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Köszöntöm a Kedves Olvasót!
Januárban nemcsak a 2017-es év első
hónapját és a megérkezett, immár valóban téli
időjárást köszönthetjük, hanem elérkeztünk a
GazMag online magazin hetedik évfolyamához
is. A korábbi évekhez hasonlóan idén is számos
érdekes és aktuális tartalommal jelentkezünk majd
az év során tizenkét lapszámunkban, és egyéb
csatornáinkon keresztül is.
A januári számban beszámoltunk többek
között a Duna Stratégia legfrissebb híreiről, a Fórum
Intéztet Muszkaföldön című dokumentumfilmjének
megjelenéséről, valamint a Star Wars univerzum
legújabb egész estés filmjéről is olvashattok egy
kritikát.
Minden
olvasónknak
sikerekben,
eredményekben gazdag boldog újesztendőt, az idei
első újságunkhoz pedig kellemes időtöltést kívánok!
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Rövid hírek
Az MKT Szakkönyvár nyitva tartása:
Kedd: 18:00 - 20:00
Szerda: 18:00 - 20:00
9021 Győr, Aradi vértanúk útja 12.
December 21. és január 10. között a könyvtár zárva
tart!
Online katalógus: http://www.mktkonyvtar.hu

Kínai írás, kínai gondolkodás, kínai kultúra
Kínai írás, kínai gondolkodás, kínai kultúra – ezzel a
címmel tart előadást a Magyar Közgazdasági Társaság
Kultúra-gazdaságtani
Szakosztály
meghívására
Rockenbauer Antal, az MTA Természettudományi
Kutatóintézetének fizikus professor emeritusa 2017.
január 27-én, pénteken 16 órától a FUGA Budapesti
Építészeti Központban (Budapest V. ker. Petőfi
Sándor út 5.). A rendezvény moderátora Horváth
József közgazdász, a BCE nyugdíjas oktatója.
Rockenbauer Antal az alábbiakban foglalja össze az
előadás elméleti és gyakorlati lényegét:
Legutóbbi kínai utamra a Tienjin University of Medicin
meghívására került sor, mert a nagy lendülettel
fejlődő kínai gazdaság és tudományos élet igényli a
külföldi szakemberek segítségét. Az utazás alkalmat
nyitott számomra a kínai kultúra hagyományainak
megismerésére is, amelynek bemutatására jelentős
forrásokat fordít jelenleg a kínai állam. Ennek fontos
tanulsága van számunkra is.
Az európai gondolkozás és kultúra bölcsőjének a görög
kultúrát és filozófiát tartjuk, de érdemes távolabbra is
kitekinteni, ha az emberi kultúráról gondolkozunk. Ezért
tartom fontosnak, hogy jobban ismerjük a kínai kultúra
hagyományait, amelynek olyan kiemelkedő gondolkozói
voltak, mint Laoce és Konfúciusz.

Ezt az ismerkedést a legjobb, ha a kínai írásjelekkel,
a karakterekkel kezdjük, mert ez meghatározó a
kínai gondolkozásban. Ennek alapja a szócska, egy
önmagában is értelmes hangcsoport, amelynek
kombinációi alkotják meg a kínai beszédet. A kínai
írásbeliségnek is ez az alapja, amely nem bontja tovább
a még önálló jelentéssel bíró hangzáscsoportokat elemi
egységekre, azaz egyedi hangokra és betűkre. Ez a nyelvi
struktúra rányomja jegyét a kínai fogalmi gondolkozásra,
amelyik jobban épít nagyobb fogalmi egységekre és nem
ragad le a gondolati szétbontás analitikus technikájánál.
(Forrás: Magyar Közgazdasági Társaság - www.mkt.hu)

Megmenthető-e a Föld?
Megmenthető-e a Föld? Ezzel a címmel tart előadást
– a Magyar Vállalkozói Szalon és az MKT nemrégiben
megalakult, Tolna Megyei Szervezete meghívására –
Kerekes Sándor, az MTA doktora, a Budapesti Corvinus
Egyetem egyetemi tanára, a Magyar Közgazdasági
Társaság Környezet-gazdaságtani Szakosztályának
elnöke 2017. február 1-jén, szerdán 18 órától Szekszárdon,
a Mészáros Borházban (Szekszárd, Kossuth L. u. 26.).
A rendezvény szigorúan előzetes regisztrációhoz kötött.
Regisztrálni a szalon@szalon.hu címen lehetséges.
(Forrás: Magyar Közgazdasági Társaság - www.mkt.hu)

