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Deák-Sárosi László

 A Nomádok földjéről

Minden előzetes ismeretem ellenére meglep A nomádok földje idei három-
szoros Oscar-díjas filmnek a lelkes, kritikai fogadtatása, mert a magam ész-
revételeit leszámítva, ezidáig csupa dicséretet olvastam róla. A filmről több 
helyen nyilatkoztam és írtam, de egyéb alkotások mellett, és terjedelmi okok-
ból nem érintettem az esztétikum és az etikum mélyebb rétegeit, amelyekre 
csak részletes filmelemzésekben van lehetőség. Hogy miért nem rokonszen-
ves számomra ez a film, az nem csupán az Amerika-kritikáért, ál-önkritikáért 
és a „vonulj ki a társadalomból” elsőre érzéklehető, dekódolható üzenetéért 
van. A probléma ennél sokkal mélyebben van: abban az embertípusban ame-
lyet a középpontba állít, és amelyet az együttérzés trójai falova segítségével 
megpróbál „eladni” a nézőknek.

Az, hogy a társadalom és az egyén lebontásának történetét nem a kínai 
származású rendezőnő találta ki, hanem az amerikai színésznő és producer, 
Frances McDormand vásárolta meg az alapul szolgáló regény megfilmesítési 
jogait – ő volt az egész projekt motorja és főszereplője –, csak még súlyosabb 
kórképet rajzol fel korunk fehér emberéről, illetve posztkeresztény társadal-
mairól. Nézzük a trójai falovat, és hogy annak segítségével milyen jellemet 
fogadtat el a gyanútlan nézőkkel.

A trójai faló ebben a történetben az az együttérzés, amelyet a nézőben kelte-
nek fel azzal a személlyel kapcsolatban, aki először elveszítette a férjét (vele 
egyben a szűkebb családját is, mert gyerekük nem volt), és megszűnik a mun-
kahelye, illetve elnéptelenedik az a kisváros, amelynek egyetlen munkaadója 
az Empire (Birodalom) nevű cég volt. Eddig rendben is van, mert ha nincs más 
a történetben, ami árnyalja a körülményeket és a főszereplő jellemét, akkor 
kikerekedhetett volna belőle az a film, amit egyes kritikusok sokra tartanak, 
és az egekig dicsérnek. Ha ez a nő egyedül marad a fent említett okokból, és 
nincs választási lehetősége, hogy visszataláljon a társadalomba, nem a kivo-
nulók közé, és megélhetési nomád vált volna belőle, akkor azt mondom, hogy 
rendben. A film azonban tovább ás Fern (Frances McDormand) jellemében.

Fernnek nem az volt az egyetlen lehetősége, hogy vásárol egy furgont, az-
zal rója az utakat a sivatagban, és így kivonul a társadalomból. Tulajdon-
képpen nem is vonul ki, csak félig, mert itt-ott még vállal munkát, pél-
dául az Amazonnál(!), illetve parkolókban, szabadtéri múzeumban stb. 
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Visszatérhetett volna teljes mértékben is a társadalomba, mert a nővére se-
gített volna neki azonnal és hosszabb távon is. Lakhatott volna például az ő 
házukban, családi körülmények között, a nővére felajánlja neki. Volt egy másik 
lehetősége is, mert a nomádtanfolyamon megismerkedett egy korban hozzá 
illő férfival, aki ugyan egy ideig nomadizált, de később visszatért a hagyo-
mányos társadalmi élethez. A férfi odaköltözött egyik gyerekéhez, egy vidéki 
szép házba, ahol gyerekek, unokák, növények és állatok tették ismét színessé 
az életét, a korábban rótt sivataghoz képest. A nagy családi ház mellett volt 
egy vendégház, ott élhetett volna Fern az új párjával, de nem, ő inkább be-
szállt ismét a furgonjába, és rótta tovább a köröket a sivatagban.

