről a teljesen más szabályozási környezet miatt csak részben lehet.
Az adományboltok ún. társadalmi vállalkozásokként működnek, ami arra utal, hogy olyan üzleti tevékenységet végeznek,
amellyel egyúttal valamilyen társadalmi problémára is megoldást kínálnak, de ettől még nem részesülnek sem adó-, sem
pedig illetékkedvezményekben a magyar jogszabályok szerint
– tudtuk meg a résztvevő adományboltok vezetőitől. Szervezeti hátterüket tekintve működhetnek egyesületi, szociális
szövetkezeti, de akár kft. formájában is.
Akkor miért éri meg egy adományboltot létrehozni és
fenntartani? Tettük fel a kérdést sorban az ott ülő vendégeinknek, amelyre többféle választ is adtak.
Az adománybolt szociális szövetkezetként működve az
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üzleteiben munkalehetőséget biztosít hátrányos helyzetben
lévő embereknek (GYES-ről visszatérő anyukáknak, 60 év
felettieknek, alacsony iskolázottságúaknak stb.), akiknek lehet, hogy e nélkül még most sem lenne állásuk. Másrészről
ezekben az üzletekben az árukat jóval a piaci árak alatt szabják
meg, így a szegényebb rétegek számára is megfizethetővé válnak, és vásárlási élményt nyújthatnak nekik is. A célközönség
bárki lehet, hiszen olyan kincsekre lehet itt bukkanni, amelyek nem biztos, hogy szembejönnek velünk a plázákban sétálva. Hát ki ne szeretné ezeket bezsákmányolni?
Továbbá az sem egy elhanyagolható szempont, hogy egyegy bolt évente több tonna árut mozgat meg, amelyeket új
tulajdonosaik újra használatba vesznek, és ezzel sikeresen
elkerülik a szeméttelepek továbbzsúfolását, csökkentve így
a környezeti károkat. Megfordítva pedig: sokkal nyugodtabb
szívvel válunk meg régi, megunt tárgyainktól, ha tudjuk, hogy
jó helyre fognak kerülni, így nem kell őrizgetnünk a lomtalanításig az általában nagy helyet foglaló kiselejtezett cuccainkat.
Mindenkit csak bátorítani tudunk, hogy keressen fel egy
adományboltot, mert megéri!
Tóth Vivien

Aljas nyolcas (The Hateful Eight)
Egy világhírű rendező új filmjének kritikája
Gondolom, sokan vannak köztetek olyanok, akik szeretik az amerikai
filmeket, vagy legalábbis sokat néztek belőle kiskorukban. Ugyan csak
a nyolcadik filmje volt Quentin Tarantinónak a címben szereplő alkotás,
úgy vélem, őt sem kell már bemutatni legtöbbünknek.
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Az újaknak egy kis segítség, a régieknek emlékeztető: ő
rendezte a Ponyvaregényt, a Django elszabadult, és a Becstelen brigantykot is. A Djangóhoz műfajában is hasonlít ez
a film, az spagettiwestern volt, ez klasszikusabb western, és
amellett, hogy krimibe illő fordulatokat is tartogat, a rendező
saját stílusjegyei is visszaköszönnek, és gyakran foglalkoztatott színészei közül is többen tiszteletüket teszik az alkotásban. Akik korábban szerették a műveit, azoknak ez is be