Az adótörvények változása 2017-ben
Az adótörvények változása 2017-ben – ezzel a címmel
tart előadást a Magyar Közgazdasági Társaság JászNagykun-Szolnok Megyei szervezetének meghívására
Dencső Istvánné, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ÉszakAlföldi Régió Igazgatóságának osztályvezetője 2017.
február 9-én, csütörtökön 15 órától a szolnoki Civil
Házban (Szolnok, Baross Gábor út 56.).
Az előadást követően konzultációra is lehetőséget
biztosítanak a szervezők.
(Forrás: Magyar Közgazdasági Társaság - www.mkt.hu)
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Rövid hírek
DTO Pécsi Szeminárium
Az MTA KRTK RKI Dunántúli Tudományos Osztályán
„DTO Pécsi Szeminárium” néven tudományos
programsorozatot indítottunk, amely rendszeres
időközönként kerül megrendezésre. Az esemény
célja, hogy a DTO-n folyó kutatásokat, készülőben
lévő tanulmányokat, vagy a már meglévő kutatási
eredményeket bemutassuk, s szakmai eszmecserére
nyújtsunk lehetőséget az adott téma iránt érdeklődő
kollégákkal, PhD-hallgatókkal és szakemberekkel.

A Magyar Földrajzi Társaság legközelebbi rendezvényei
az ország különböző városaiban
2017. január 17. kedd, 16:00
A Körös-vidéki Osztály rendezvénye
Pál Viktor: Filmek és helyek
A filmek imázsformáló hatása a lokalitásra
MTA KRTK Békéscsabai Csoport előadótereme
5600 Békéscsaba, Szabó Dezső u. 42.

2017. január 19. csütörtök, 18:00
A programsorozat következő előadása: Once in a lifetime A Dél-dunántúli Osztály és a Pécsi Kulturális Központ
opportunity? Egy brit atomerőmű megaberuházás és a közös rendezvénye
többszintű kormányzás átalakulása
Ronczyk Levente: Földünk más “szemmel” - A
Előadó: Fabók Márton
földmegfigyelő műholdak szerepe a környezetvédelemben
Időpont: 2017. február 2.
Pécsi Kulturális Központ
Helyszín: DTO Tanácsterem - Pécs
7633 Pécs, Dr. Veress Endre u. 6.
(Forrás: www.rkk.hu)
2017. január 23. hétfő, 18:00
A Zalai Osztály rendezvénye
Szabó Norbert Ádám: Eegy álom, két srác és az
Verseny és szabályozás 2016
Atlanto óceán igaz története - Könyvbemutató és
Az MTA KRTK KTI szakmai konferenciát rendez a Verseny képes élménybeszámoló előadás az Atlanti-óceán
és szabályozás 2016 című kötet bemutatása alkalmából. átkajakozásáról.
Dátum: 2017. február 22. (szerda) 9:15-13:00
Balaton Színház – Simándy terem
Helyszín: MTA Kutatóház, MTA KRTK Közgazdaság- 8360 Keszthely, Fő tér 3.
tudományi Intézet (1112 Budapest, Budaörsi út 45. VIII.
em. 804. terem)
2017. január 23. hétfő, 18:30
A konferencia részletes programja az alábbi linken A Dél-dunántúli Osztály és a Vagabond Világjáró Klub
olvasható:
közös rendezvénye
http://econ.core.hu/esemeny/vesz.html
Fenyvesi Csaba: Dél-Afrika csillagai
(Forrás: www.mtakti.hu)
Vasutas Művelődési Ház
7621 Pécs, Váradi Antal u. 7/2.
2017. február 06. hétfő, 18:30
A Dél-dunántúli Osztály és a Vagabond Világjáró Klub
közös rendezvénye
Végvári Tamás: Kajakkal Európa körül
Vasutas Művelődési Ház
7621 Pécs, Váradi Antal u. 7/2.
(Forrás: www.foldrajzitarsasag.hu)
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Muszkaföldön