Még ennél a pontnál is meg lehet sajnálni Fernt, mert feltételezhetjük, hogy 
olyan veszteség érte őt, ami miatt nem tud megbékélni ezzel a világgal, és 
inkább kivonul belőle (félig) a sivatagba. Azért álljunk meg egy kicsit ennél a 
„félig”-nél. Fern akkor lenne teljes kivonuló, ha önálló és önellátó életet kez-
dene. Vannak ilyen emberek, és azokat még valamennyire meg lehet érteni. 
Van, aki alapít egy farmot valami távoli vidéken vagy egy korábban lakatlan 
szigeten, mert ilyen történetekről tudunk, dokumentumfilmek is készültek ró-
luk. Ők tényleg kivonulnak, de csak a mai fogyasztói társadalomból, és ők 
elutasítják annak hamis vagy valódi előnyeit is. Nem utaznak furgonnal, nem 
néznek televíziót, nem használnak mobiltelefont stb., és az élelmet megter-
melik maguknak, kétkezi munkával. Ez egy érthető és tiszteletreméltó tiltako-
zás, lázadás. Fern azonban csak félig vonul ki a társadalomból. A furgon azért 
jól jön, mert kell valami hajlék a feje fölé, és utazni is tud vele a semmiben. 
Használ minden olyan eszközt, ami a fogyasztói társadalomhoz köti, köztük 
internetet és mobiltelefont is. Ahogy említettem, munkát is vállal itt-ott, ide-
iglenesen. Még az Amazon nevű amerikai, valójában globális kereskedelmi 
cégnél is. Ott kezdi és ott végzi a film történetében. Tehát Fern olyan félig 
kivonuló, félig lázadó, mint a kutya, amelyik vonít, mert szögbe ült, de inkább 
vonít, minthogy kihúzza a hátsóját a szögből, mert azért annyira nem fáj neki. 
Így jómagam mint néző már kevésbé sajnálom meg Fernt.

Ássunk mélyebbre, nézzük a következő szintet. Fern tehát nem megélhetési 
nomád, mert lett volna más választási lehetősége. Még csak nem is olyan 
hagyományos típusú megélhetési nomád, mint a drótos tótok vagy az eresz-
csatornás, sátoros cigányok. Bár ezek a népcsoportok és társadalmi rétegek 
is letelepedhettek volna, de azért a régi világban még megindokolható volt 
ez az életforma: kellett a drótos és a bádogos munka is, és ezen a területen 
egyesek megtalálták a számításukat. Érdekes, hogy a csatornás cigányok a 
rendszerváltás után fokozatosan és többségükben piacozók, és „seftelők” let-
tek, pedig ereszcsatorna készítésre és javításra napjainkban is szükség van.
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Vannak, akik A nomádok földjét úgy értelmezik, hogy a 2008-as gazdasági vi-
lágválság következtében földönfutóvá lett emberekről szól, akik elvesztették 
munkájukat, otthonukat. Voltak és vannak ilyen szerencsétlenül járt embe-
rek, de a film által bemutatott személyek nem ilyenek. Fern nem az, a no-
mádtanfolyam szervezője sem az, mert ő is visszatalálhatna a társadalomba, 
de ő a fiát gyászolja, és hite nincs ahhoz, hogy ezt a veszteséget feldolgozza. 
Ezért vándorol a sivatag semmijében. A többi, bemutatott nomád is keres-
hetné a helyét a társadalomban, bizonyára eredménnyel, de mindegyiküknek 
valamiféle hitbéli hiányossága van. Egy nő például azért vándorol, mert gyó-
gyíthatatlan, halálos beteg, és még utazik egy nagyot az Államokban, mielőtt 
meghal. Egy fiatal fiú az érzelmeit nem tudja kifejezni egy lány iránt másképp, 
csak távoli, különleges helyekről neki írt levelekkel. Egy férfi, aki Fernnek 
udvarol is, azért lett vándor, mert lelkiismeret-furdalása volt, amiért nem 
törődött eleget kiskorában a fiával. Ő azonban a nomádok között kivétel, aki 
vissza is talál a társadalomba, de a történet logikája szerint csak azért, hogy 
ezt Fernnek is felvillantsa, aki azonban az iránta való vonzalma ellenére nem 
él a lehetőséggel. A film azért tisztességtelen, mert nem azokról szól, akik 
valóban a 2008-as gazdasági világválság miatt lettek földönfutók. Inkább a 
hitben meggyengült műnomádokat próbálja megsajnáltatni, elfogadtatni, kö-
vetendő példaként bemutatni.

Fernt akkor lehetne joggal megsajnálni, ha a film története kibontaná azt, 
hogy őt valóban pótolhatatlan és feldolgozhatatlan veszteség érte. Látszólag 
ez történt, de a film nem ezt részletezi, hanem inkább mást állít. Pótolhatat-
lan veszteség vagy annak tűnik az elvesztett férj. A történet azonban nem ás 
a mélyére annak a lélektani helyzetnek, hogy a férj tényleg miért lett volna 
olyan fontos és pótolhatatlan a nő életében. A filmben nincsenek visszaem-
lékezések, flashbackek, amelyekből a néző megtudná, hogy miért volt olyan 
csodálatos az élet a férjjel. A férj csak egy fotón tűnik fel egy pillanatra az 
elején, így minden hiányérzet és szenvedés Fern jelenén keresztül sejthető. 
Nincs semmi olyan katartikus élmény, ami megmutatná Fern humánumát, 
szeretetét, szerelmét az élete párja iránt. Helyette csak egy esztétizált epizód 
van a film vége felé, amikor Fern meglátogatja az egykori közös munkahelyü-
ket, és a lakásukat. A nő felkeresi a volt férje íróasztalát az Empire-ben és a 
sivatag szélén lévő üres mobilházukat a sivatagra néző ablakokkal. Ebben a 
nosztalgialátogatásban azonban nem a férj és a személy idéztetik fel, hanem 
inkább csak az az üresség, amit a sivár környezet sugall. Mindebből az sejlik 
fel, hogy Fernnek valójában nem az elhunyt férje és az ottani társas élet hi-
ányzik, hanem sivatagos, a semmit megtestesítő vizuális környezet.