fog jönni, akik azonban nem kedvelték, azoknak
valószínűleg ez sem lesz a kedvencük. A moziba
kerülés előtt pár héttel megint kiszivárgott a film,
ezúttal a kész verzió. Mivel feliratosan néztem, a
magyar szinkronról sajnos nem tudok szót ejteni,
de a szereplők mellé odaírom a neveket - a legismertebb színészeink adták a hangjaikat, így a legjobbakat remélem ez ügyben. A zenét a legendás Ennio Morricone írta, aki a Django
elszabadul c. film óta nem dolgozott Tarantinóval.
A történetről és a szereplőkről
Kilenc szereplő van benne, ami felveti a kérdést, miért az a
címe, ami. A válasz: a generális kívülálló ebből a szempontból.
A szereplők száma tehát kevés, és a helyszínek száma sem sok,
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a film első része a lovas kocsiban és akörül játszódik, nagyjából a felénél érnek el a második helyre, ami egy fogadó. Az
alkotás elkészülése viszontagságos volt - gondolok itt többek
közt arra, hogy 2014 elején kiszivárgott az alapötlet, ami miatt Tarantino nem akarta leforgatni azt, inkább megírta novellában, és csak annak egy felolvasáson aratott sikere után tért
vissza eredeti elképzeléséhez. Emiatt a film nagymértékben
hasonlít - legalábbis számomra - egy színházi darabra, egy kamaradrámára, amit Quentin fejezetekre is osztott - csak gondolom, mert nem volt még szerencsém hozzá - a novellában is.
A sztoriról essék most egy pár szó. A helyszín: az amerikai Vadnyugat, mindössze pár évvel járunk a polgárháború
után. A történet két fő egysége a már említett kocsiút és a
fogadó (Minnie's Haberdashary). A karakterek: két fejvadász (Samuel L. Jackson, Marquis Warren őrnagy - Reviczky
Gábor; és Kurt Russel, John Ruth - Gáspár Sándor), egy rab
(Jennifer Jason Leigh, Daisy Domergue - Murányi Tünde), egy
hóhér (Tim Roth, Oswaldo Mobray - Csankó Zoltán), egy seriff (Walton Goggins, Chris Mannix - Kaszás Gergő), a kocsis
(James Parks), egy marhapásztor (Michael Madsen - Schneider Zoltán), a mexikói (Demián Bichir), egy háborús veterán (Bruce Dern, Sandy Smithers tábornok - Fodor Tamás),
és a rab bátyja, Channing Tatum (Dévai Balázs), aki Jody
Domergue-et alakítja.

Tarantino, aki gyakran vállal cameoszerepeket saját filmjeiben is , ezúttal csak narrátor. Idővel kezdenek kibontakozni
a karakterek, a feszültséget és a humort ismét jól adagolta a
rendező. Nehéz feladat egy légtérben tartani 9 embert úgy,
hogy szinte csak párbeszédek zajlanak, de ebben viszont elég
erőset tudott alkotni. Ebben a műben is szerepet kapnak a korábban érintett társadalmi témák, így a fajgyűlölet is.
Záró gondolatok
Érdekes, hogy míg Szirmai Gergő, kritikus szerint a bizalmatlanságról szól a film, én laikus szemmel csak azon gondolkodtam, mint egy krimiben, hogy ki hazudik, és ki nem.
Szintén ő világított rá arra, hogy rengeteg önmagára vis�szautaló momentum van a filmben.
Ami egy korábbi rajongói teóriát éltet tovább, miszerint az
összes filmje valójában egy világban játszódik, amit az alkotó hosszú évek után éppen a napokban erősített meg. Mivel
már február lesz, mire ezt olvassátok, az Oscar-díj átadás már
nagyon közel lesz, ezért mi mással fejezhetném be cikkemet,
mint a The Hateful Eight jelöléseivel:
Három kategóriában indul a mű:
A legjobb mellékszereplő (Jennifer Jason Leigh), a legjobb
fényképezés és a legjobb zene kategóriákban. Február 28-áról
29-ére virradóan megtudjuk, melyiket/melyikeket tudja díjra
váltani.
Berzai Péter

Egy igazi ember a vitrin mögött
Beszámoló a Truman-showról
Egy eseménytelenebb koleszos estén egy sokak által emlegetett, ám mindig elszalasztott, relatíve klasszikusnak nevezhető amerikai alkotásra,
az 1998-as Truman-showra esett a választásom.
Eleinte szkeptikusan álltam a filmhez, mert Jim Carrey neve
hallatán szinte mindannyian ugyanazokra az elvetemült,
sokszor bárgyú, de többségében minden őrültségével együtt
élvezhető vígjátékokra asszociálunk, amelyek pályafutásának
döntő többségét képezik.
Én is mindössze két szempontot vettem figyelembe a választásnál: egyrészt, hogy egy könnyed, másfél órás élményhez jussak, másrészt pedig, hogy bepótoljak valamit, ami kimaradt a filmes szótáramból, miközben szinte mindenki más
ismeri. Mondanom sem kell, az okozta a meglepetést, hogy
előbbi nem igazán sikerült, mert a film, amely a főszereplőt
egy Golden Globe-díjjal gazdagította, messze kilóg az életműből, méghozzá pozitív értelemben. Sokféle árnyalatot és értelmezést felvonultat ugyan, ám az, hogy könnyed és bugyuta
egyáltalán nem mondható el róla.