GazMag

Az azonos című könyv alapján készített „Muszkaföldön” premiervetítésére december 7-én Révkomáromban került
sor. A Komáromi Szalon rendezvényének a szokásokhoz híven a RÉV – A Magyar Kultúra Háza volt a házigazdája.
A
Muszkaföldön
a
felvidéki
Fórum
Kisebbségkutató
Intézet
kutatási
projektjének
eredményeként született dokumentumfilm, amely a II.
világháborúban szovjet hadifogságba került felvidéki
magyarok visszaemlékezései alapján készült.
Az interjúkat Kőrös Zoltán, a Fórum munkatársa
készítette, az ő kutatómunkájának köszönhetően
sikerült megtalálni a filmben megszólaltatott öt egykori
katonát/leventét. Sulci József, Merva Arnold, Rácz
Jenő, László Béla és Hučko Károly egymástól független,
ugyanakkor egyformán tragikus és kalandos úton járta
meg a II. világháború viszontagságait, majd szovjet
hadifogságba kerülve az orosz tél és a munkatábor
hosszú megpróbáltatásait. Sokszor nélkülözéssel,
kiszolgáltatottsággal, reménytelenséggel, bajtársaik
halálával is szembe kellett nézniük. Ráadásul a hazaútjuk
sem volt zökkenőmentes, magyar származásuk miatt a
beneši Csehszlovákiába sem volt egyszerű a visszatérés.

Elgondolkodtató, szomorú, ugyanakkor időnként
némi humort is megjelentető történetmesélésüknek
köszönhetően a történelem egyik legviharosabb
időszaka mögött az emberi sorsokat is megismerhetjük.
Bár a Muszkaföldön az emlékeiket felelevenítő
idős emberek történetein keresztül mutatja be az
eseményeket, ugyanakkor történészek megszólaltatása
folytán a fontosabb események tényszerű feldolgozása
is megtörténik. A film 75 perc hosszúságú, de
aki jobban körül szeretné járni a témát, annak a
honlapon (http://muszkafoldon.foruminst.sk/) van
lehetősége rá, hogy az interjúalanyokkal készült
hosszabb, egyenként 30-40 perces beszélgetéseket
is végignézze. Szintén ezen a weboldalon lehetőség
nyílik a film (ingyenes) megtekintésére is, a
Muszkaföldön című könyv pedig megrendelhető
a Fórum Kisebbségkutató Intézet honlapján.
Tóth Marcell

www.gazmag.hu

Beszámoló a „The Possibilities of the Danube Region Strategy in
Central and Eastern Europe” konferenciáról
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A Hanns Seidel Stiftung és az Antall József Tudásközpont szervezésében 2016. december 7-én Győrben, a
Széchenyi István Egyetemmel együttműködésben került megrendezésre „A Duna Régió Stratégia lehetőségei
Kelet- és Közép-Európában” („The Possibilities of the Danube Region Strategy in Central and Eastern Europe”)
című nemzetközi konferencia, ahol a stratégia végrehajtásáért felelős magyar, osztrák, cseh, román és szlovák
szervek vezetői mellett tudományos szakértők értékelték az eddigi fejlesztéseket.
A program első fél órájában három köszöntő,
felvezető beszéd hangzott el Joó István (Danube Region
Strategy Ministerial Commissioner,
Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary),
Földesi Péter (Rector, Széchenyi István University) és
Antall Péter (Director, Antall József Knowledge Centre)
részéről.

Gazdaság

10:30–11:45 WATER AND ENVIRONMENT GOVERNMENTS’ PERSPECTIVES
Ebben a blokkban Grúber Károly moderálásával
három beszélgetőpartner volt. Itt a program cseh,
román és magyar tapasztalatai hangzottak el. Jenei
Gábor (Deputy National Coordinator, Ministry of Foreign
Affairs and Trade of Hungary) a magyar tapasztalatokat
foglalta össze. Ő két prioritást emelt ki: környezeti
kockázatokat (5. prioritás), aminek kutatásában kitűnő
a kapcsolatunk Romániával, és az árvízmenedzsmentre
egy dokumentum is készült; a másik a vízminőség
helyreállítása (4. prioritás), amin hazánk szlovák
partnerrel dolgozik együtt, és a mellékfolyók vízgyűjtőjét
is vizsgálják, nem csak a Dunát. Vannak olyan projektek,
amelyek mindkét prioritáshoz kapcsolódnak, pl. a Duna
üledékének vizsgálata. Jenei Gábor hangsúlyozta, hogy
fel kell készülnünk a klímaváltozásból és a balesetből
eredő szennyeződések következményeire.
Grúber Károly szerint a Duna Stratégia nagyon jó
lehetőség arra, hogy együtt tudjunk működni nem EU-s
országokkal is. Ott van a Tisza-projekt és a mellékfolyók,
amelyekkel szintén foglalkoznunk kell.

