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látnok volt vagy szörnyeteg”, Gingeras így ír: 
„Tetteit és teljesítményét ebben a korszakban 

leghelyesebb talán közvetlen múltja, valamint a két 
háború közti idQszak általános politikai összefüg-
géseinek lencséjén keresztül látni. Ha figyelembe 
vesszük az ifjútörök mozgalom jegyében eltelt fia-
talságát és más totalitárius vezetQk megközelítését a 
háborút követQ években, a Gázi (‘hQs’) eredményei 
és túlkapásai nem t_nnek már annyira kiugrónak, 
viszont érthetQbbek.” Ez annak az érvelésnek egy 
kifinomultabb változata, mely Atatürköt a „korszak 
sajátosságaira” (dönemin sartları) hivatkozva menti 
fel, s melyet Törökországban gyakran ér kritika a 
köztársaság kezdeti korszakában elkövetett jogta-
lanságok semmibe vevése miatt. Természetesen 
Gingeras nem ezt teszi. Pusztán annyit mond, hogy 
Atatürköt saját történelmi korának elvárásai alapján 
kellene megértenünk – mikor is az önkényuralmi 
rendszerek jelentették a normát Európa-szerte. Hiba 
volna Törökország elsQ elnökét akár örökérvény_ 
elvek halhatatlan jelképének látni, akár az Emberi 
Jogok Európai Bíróságának ma érvényes szabályai 
alapján elítélni. Ezt legh_ségesebb híveinek és 
legszigorúbb bírálóinak is egyaránt szem elQtt kell 
tartaniuk.

(Hürriyet Daily News)

Bill Purves

A Fekete Sárkány folyam: Utazás az 
Amuron – birodalmak határa mentén

Dominic Ziegler: Black Dragon River: A Journey 
Down the Amur River at the Borderlands of 
Empires cím_ könyvének ismertetése (Penguin 
Kiadó, 2015, 368 oldal)

Bill Bryson már bebizonyította7, hogy nem 
szükséges bejárnunk az Appalache-hegység tú-
raútvonalainak nagy részét ahhoz, hogy egy 
igen jó könyvet írjunk róla. Dominic Zieglernek 

7    Az Appalache-hegység 3500 km-es gyalogtúraösvé-
nyérQl, az Appalachian TrailrQl írott bestseller (Walk 
in the Woods). A megszelídítetlen vadon bejárását 
valóságos zarándokútként tartják számon.

sikerült ugyanezt megvalósítania az Amur (kí-
naiul Hejlungcsiang) folyó esetében.

Ziegler elindult, hogy kövesse a folyót erede-
tétQl a torkolatáig, de a politika közbeszólt: mivel 
Oroszország és Kína között ma az Amur képezi 
a határvonalat teljes hosszának nagy részén, és a 
part mindkét oldalon tele van aknákkal és szö-
gesdróttal. Ha egy külföldi szeretne végigmenni 
a folyó mellett, útjának legjavát valószín_leg a 
transzszibériai vasúton fogja tölteni, mint ahogy 
ez Zieglerrel is történt.

Ezért A Fekete Sárkány folyam nem igazán 
egy amuri utazás történetét meséli el, mint 
alcíme állítja. A Dervla Murphy- vagy Rob 
Lilwall8-stílusú útibeszámolók csak rövid idQre 
t_nnek fel egy-egy fejezetben.

Ehelyett a folyó történelmi esszék sorát ösz-
szekötQ témaként szolgál, hasonlóan Jeremy Seal 
könyvéhez, melyet a törökországi Meander fo-
lyóról írt. Ziegler a forrásvidéktQl indul el, és 
állhatatosan halad lefelé. Az elején Dzsingisz 
kánról és az eredetvidéken vívott 13. századi csa-
tákról értekezik, aztán halad tovább a történelem-
ben, amíg – a torkolathoz közeledvén – el nem ér 
az orosz Távol-Kelet mai életének megvitatásáig.

Ziegler korábban a The Economist ún. Banyan-
rovatának Ázsia-szakértQje volt, ezért m_veltség-
rQl és tájékozottságról árulkodó esszéit öröm ol-
vasni. Mindazonáltal jó pár írásának nem sok köze 
van az Amurhoz, de még a Távol-Kelethez se. 
Sokat megtudunk a burjátokról (Oroszországban 
és Mongóliában élQ népcsoport) és a dzsürcsikrQl 
(mandzsúriai nomád nép), de Kijev tatárok álta-
li kifosztásáról, 19. századi orosz politikáról és 
Hawaiion élQ oroszokról is, továbbá rengeteget a 
halakról, darvakról és más vadon élQ állatokról.

Kína Csin, Jüan és Qing dinasztiái Mandzsúriában 
és Mongóliában keletkeztek, és Ziegler elmagya-
rázza, hogy évszázadokon át mennyivel fonto-
sabbak voltak a távol-keleti erQforrások a kínaiak 
számára a messzi Szentpéterváron uralkodó cá-
rokhoz képest. Részletesen tárgyalja a 17. századi 
nyercsinszki szerzQdés fontosságát, mely több mint 
kétszáz évre korlátozta Oroszország mongóliai és 
mandzsúriai befolyását.