Van mélységében még egy szintje a történetnek és a jellemábrázolásnak, ami 
megmutatja, hogy mi is Fern lelkivilága, világképe, mit keresett ő valójában
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már akkor is, amikor még nem is költözött ki a sivatag közepén létrehozott 
Empire-be és kisvárosba. Ez egy kis epizódból és a film egészéből derül ki. 
Fern furgonja meghibásodott, a javításhoz nincs elegendő pénze, ezért a nő-
vérétől kér kölcsön, aki az ad is neki. Kényszerből tehát meglátogatja a nővé-
rét, és ott derül ki az is, a lánytestvére nem haragszik rá, amiért eltűnt, nem 
tartotta vele a kapcsolatot, és segítene azzal is rajta, hogy biztosítana neki 
egy szobát, ha emberek között szeretne élni, és esetleg fokozottabb mérték-
ben visszatérni a társadalomba. Fern azonban nem él a lehetőséggel, ahogy a 
neki udvarló férfinak se enged. Ő inkább a bolyongást és a sivatagot választ-
ja. Azt választotta már korábban is, már tizenévesen elvágyott és el is ment a 
családi környezetből. Nem azért, mert olyan rossz lett volna az a család, a film 
se ábrázolja ellenszenvesnek őket. Hogy Fern miért ment el még annak idején 
otthonról, pedig a nővérének hiányzott, akinek bevallása szerint jó lett volna 
megélni testvérként azokat az éveket, az a kettejük beszélgetéséből derül ki.

Fern azért ment el, mert KÜLÖNC volt. A nővére fogalmazza meg, de Fern 
nem tiltakozik, egyet is ért vele. Ő különc volt, és épp, véletlenül, történe-
tesen a sivatag nagy semmije érdekelte már tizenévesen. Azért költözött a 
sivatagba, akkor még a férjével és egy állandó munkával (fő a fokozatosság), 
mert őt vonzotta a sivatag különlegessége. A saját különcségének a sivatag 
különleges semmije felelt meg. Összenőnek az összetartozók. Fern tehát nem 
tudta és nem akarta megfogalmazni, hogy mi nem tetszik neki abban a világ-
ban és társadalmi, családi közegben, amelyben született és felnőtt, de azért 
úgy FÉLIG kivonult, hogy KÜLÖNLEGES, valójában KÜLÖNC legyen. A sivatag 
és hogy volt azért némi emberi kapcsolata, a férje és a munkahelyén dolgozó 
emberek pár évre, évtizedre „megoldotta” azt az érzést, hogy ő valójában a 
SEMMIBEN szeret élni.

Fern különc, de nem különleges, és ezért nem rokonszenves annak a né-
zőnek, aki megérti az ő valódi természetét és annak ellentmondásosságát. 
Vágyott valami érdekességre, rendkívülire, de ahhoz nem volt eléggé aktív, 
hogy kellően tegyen is érte. Nem volt különleges legalább a törekvés szintjén, 
hogy tett volna valamit azért, hogy valóban az átlagostól kissé értékesebb-
nek tarthassa önmagát. Nem írt verseket, nem festett festményeket, nem 
fotózott, nem vállalt valami önkéntes szociális munkát, és még sorolhatnám. 
Fern azért nem rokonszenves jellem, mert ő ALANYI JOGON, minden tett és 
igyekezet nélkül KÜLÖNLEGES akart lenni, de csak KÜLÖNC lett. Ennél még a 
szülőfalumban ismert félkegyelmű is több, mert ennél még ő is többet akart, 
ha nem is tett érte. Azt beszélték róla, hogy ő legalább csillagásznak készült, 
de csak holdkóros lett belőle.

Fern ahhoz, hogy különleges legyen, elmegy egy sivatagban székelő vállalathoz, 
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ahol könyvelőként dolgozik. Ezzel az erővel elmehetett volna egy nagyvárosi 
felhőkarcolóba vagy egy vidéki mezőgazdasági vállalathoz, szintén könyvelő-
nek. Mi a „több” a sivatagi helyszínben? Semmi vagy még inkább a SEMMI. 
Fern ettől a semmitől érezte magát különlegesnek, egy időre, de csak egy 
időre.