Mivel nem vagyok igazán „szakmabeli”, inkább
azt tartom fontosnak kiemelni, hogy maga az ötlet,
a történet hogyan hatott rám, mint nézőre, illetve
milyen mögöttes tartalma lehet a látszólag egyszerűen értelmezhető - és megemészthető - sztorinak.
Utólag rákerestem, és azt találtam a műfajról jó néhány
webhelyen, hogy sci-fi vígjáték, ami eléggé sántít, hiszen a
film atmoszférája annyira összetett, hogy nem lehet egyetlen műfaji keretet erőszakosan ráhúzni, ráadásul a sci-fi
vígjáték fogalmához az Űrgolyhókat, de még Leslie Nielsen
idevágó Csupasz Pisztoly-epizódját is hamarabb sorolnám,
mint a Truman-showt. Sőt, ami engem illet, szerintem ez az
a kakukktojás Jim Carrey filmjei között, ahol csak elvétve fedeztem fel szándékolt humort, az is általában cinikus volt,
és a feszültségoldáson kívül egyéb szereppel nem bírt, ezek
a részek nem is igazán tudtak megnevettetni (eltekintve
néhány esetet, például, amikor követik Truman kocsiútját,
és előre figyelmeztetik a statisztákat, mikor van ,,jelenésük",
vagy a „jó reggelt, jó napot, jó estét, jó éjszakát” elszólás, amel�-
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lyel végképp lebuktatja magát a stáb).
A kerettörténetről röviden annyit, hogy egy alternatív
kilencvenes években/közeljövőben járunk, ahol a világ legnagyobb stúdióját állították fel azért, hogy létrehozzanak egy
forradalmian új valóságshowt, amely révén a nap minden percében milliók követhetik nyomon a főhős életét. Az abszurd,
idővel mégis egyre ijesztőbben valóságossá váló helyzetnek az
a pikantériája, hogy a középpontban lévő Truman Burbank erről mit sem sejt, és harminc éven keresztül úgy ébred minden
reggel, hogy valóságnak hiszi az idilli kis szigetet és a rajta lévő
városkát, amelyben felnőtt, s ami, mint tudjuk, csak egy monumentális díszlet, ahol a családja, a kollégái, a szomszédjai és
mindenki csak fizetett statiszta, akik a háta mögött tisztában
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tasztrofális traumát.
A kalitka pedig, amelyben él, nem csupán fizikai, hanem
egyben szellemi fogság is, amelyben a felszíni harmónia folyamatosan visszatartja és blokkolja azt az ösztönös elvágyódást
és kreativitást, amely a lelke mélyén szunnyad. Itt megint meg
kell állnunk egy pillanatra, mert ez a magatartás, ha belegondolunk, már nem az egyébként is későbbi Mátrix analógiája.
Ez már a XX. és XXI. század megfásult, változtatásra képtelen
és sokszor amorf embertípusának modellje.
Többféle szempontból is az egyik meghatározó jelentőségű epizód Truman ,,apjához” kapcsolódik. Az utalásokból kiderül, hogy a főhős gyerekként rengeteg időt töltött az apjával,
és a kettejük belsőséges viszonya Truman személyes fejlődésére is döntően hatott, ám Christof, a műsor producere és rendezője ezt a kapcsolatot már veszéaz ember talán mégsem veszti el eredetiségét, és képes kitörni lyesen közelinek találta, ezért kiírta az apát játszó
saját börtönéből, ha kellő elhatározottsággal bír.
színészt a történetből. Ezzel két legyet ütött egy
csapásra, hiszen ezáltal a szigetet elhagyó, és így
állandóan rizikófaktort jelentő vitorláskalandok
vannak a valósággal. A rejtett kamerák kereszttüzében telik is véget értek. A főhős ugyanis azt hitte, hogy valóban látta
vízbe fulladni apját, s ez az esemény hozta létre azt a mentális
Truman minden egyes napja - egészen a születésétől kezdve.
Truman alakjában mindjárt a kibontakozáskor egy naiv lakatot, ami miatt nem mert, nem akart később elmenni a sziés szerény kisember, ugyanakkor egy kötelességtudó, dolgos
getről - vagyis a producer terve bevált.
állampolgár jelenik meg, aki ugyanazzal a felhőtlen lendületÁm a számításokba hiba csúszik, mert a fiatal Trumanben
tel vág neki minden egyes monoton, változatlan lüktetésű gyerekkori élményei ,,apja" jóvoltából elültették a kíváncsiság
szellemét - hiába mondja neki az iskolában a tanárnő, hogy
hétköznapjának, mialatt ironikus módon mindig pontosan
ugyanazokba az ismerősökbe botlik ugyanabban az időpont- ,,nincs mit felfedezni" (ez a mondat azért is érdekes, mert