Eliška Gerthnerová (National Coordinator, Office
of the Government of the Czech Republic) szerint meg
kell találni a mezőgazdaság szerepét is, hogy hogyan
tudunk erre is válaszolni a Duna Stratégián belül. Erre
Jenei Gábor úgy reagált, hogy a mezőgazdaság kérdése
inkább politikai téma. Nem tudunk túl sok projektet ebben
támogatni (mondta Grúber Károly). Ha szeretnénk több
projektet látni ehhez kapcsolódóan, akkor az innováción
és a környezetvédelmen keresztül vezethet ide az út
(Jenei). Silvia Davidoiu (National Coordinator, Ministry
of Foreign Affairs and Trade of Romania) hangsúlyozta,
hogy meg kell mozgatni a nemzeti döntéshozókat,
hogy tényleg fontos ügy a környezetvédelem és a
mezőgazdaság a stratégián belül.
Grúber Károly megjegyezte, hogy a Duna Stratégia
olyan sikeres, hogy mintastratégiának tekinthető.
Győrben is nagyon sok egyetemi kutatás kapcsolódik
a Duna Stratégiához, ennek ellenére kifogásolta az
egyetem részéről az alacsony résztvevői létszámot a
konferenciáról.
Kérdésként fogalmazódott meg a közönség
részéről, hogy a vizet lehetne-e biztonságpolitikai
szempontból is nézni (a migráció erősödhet a gazdag
vízkészletünk miatt), valamint az, hogy mi történne
akkor, ha egy terroristaszervezet úgy dönt, hogy mérget
borít a folyóba? Fenyegethet-e ilyen veszély minket?
Erre Grúber Károly válasza az volt, hogy a víz része
a biztonságpolitikának is. A migráció is megindulhat
vízben gazdag térségek felé. Gátat kell szabni, de
segíteni is kell, célzott cselekvésre van szükség, és
egyre több pénzt kell költenünk a vizeink védelmére. Ezt
a biztonságpolitikai szakértők is felismerték és egyre
nagyobb figyelmet fordítanak a vízvédelemre.
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Ezt a biztonságpolitikai szakértők is felismerték és egyre
nagyobb figyelmet fordítanak a vízvédelemre. Silvia
Davidoiu szerint a 11. prioritási területbe be kellene vonni
a vízvédelem kérdését a terrorizmus miatt, és jobban
kellene részletezni a problémákat ezen prioritáson belül.
Eliška Gerthnerová felvetette a kérdés, hogy hogyan
fogjuk megvalósítani a klímaváltozással kapcsolatos
alprogramokat. Brüsszelben nemrég beszéltek erről.
A közönség soraiból egy egyetemi professzor
szólalt fel, és nehezményezte, hogy Magyarországon
nehéz
szennyezéssel,
vagy
kémiai
anyagok
kiszivárgásával kapcsolatban regionális szintű adatokat
találni. Vannak országok, ahol ez nem probléma. Nálunk
viszont ez nehezíti a kutatásokat, aminek nyomán
könnyen lehet, hogy lesznek elhanyagolt területek.
Kardon Béla (Chief Scientific Officer, Regional
Centre for Information and Scientific Development) itt
emelte ki a tudásátadás fontosságát, különösen azt, hogy
a nem EU-tagországokkal megosszuk tapasztalatainkat.
Grúber Károly szerint célszerű volna a győri
egyetem különböző tanszékeinek együttműködésével
egy multidiszciplináris megközelítést alkalmazva
kutatni, szemlélni az egész Dunarégiót. Több tanszék
dolgozhatna együtt. A közönség soraiból érkező egyik
hozzászólás szerint most van is pályázható forrás.
12:00 –13:15 EDUCATION AND RESEARCH
Ebben a szekcióban Kardon Béla moderálásával három
előadás hangzott el:
Stefan Chudoba (Priority Area Coordinator (PA7) of
the Danube Region Strategy) „Introduction of Elements
of the Dual VET in Slovakia” címmel tartotta meg
prezentációját, aki egész életében cégvezetőként
dolgozott, főként szlovákiai járműipari cégeknél,
valamint műszaki egyetemen oktat. Véleménye szerint
a múltban nagyon jó gyakorlati oktatási rendszere volt
Szlovákiának, majd ezt „kidobták az ablakon”. Jelenleg
38 egyetem van Szlovákiában, többségük „csapnivaló”
és a 450 középiskolában alig van gyakorlati oktatás.
Kevés a pénz az oktatásban, és a másik gond, hogy a
fiatalokban kicsi az érdeklődés a gyártási folyamatok
iránt.