8 Híres világjáró kerékpárosok, akik kalandjaikat 
sikeres könyvekben örökítették meg.
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Abban az idQszakban nem az Amur volt a határ. 
A folyótól több száz kilométerrel északra egészen 
a Sztanovoj-hegységig ért az a terület, amit a 
kínaiak magukénak tekintettek. Oroszország csak 
1858-ban tudta visszanyerni uralmát az Amur 
északi partja fölött, mikor is Kína mély válságba 
jutott a Tajping-felkelés9 és az angol hódítók kö-
vetkeztében.

A szerzQ – akinek a mai határvonal mentén csak 
néhány nagy kikötQvárosnál sikerült megköze-
lítenie a folyót (bár még ez is elég volt ahhoz, 
hogy egy helyen letartóztassák) – arról számol 
be, hogy a fellendülés jelenlegi idQszakában 
az Amur-medencében ismételten Kína uralja a 
kereskedelmet, de talán még a politikai életet is. 
A fQ kiviteli termékek a hal és a rönkfa – nagy 
részük csempészáru. Oroszország csak 2005-ben 
fejezte be az elsQ, keleti és nyugati határát össze-
kötQ aszfaltozott országutat, ZieglertQl azonban 
megtudjuk, hogy a gyér forgalmat még ma is 
fQként a kábítószerek és kínai fogyasztási cikkek 
illegális kereskedelme jelenti.

Oroszország szuverenitása természetesen nem 
kérdQjelezhetQ meg a Putyin-érában, de az Amur 
völgyének lakói teljesen tisztában vannak azzal, 
hogy a kínai parton nagyobb a jólét. Az iskolázott 
emberek Sencsenbe, a vonzó külsQvel megáldot-
tak pedig Makaóra igyekeznek költözni.

Hacsak nem a Kínai Népköztársaságban jár-
tunk középiskolába, Ziegler írásai valószín_leg 
sok olyan témában is gazdagítják tudásunkat, 
melynek létezésérQl elQtte fogalmunk sem volt. 
A Fekete Sárkány folyam összességében úgy 
jellemezhetQ, mint egy távol-keleti nézQpontból 
megírt világtörténelmi áttekintés. A történelem 
apró részletei iránt érdeklQdQk bizonyosan élve-
zetes olvasmánynak fogják találni.

(The Asian Review of Books)

9 A Tajping-felkelést Hung Hsziu-csüan (1814–
1864) vezette, aki fiatalkorában megismerkedett 
a keresztény tanításokkal, majd ezeket ötvözve a 
hagyományos kínai vallás elemeivel egy sajátos 
új vallást alapított, amelynek vezetQje Q maga 
– Jézus Krisztus öccse, az új messiás – volt. A 
vallás egyszerre hirdette az Isten elQtti egyen-
lQséget, a konfuciánus erények tiszteletét és a 
mandzsu uralom megdöntésének szükségességét. 
Hung a gyQzelme esetén olyan társadalmat akart 
létrehozni, amelyben mindenki egyenlQ.

Zanny Minton Beddoes

Csillagok háborúja,  
Disney és a mítoszgyártás

Hogyan kerülhetett a mesegyártás-ipar egyetlen 
cég kezébe?

Egy messzi-messzi galaxistól csak egy ugrás a 
közeli mozi: 2015 karácsonyán a Csillagok há-á-
borúja-sorozat legújabb része, „Az ébredQ erQ” 
volt az a film, amit mindenkinek kötelezQ látni. 
Amióta 2012-ben a Disney-cég 4,1 milliárd 
dollárért megvásárolta a Lucasfilmet, a fran-Lucasfilmet, a fran-
chise-jog tulajdonosát, az elsQ Star Wars-cím 
többet jelent a kedvelt sci-fi sorozat puszta 
újraéledésénél. Ez a legújabb példa arra, hogyan 
gyarapodott a Disney az elmúlt évtizedben 
ravasz felvásárlások során. Miután felvásárolta 
a Pixart, a Marvelt és a Lucasfilmet, mesteri 
ügyességgel kovácsolt tQkét szellemi tulajdo-
nukból – ennek során megszilárdította piacveze-
tQ pozícióját a mitológiagyártó iparban. Sikere a 
modern mítoszteremtés három elemének elsajá-
tításán alapszik: a szóképeken (trópusokon), a 
technikán és a játékszereken.

Kezdjük a szóképekkel. A Disney-cég szel-
lemi alkotásaiban, kezdve a „Sötét világ”-tól 
(„Thor”) a „Játékháború”-ig („Toy Story”), 
jól ismert mitológiai eszközökre támaszkodva 
próbálja történeteit kellQképpen a kultúrába 
ágyazni. Walt Disney maga is ösztönösen meg-
érezte a mese hatalmát. George Lucas, a Star 
Wars megalkotója lelkesen tanulmányozta az 
amerikai Joseph Cambell összehasonlító mi-
tológiáról szóló munkáját, aki megfogalmazta 
a monomítosz-elméletet, melyben egy hQs vá-monomítosz-elméletet, melyben egy hQs vá-
laszol egy hívásra, segítQ alak kíséri, egy má-
sik világba utazik, különbözQ próbatételeket 
áll ki, míg végül gyQzedelmeskedik. Mindkét 
filmkészítQ szabad prédának tekintette az óko-
ri mítoszok és a folklór világát. A Marvel-
moziuniverzum ennél is tovább megy: egye-
nesen kisajátítja a görög-római és a skandináv 
mitológia bizonyos részeit. (Ezért némiképp 
megmosolyogtató a Disney lelkesedése, amikor 
a szellemi tulajdonjog törvényeinek szigorú 