bizonyos szempontból jelenkori mentalitást tükröz), hiába a
ban. Ekkor még nem döbben rá, amire az ismétlődően és
céltalanul köröző autók fogják rávezetni: egy olyan mókuske- többiek minden igyekezete, hogy maradjon, mert kialakul az
rékben halad, amelyben minden egy meghatározott rendszer a sajátos és ellentmondásos helyzet, hogy az utazás mámorászerint működik, szürke, és irreálisan kiszámítható, és ha tól hajtva Truman képzelt lakhelyéhez képest éppen a glóbusz
valaki valami váratlant cselekszik, arra a rendszer képtelen túloldalára, a Fidzsi-szigetekre vágyik.
értelmesen reagálni.
Ez a kulcsmotívum kapcsolódik mindvégig a szabadság
Csak hab a tortán, hogy mint az amerikai társadalomkriti- eszményéhez, és mikor nyilvánvalóan elérhetetlenné válik,
már annyira gyökeret ereszt a főhősben a változás gondolaka középpontjában általában, itt is az irodai ,,robotmunka" az
ábrázolás egyik hatásos eszköze, és egyeseknek a háttérinfók ta, hogy újabb úti célokat jelöl ki magának (Atlanta, Chicago)
ismeretében már ennél a pontnál eszébe juthat a kultuszfilm- pusztán azért, hogy történjen végre valami. Paradox módon ő,
aki soha nem ismerte meg az igazi szabadságot, jobban töreknek számító Mátrix, amely szintén egy (szó szerint) előre
beprogramozott és egyhangú világban kezdődik, és amely szik rá, mint az, aki elviekben pontosan tudja, milyen az, ám
ugyancsak azt a kérdést boncolgatja, mi a valóság, és érde- nem él a lehetőségeivel - ezalatt pedig egyre nyilvánvalóbbá
mes-e érte elhagyni azt, amelyet annak hiszünk, és amelyben válik, hogy miért nem tudja elérni álmait...
Az egész szürreális világ próbálja a profit és a műsor folytalán boldogabbak lehetünk.
További párhuzam, hogy ebben a filmben is a főhős aka- tatásának érdekében hideg racionalitással visszafogni sztárját,
ratától függetlenül kerül ki korábbi ,,komfortzónájából”, bár aki előtt nem lebeg más, csupán mindennapi egyszerű embelényeges különbség, hogy nem egy hirtelen sokk fogja öntu- rek kívánságai, és Trumannek - aki korábban szinte vakon hitt
datra ébreszteni, hanem szépen lassan bukkan újabb és újabb, mindenkinek - a jelleme drámai változáson megy keresztül,
és végül már-már mániákusan paranoiássá válik, ami szintén
szinte az igazságot ordító részletekre. De Truman továbbra is
egyfajta szatírája a kor emberének.
természetesnek vesz mindent, és álmában sem gondol bele
Felesége, Meryl (Laura Linney), és legjobb barátja, Marlon
abba, ami bárki másnak nevetségesen egyértelmű lenne. Így
a tetőpontig egyre csak halmozódik a feszültség, és amikor (Noah Emmerich), akikben a főhős feltétel nélkül megbízott,
szembenéz a tényekkel, a helyzet már nem okoz számára ka- külön-külön cáfolnak rá a bizalomra, és mutatnak rá, hogy
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mennyire üres részükről ez a kapcsolat. Sőt, véleményem szerint az egyik legtragikusabb jelenet Truman és Marlon beszélgetése, amikor a kétkedő főhős kérdéseire ,,barátja" frappáns
és megindító monológgal válaszol (ami természetesen nem a
sajátja), és bár habozik, de azt is képes társa szemébe mondani, hogy: ,,sohasem tudnék hazudni neked".
Felmerülhet az az ,,elcsépelt” gondolat erre reflektálva,
hogy a való életben mind csak tényleg szerepeket játszunk-e,
és ha valaki példának okáért ennyire munkának tekinti, amit
Trumannel (vagy bárki mással) tesz, akkor a való életben
mennyire lehetnek érzelmei? Shakespeare örök szállóigéje,
mely szerint ,,színház az egész világ” talán közelebb áll a valósághoz, mint ahogyan gondolnánk...
Az eseményekben cinkos azonban az egész társadalom,
nem csak a műsor készítői és statisztái, hanem a sok-sok néző,
akik kívülről, a valóság ismeretében, rajongással és passzívan figyelik az eseményeket, miközben maguk is ugyanolyan
naivak és befolyásolhatóak, hiszen ezzel mindenféle morális ítélőképesség nélkül támogatják, hogy egy embertársuk
szemfényvesztés áldozatává váljon. Ezzel pedig a külső világ
ugyanúgy a tömegkultúra paródiája lesz, talán még jobban,
mint a műsor maga.