GazMag
Ezt az utóbbi időben úgy próbálták megoldani, hogy
egyre több pénzt fektettek az oktatásba. Azt is látni kell,
hogy Szlovákia növekszik a külföldi befektetéseknek
köszönhetően, amik számára most munkaerőt kell
találni. Találtak megoldást, legfontosabb partnerük
a német oktatási minisztérium volt, ők a Duna
Stratégiában is a partnerük. Azt nézték meg, mi kell a
Volkswagen-nek. Több projektet is indítottak, korábbi jó
gyakorlatokat gyűjtöttek. Ennek kapcsán 2014-15-ben
kezdtek el előkészíteni három projektet, az eredmények
kiválók: 2015-ben a duális képzésben 1. lépésként 250
diák vett részt, idén már 1500-an vannak. Cél, hogy még
tovább növeljék (megsokszorozzák) a duális képzésben
résztvevők számát. Az előadó kiemelte, hogy a hazai
cégeket kell támogatniuk. A legjobb gyakorlatokat
Ausztriából és Baden-Württenbergből igyekeznek
átvenni, és velük dolgoznak ki programot a szlovákiai
duális képzésre a Duna Stratégián belül.
Hendrik Hansen (Vice-Rector, Andrássy
University Budapest) előadásában arra kereste a választ,
miért is kell nekünk együttműködni, és mi az európai
integráció célja. A politikai és filozófiai megközelítésű
előadásban például hozta fel a magyar-német viszonyt,
szerinte ugyanis a két ország közötti politikai viták
(pl. migrációs válság) során puszta kritizálás történik
oda-vissza, de egyik fél sem ismeri a másik valós
indokait. Ebből kifolyólag hangsúlyozta, hogy mennyire
fontos egymás megértése, a kommunikáció, mielőtt
„egymásnak esünk”, hiszen maga a Duna Stratégia is
együttműködésen alapszik.
Christian Weinberger (Senior Advisor, Federal
Ministry for European, Integration and Foreign Affairs of
Austria) „Baden Agenda for the promotion of the business
dimensions in the Danube Region Strategy” címmel
tartott előadást. Ő főként üzleti szemüvegen keresztül
nézi a dolgokat, és hangsúlyozta, hogy a régióban az
exportvállalatok növekednek, a kis vállalkozásoknál
nagy az exportfüggőség és ilyenből sok van a Duna
Régióban.

www.gazmag.hu

13:15 –13:30 CLOSING REMARKS - Zárszó
Martin Kastler (Representative of Hanns Seidel Stiftung
for the Czech Republic, Slovakia, and Hungary; former
Member of the European Parliament) azt hangsúlyozva
zárta a konferenciát, hogy a Duna Régió egy
kulturális régió, és együttműködésre buzdított.

Gazdaság

Szerinte a Duna Régióban nagy szükség van a
klaszterek működésének javítására, mert nem
megfelelően működnek. Ennek egyik fő oka, hogy
ebben a régióban egyre jobban hiányzik a vállalkozói
szemlélet, amiben az oktatás is hibás lehet, nem
nevel önálló gondolkodásra. Sokkal nyitottabbnak
kellene lennünk már az iskolás évektől kezdve.
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Zsivány Egyes
Úgy látszik, a Disney elég sok ötletet, meg persze profitot lát a messzi-messzi galaxisban, ugyanis a tavalyi,
általunk is két cikken át elemzett Star Wars VII – Az ébredő erő után már meg is érkezett a Zsivány Egyes.
Amiről előzetesen annyit lehetett tudni, hogy egy különálló film (aztán mint kiderült, szervesen kapcsolódik az
eredeti történethez), és nem a Skywalker-család áll a középpontban (de attól még a filmben megjelennek, már
aki.) Vigyázat, spoiler-veszély!

Kultúra / Film

A sithek bosszúja már lezajlott, Anakin már Darth
Vaderként tengeti hétköznapjait, Obi-Wan éppen bujkál
valahol, az új remény, azaz a kis Luke meg valószínűleg
még a Tatoine bolygón éli kamasz éveit, a Birodalom
pedig erről mit sem sejtve terjeszkedik. Nagyjából innen
indul a Zsivány Egyes cselekménye.
Természetesen a szokásos Star Wars kezdés
nem marad el, egy tetszőleges bolygón látszólag
békésen élő családot hirtelen meglátogat a Birodalom
hithű csinovnyikja, aminek az a vége, hogy egyedül a
kislány ússza meg ezt a baráti látogatást.
Szerencsére a folytatásban már nemcsak a
megszokott elemeket látjuk. (Az ébredő erőt sokan
kritizálták a korábbi részekre túlzottan hasonlító
elemek és történetszál miatt, többek között mi is.) A
kislány előbb-utóbb nagylány lesz, és ami lényeges,
hogy nem jedi. Majd kisebb kanyarokkal, de a lázadók
csapatában köt ki, és kiderül, hogy az apja nem halt meg
gyerekkorában, hanem ő építette a Halálcsillagot.