A film végső soron egy olyan jellemű embertípust állít pozitívan a középpont-
ba, aki különleges akar lenni, de mivel nem tesz igazán érte semmit, csak kü-
lönc lesz, és jutalmul a semmit kapja. Persze, ez lehet minta egyes emberek 
számára, de rossz minta, mert vannak, akik ilyenek, vagy vonzódnak az ilyen 
életfilozófiához, hogy többek legyenek, mint amik valójában, és különleges-
sé váljanak, miközben ennek érdekében nem tesznek semmi érdemlegeset. 
Csak nem veszik észre, hogy a nehézségeivel együtt is vonzónak mutatott 
nomádéletmód üres perspektíva, és legfeljebb csak hamis pótlékokat kínál.

Fern esetén egyik fő hagyományos érték se alternatíva. Se az Isten (hit), se a 
család (kisközösség), se a haza (nemzet, nagyközösség). Fern nem választja a 
családot, mert nem fogadja el a nővére felajánlását, hogy befogadja őt, szo-
bát biztosítson  neki, ahol újrakezdheti az életét, vagy élhet normális, viszony-
lag kényelmes életet emberi, családi közegben. Nem társul a hozzá közeledő 
férfihoz sem, aki visszatért a nomád életből a családi közegbe. A pótlék ezen 
családi közösségek helyett Fernnek a nomádok „közössége”, akik ideig-óráig 
egymás mellett tengetik az életüket, de a saját furgonjukban, többnyire csak a 
nomádtanfolyam ideje alatt. Ez azonban nem igazi közösség, mert aztán min-
denki megy a saját végtelen és üres vándorútjára, és a legtöbbjükkel később 
még véletlenül se találkozik. A haza, a nemzet se jelent semmi Fern számára, 
mert nem a nagyközösségben keresi a helyét, annak még a segítségére se 
számít. Nem kér szociális segélyt, nem kéri a nyugdíjazását se, mert ő inkább 
dolgozni akar. Az, hogy dolgozni akar, lehet értelmezni pozitívumként is, de 
ebben az esetben azt is jelenti, hogy nem kér abból a rendszerből, Ameriká-
ból mint nagyközösségből, aminek természetszerűleg a része lehetne. Neki a 
hit is csak hamis pótlékként jut, vagy inkább választja azt, mert minden jel 
szerint nem hisz se Istenben, se a túlvilágban. Hit helyett marad neki a cél-
talan vándorlás a sivatagban, és az az önbecsapó érzés, hogy aki fontos volt 
számára, például a férje, azzal egyszer csak találkozik, „lent az úton”, de csak 
úgy, hogy odaképzeli.

Egyes művészek, kritikusok, nézők azt hiszik, hogy A nomádok földje kitalált 
valami eléképesztően új filozófiát miközben csak lebontotta a hit, a kisközös-
ség és a nagyközösség értékeit, helyette pedig az üres bolyongást kínálta és a 
nagy semmit. Ők azok – és elnézést a kifejezésért, de ez a terminus technicus 
– a hasznos idióták, akik kivonulnak félig (!) önmagukból és a társadalomból. 
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Bolyonganak a sivatagban a semmi bűvöletében, miközben azért még robo-
tolnak raktárosként, postásként az Amazon kereskedelmi cég végtelenül vagy 
raktáraiban. Bele se gondolnak, hogy a filozófiájuk mennyire szolgamódon 
behódol a nemzetközi nagyvállalatok profitérdekeinek és az egyént, társadal-
mat lebontó „filozófiájának”. Persze, sugallják vagy mondják ők: vonulj ki a 
társadalomból, a hagyományos értékeket eldobva furikázz a nagy semmi után 
kutatva sivatagban, válj teljesen gyökértelenné, de azért dolgozz az Amazon-
nál, néha egy kicsit szemetesként is az egyik országúti parkolóban. Az Ama-
zonnál, aki ezt filmet is gyártotta és még továbbiakat, amelyekkel a harmadik 
legtöbb, 18 Oscar-jelölést ért el különböző kategóriákban. Az Amazon a többi 
nagy óriáscéggel együtt a terveik szerint nemsokára meg fogja szüntetni azt 
a raktárosi munkát is, ami most még átmenetileg elérhető volt Fernnek, mert 
a nagy újrakezdés („Big Reset”) céljai alapján ezt a munkát és még sok egye-
bet robotizálni fognak.

Aki az egekig magasztalja A nomádok földje filmet és filozófiáját, annak aján-
lom, hogy menjen ki Amerikába, vásároljon egy furgont, lakjon benne, mi-
közben a furgonjával rója az utakat a nagy esztétikum és humánum jegyében 
a sivatagban, közben pedig álljon be raktárosnak az Amazonnál. Aztán írjon 
nekünk egy beszámolót pár év múlva a tapasztalatairól.



 
33  

 2021/1 - TAVASZ