Egyetlen világító mécses jelenik meg, aki a főhőst tiszta
szívből támogatja, ő Sylvia (Natascha McElhone), aki szintén statiszta volt, de megelégeli a képmutatást és elmondja
Trumannek az igazat, aki persze - fokozva az abszurditást
- nem ért az egészből semmit. Miután a nőt eltávolítják a
showból, továbbra is követi szerelme életét, akinek egyre inkább felnyílik a szeme (pl. hogy feleségével való kapcsolata is
mennyire nevetséges és irányított volt). A régi kedves ,,őrangyal” titkos kutatása pedig ugyanúgy a szabadság és igazság
metaforájává válik, mint a megálmodott úti célok.

Sylvia ugyanakkor a józan ész hangja is, aki szembe mer
szállni az ördögi Christoffal, az első számú érzelmi manipulátorral, akit egyébként Ed Harris mesterien jelenít meg. Hiszen
ugyanolyan belső vívódásokon megy keresztül, mint Truman,
és miközben olykor istent játszik, tanúi lehetünk gyengeségeinek is, mert nem a pénz, hanem az elvek embere ő, aki
mindenáron keresztülvinné akaratát, amely akár szerencsétlenségbe is torkolhat. Egyszerre művészlélek és pszichopata
alkat, aki nem tipikus fekete-fehér értelemben vett gonosz,
hanem talán jó is van benne a maga módján, de mikor a lány
felteszi neki az erkölcsi kérdést, hogy milyen jogon fosztanak
meg valakit a normális élettől, álszent válasza még nagyon
messze van igazságérzetünktől.
Máskor viszont az is felmerülhet bennünk, hogy az igazság talán mindkét oldalon ott van, hiszen a producer úgy fogalmaz, a kinti világ sem szebb, vagy jobb, mint az az utópia,
amelyet Trumannek teremtett. A másik fontos megállapítás,
hogy amikor a főhős megkérdezi, hogy minden hamis-e körülötte, azt a választ kapja: ,,te igazi vagy”. Ebben a mondatban - bár Christofnak nem ez a célja - felcsillan a remény, hogy
maga az ember talán mégsem veszti el eredetiségét, és képes
kitörni saját börtönéből, ha kellő elhatározottsággal bír.
A végkifejletet már nem részletezem, egyébként is rengeteget spoilereztem, de úgy gondolom, a sztori ismeretében is ki
tudja váltani a film azt a hatást, amit belőlem, plusz a nyitva hagyott kérdések miatt valószínűleg mindenki másképpen fogja
értelmezni a látottakat. A címválasztás sem lehet véletlen, mert
a Truman nevet ,,igaz embernek” lehetne fordítani – aminek
jelentését szintén mindenki továbbgondolhatja magában.
Összességében az a véleményem, hogy a Truman-show
egy néha képtelen, néha valóságos mese célokról, vágyakról,
személyiségről, határaink feszegetéséről, akaratról, kitartásról, szabadságról, és még egy halom olyan elvont fogalomról,
amiről azt hisszük, tudjuk mit jelent, aztán kiderül, hogy
mégsem. Érdekesség így zárásként, hogy később pszichológiai betegséget is neveztek el a film nyomán, az ún. ,,Trumanszindróma" elszenvedői ugyanis valóban azt hiszik, az életük
egy valóságshow, melyet folyamatosan figyelnek.
Örülök neki, hogy felnőtt fejjel találkoztam a filmmel először, mert egyébként a vígjáték jelleg (ami azért minimálisan,
de tényleg jelen van) és a látvány került volna előtérbe, így
viszont az áthallásokat is kiszűrhettem az egészből. Elsősorban azoknak tudom ajánlani, akik kicsit filozofikusabb beállítottságúak, netán gyakran túlkomplikálnak olyan dolgokat,
amelyek másoknak világosnak tűnnek, de természetesen nem
kell vérbeli társadalomtudósnak lenni, hogy a röpke másfél
óra alatt újdonságokat tapasztaljunk. Közel húsz év után még
mindig sok aktualitás van ebben a filmben, de egyénileg is lehet belőle tanulságokat levonni, amire - és nem csak mozis
protokollból - mindenütt szükségünk van.
Rucska Ferenc