Kultúra / Film
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Zsivány Egyes
Viszont a derék mérnök nem állt át a sötét oldalra, hagyott
a rendszerben egy gyengepontot, hogy az eredeti Star
Wars trilógia hőseinek legyen lehetősége elpusztítani
a fegyvert. Itt végre értelmet nyert a korábban sokszor
kritizált elem, hogy miért voltak a birodalmiak olyan
hülyék, hogy mindkét Halálcsillagba gyengepontot
építettek. Most végre kiderült, hogy nem direkt tették.
A film innentől átvált a tervek megszerzéséért
zajló ádáz küzdelembe. Ettől kezdve mindenki
lövöldözik, robbantgat, harcol, aki pedig túléli mindezt,
az tovább lövöldözik és robbantgat. A történetet tovább
nem spoilerezném, aki látta Az új reményt, az nagyjából
sejtheti, hogy mi lett a végeredménye a tervrajzlopó
akciónak.
A karakterek jellemzése már kicsit más tészta.
Bár igyekeztek a rendezők újítani a szereplőgárdán, azért
azt nem merték meglépni, hogy senki ne kerüljön elő a
régiek közül. Tarkin tábornok például újra színre lép. A
modern filmtechnika egyik nagy vívmánya ez, hiszen az
őt alakító színész már jó pár éve nincs közöttünk, mégis
újra az arcát adta a karakterhez. Hasonló módon került
vászonra a közelmúltban elhunyt Carrie Fisher is, a CGItechnológia segítségével ugyanis újfent a fiatal Leia
hercegnőt láthattuk pár másodperc erejéig. (A CGI, azaz
Computer-Generated Imagery, számítógép segítségével
megalkotott kép. Nem ismeretlen a közönség számára,
többek között a Trónok Harca sorozat is ezzel hívja
életre a rémfarkasokat és az óriásokat.) Rajtuk kívül Bail
Organa, R2-D2 és C-3PO is felbukkan egy-egy jelenet
erejéig, ahogyan Darth Vader is jön, és gyilkolászik
kedvére.

Az új karakterekre sem lehet panasz. A központi
karakter Jyn Erso (Felicity Jones alakítja, méghozzá
egész jól) már a második női főszereplő a Disney-Star
Wars házasságban. Nem az a tipikus jó kislány, de nem
is jedi, viszont hősiesen küzd, és a végén meg a szerelmi
szála is kezd(ene) kialakulni Cassian Andorral. Cassian
a lázadók hűséges, de némileg zűrös múltú harcosa, aki
megszegi felettese parancsát, és Jynt támogatja inkább.
K-2SO „személyében” egy újabb droidot ismerhettünk meg,
aki tudálékosságával már-már C-3PO-i magasságokba
emelkedne, de aranyozott kollégájával ellentétben ő nem
tekinthető kétbalkezesnek, sőt egyértelműen a cselekvő
karakterek sorát gyarapítja. Bár jedik nincsenek (ObiWan és Yoda él, de róluk épp semmit nem tudni), az erő
azonban nem veszett el, Chirrut Imwe, a vak „ázsiai”
képviseli azt a bölcsességet és higgadtságot, ami a
jediket is jellemezte. Persze mivel ő kevésbé érzi az
erőt, így szüksége van bajtársára, Baze Malbusra, aki a
jelentős tűzerőt képviseli kettejük közül.
A Zsivány Egyes összességében pozitív élményt
nyújtott. Bár lényegében egy újabb bőrt húztak le Lucas
univerzumáról, és sok Star Warsos elem visszaköszön
(legtöbbjük a rajongók nagy örömére), mégis tudtak
újat mutatni a nézőknek. Ezúttal nem a különleges
képességekkel megáldott főhősök életének újabb
szeletét láthattuk, hanem a hétköznapi emberek
hőstetteit, akiknek történetéből kimaradt a happy end,
de küzdelmük és áldozatuk nem volt hiábavaló, ugyanis
nélkülük az eredeti trilógia szereplőinek jóval nehezebb
dolga lett volna.

Tóth Marcell

www.gazmag.hu

11