23  Ajánló

ix. évfolyam I 2. szám I 2016. Február

And the stars look very
different today…
Mementó egy zseni előtt
Szomorúan indul a 2016-os év a zenei világban. Még csak február van, és
már két élő legendától kellett búcsút vennünk. Lemmy Kilmistertől (aki
december 28-án hagyott itt minket), a Motörhead alapítójától és frontemberétől, illetve az örök kaméleon David Bowie-tól.
Azt hiszem, nem kellett ahhoz rajongónak lennetek, hogy
lássátok mennyire megrázta Bowie halála a rajongóit és a zenei világot. Bowie egy olyan egyedi jelenség volt, aki rengeteget adott és hagyott maga után, kezdve az első 1967-ben
megjelent David Bowie c. albumától, a január nyolcadikán,
egészen pontosan a 69. születésnapján megjelent Blackstar c.
nagylemezéig. Sokkoló volt tehát, amikor a Sky News, a BBC
és más hírportálok bejelentették, hogy két nappal 69. születésnapja után, január 10-én elhunyt David Bowie. A hivatalos
közlemények leírták, hogy 18 hónapig küzdött rákkal, végül a
családja körében hunyt el.

Fotó • www.bbc.com

The Man Who Fell to Earth
Bowie 1947-ben született, David Robert Jones néven
Brixtonban, Dél-Londonban. A David Bowie művésznevet, az
1967-es azonos c. albumától kezdve használta. Első slágere az
1969-es Space Oddity volt, amivel eljutott a brit kislemezlista
5. helyéig. Három évvel később, 1972-ben a The Rise and Fall of
Ziggy Stardust and the Spiders from Mars című albumával vált
igazi sztárrá, illetve ekkor teremtette meg első alteregóját a
földönkívüli, biszexuális rocksztárt, Ziggy-t. 1973-ra azon-

ban saját elmondása szerint egyre nehezebb lett
elkülönítenie Ziggy perszónáját a sajátjától: „...
My whole personality was affected. It became very
dangerous. I really did have doubts about my sanity.”
1973-ban véget vetett Ziggy-nek, és kiadta
a hatodik nagylemezét az Aladdin Sane-t. Az album a Rolling
Stone magazin „minden idők 500 legjobb albuma” listáján
a 277. lett. Innentől kezdődött az a folyamat, amely során
Bowie gyakorlatilag minden egyes lemeze más stílust, zenei
irányzatot, új külsőt és koncepciót képviselt.
1974-ben adta ki a Diamond Dogs albumát, ami a soul
és funk felé nyitott. Az albumnak két koncepciója volt: egy
jövőbeli posztapokaliptikus város zenéjét megalkotni, illetve zenére fordítani Orwell 1984 c. könyvét. Ebben az évben
Bowie felvette a „The Thin White Duke” (a vékony fehér herceg) perszónáját a Station to Staion albumához kapcsolódóan.
Annak ellenére, hogy a herceg elég „normálisnak” tűnt az
addigi perszónáihoz képest, kissé kabarészínházhoz hasonló
öltözékével Bowie-nak ebben a korszákban elég komoly kokainproblémái voltak. Elmondása szerint ekkoriban három
dolgon élt: „red peppers, cocaine, and milk”.
Ekkoriban sikerült pár elég vad dolgot is mondania az
interjúi során, például pozitívan nyilatkozott Hitlerről, azt
azonban utólag többször is elmondta, hogy ebben az időszakban tényleg teljesen meghasonlott a kokaintól, többször
is túladagolta magát, és a herceg alteregója sem segített túl
sokat.("I was out of my mind, totally, completely crazed." )
1976-79 között Németországba költözött, hogy kicsit ös�szeszedje magát. Ebben az időben elkészítette az úgynevezett
Berlin-trilógiát a Heroes, a Low és a Lodger albumokat. Ekkoriban Iggy Poppal élt egy közös albérletben, és közösen dolgoztak Iggy karrierjének meghatározó lemezén, a The Idiot-on.
Bowie a következő évtizedben is folyamatosan lépésben
vagy inkább lépéselőnyben maradt a zenében, az 1983-as Let's
Dance című album karrierjének legnagyobb slágereit hozta.
Az 1990-es években egy elektronikusabb hangzásra váltott, 1995-ben közös számuk jött ki a Nine Inch Nails zenekarral, és közösen is léptek fel. Bowie amúgy szinte élete végéig
támogatott feltörekvő zenészeket, a kétezres évek elején sokat
cikkeztek arról, hogy melyik új banda koncertjén tűnik fel.
A 2003-as Reality című lemezéről rebesgették, hogy az lesz
az utolsó, mert utána egy jó ideig válogatásokon és élő felvételeken kívül nem adott ki semmit.
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Közben 2003-ban életmű Grammy-díjat kapott, 2004-ben
pedig a Rolling Stone magazin minden idők 100 legnagyobb
előadójának nevét tartalmazó listáján a 39. helyre sorolták.
2013-ban kiadta a The Next Day c. albumát, ami nagyon is
szándékos visszatekintés volt az addigi életművére.
I Can't Give Everything Away
Az utolsó albuma a Blackstar, egy „avantgárd jazz, art
rock és experimental rock” album. És egy mestermű. Merész,
kísérletező és nagyszerű. Ha végighallgatjátok a Blackstar
című címadó számot, ami nem is egy dal, hanem legalább
kettő, megértitek, mire gondolok. Úgy nagyjából minden
benne van, amiért érdemes zenét hallgatni. A klipről nem is
beszélve, ami már önmagában is fantasztikus. Nyugtalanító,
zavart, felszabadító.

Paul McCartney: „Zenéje nagy szerepet tölt be a brit könnyűzene történelmében, és büszkeséggel tölt el, ha arra gondolok, hogy
milyen nagy hatással volt az emberekre világszerte. Legmélyebb
együttérzésemet szeretném kifejezni családja számára, mindig
emlékezni fogok arra, hogy milyen jókat nevettünk együtt az évek
alatt. A csillagja örökké ragyogni fog az égen.”
Madonna „Összeomlottam! Ez a csodás művész megváltoztatta az életemet. Az ő koncertjén voltam először életemben. Tehetséges, különleges, egy géniusz. ’A Földre pottyant férfi.’ A lelked örökké élni fog. Olyan szerencsés vagyok, hogy ismerhettelek!
Szeretlek.”
Iggy Pop: „David barátsága fénye az életemnek. Soha nem
ismertem ilyen briliáns embert.”
David Cameron: „Úgy nőttem fel, hogy ezt a csodás popgéniuszt hallgattam és néztem. Ő volt a megújulás nagymestere, aki
mindig megérezte a jó irányt. Hatalmas veszteség.”

Something happened on the day he died
Spirit rose a metre and stepped aside
Somebody else took his place, and bravely cried
(I’m a blackstar, I’m a star star, I’m a blackstar)
A Lazarus a feltámadás dala, amit nyilvánvalóan át kell értékelnünk a halála után. Ha tetszett a Blackstar klipje, akkor
annak folyatásaként ezt se hagyjátok ki. Bowie azzal a drámaisággal és művészi extravaganciával búcsúzik, ahogy azt csak
tőle lehet elvárni.
Look up here, I’m in heaven
I’ve got scars that can’t be seen
I’ve got drama, can’t be stolen
Everybody knows me now
Azon kívül, hogy az egész album zseniális, nekem az említett két számon túl nagy kedvencem a „Girl loves me” (benne
a csodás „Where the fuck did Monday go?” sorral) és a „Sue” (In
a season of crime). Bowie-nak ez lett a 25. nagylemeze, amit
mind a rajongók, mind a kritika jól fogadott.
A Blackstar album cikkem írásakor, a Billboard 200 számából a legelső helyen állt. Több mint fél millió Bowie albumot
adtak el Nagy-Britanniában ezen a héten. A hivatalos lemezeladások listáján jelenleg 19 albuma van benne a top 40-ben.
David Bowie az 51 éves karrierje alatt 135 millió fontos
vagyonra tett szert, és nagyjából 140 millió albumot adott el
1967 óta. 111 kislemeze jelent meg és 52 klipje. Ezek mellet
számos filmben szerepelt.
„We must have died alone, a long long time ago”
Zárásként szeretnék megosztani néhány elbúcsúzó üzenetet a millióból:
Tony Visconti (Bowie állandó producere): "Már egy éve
tudtam, hogy ez fog történni, mégsem voltam felkészülve rá. Most
nem szégyen sírni.”

Aruwa Eszter
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Hildegard I.
Könyvajánló a szemeszterkezdéshez
A Typotex Kiadó idén huszonkét új könyvet jelentetett meg, ezek egyike
a Hildegard I.. Anne Lise Marstrand-Jørgensen (1971 - ) számára ez a
műve jelentette az áttörést. Elnyerte vele a dán Weekendavisen hetilap
olvasói díját és a Dán Művészeti Alapítvány kitüntetését.
Hildegard története a középkori Német-római Császárságban, egy kis településen, Bermersheimben indul. Az írónő
plasztikusan, néhol már-már groteszk őszinteséggel írja le ennek a kislánynak az életútját egészen a születésétől, ugyanis
Hildegardnak még a születése sem volt hétköznapi, ahogy az
életében semmi sem.
Hildegard koraszülöttként jött a világra, bár anyja egy
olyan terhesség alatt kialakuló betegségben szenvedett, ami
a gyermek túlhordásakor szokott elfordulni – legalábbis a
kor népi bölcsességei szerint. Születésekor senki sem bízott
abban, hogy megéri a felnőttkort, és ez az aggodalom végigkíséri egész életét, hiszen mindvégig rengeteget betegeskedik,
gyengélkedik.

belelátunk egy középkori kolostor életébe is.
Kiderül, hogy nem csak Hildegard családja nem
biztos abban, hogy ezek a látomások isteni eredetűnek számítanak-e. A könyv ott ér véget, ahol
eldől Hildegard további sorsa: az egyház eretneknek tartja vagy Isten szócsövének.
A történet azonban még folytatódik, a második kötet várhatóan jövő ősszel jelenik majd meg.

Hildegard a tudományok és a művészetek terén is tehetségesnek bizonyul, de mindezeket nem mutathatja meg, hiszen
egyrészt nő, aki Éva óta a bűn kapujának számít, másrészt
pedig hiúság lenne megmutatnia képességeit. A sors iróniája,
hogy látomásai igaz voltát is csak azért fogadják el, mert nem
hiszik el, hogy egy nő képes lenne ilyen értelemmel átlátni a
világ dolgait, tehát mindaz, amit tud, nem származhat az ő
tudásából, csakis Istentől való lehet.
Hildegard kolostorban töltött évei alatt meglátjuk emberi oldalát, megismerjük érzéseit és gondolatait, valamint
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A kislányban azonban nem csak ez a különös: olyan dolgokat lát és hall, amiket más nem, s az élet olyan összefüggéseit érti meg már gyermekként, amiket sokan még felnőttkorukban sem. Mindezek megrémisztik a családját, hisz nem
tudhatják, hogy mindez Istentől vagy az ördögtől származik.
Emiatt Hildegardot tíz éves korában a disibodenbergi kolostorba küldik, ahol igyekszik nő létére érvényesülni egy férfiak
uralta világban.

Az írónő művét Hildegard von Bingen, bencés nővér valós története alapján írta, ragaszkodva mindazon történelmi
tényhez, ami a nővér kapcsán ismert, ám a mű mégis inkább
egy rendkívül érdekes és drámai elemekkel átszőtt fikció, színes érzelmi, lelki és gondolati világgal.
A
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A keresztrejtvényekhez tartozó megoldásokat a TátKontúr online felületén nézhetitek meg: http://tatkontur.elte.hu

