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1. fejezet

Bevezetés

Ma a posztmodern kor folyamatosan globalizálódó világában a legtöbbet emlegetett fo-

galmak a �mobilitás�, �rugalmasság�, �tolerancia� és �alkalmazkodás�, amelyek mind va-

lamilyen változást és változásokra történ® reakciót jelölnek. A globalizáció els®sorban

gazdasági fogalom, de eredményei hatással vannak a különböz® emberi társadalmakra is.

Már semmi sem egyértelm¶, a zárt struktúrák felbomlanak, a társadalmak új elemekkel

b®vülnek. Ez a társadalmi sokszín¶ség pedig kihatással van a különböz® kultúrákra, a

különböz® kultúrák ütközései, találkozásai és hibridizálódása kihatással van a társadal-

mat alkotó egyének identitására. A sz¶k látókör¶ pesszimisták szerint ezek az e�ektusok

identitásválságot eredményeznek. Félelmeikkel viszont csak a fent említett, manapság

úton-útfélen hangoztatott fogalmak álságosságát leplezik le. Ez az ellentmondásosság

különösen a nemzetállami berendezkedés¶ Nyugat-Európára jellemz®[Loshitzky2010]. Az

Európai Unió álságos, gazdaság centrikus jellege a bevándorlókat korlátozó intézkedések

nyomán válik nyilvánvalóvá. Az Unió féltve óvja az európai kultúrát, az európai értékeket,

és a más kultúrából érkez® migránsok kérdését problémafaktorként kezeli. �Az identitás-

válság szelleme ott lebeg Európa felett.�[Loshitzky2010] Ennek megfelel®en az európai

országok minden fronton támogatják saját kultúráik m¶vész képvisel®it valamint nagy

hangsúlyt fektetnek a migránsok integrációjára. A �lmm¶vészetben sincs ez másképp.

(Nyugat-)Európa országaiban nemzeti �lmgyártás m¶ködik1, azaz a �lmek f®leg állami

támogatásból készülnek és természetesen ilyenkor egy bennszülött állampolgár nagyobb

el®nyt élvez.

Kulturális támogatottság tekintetében az Európa vérkeringésébe bekerül® diaszpórák

igen nehéz helyzetben vannak. De a �lmeseket nagyban segíti a technika fejl®désével járó

demokratizáló folyamat, ami azt eredményezi, hogy a �lmkészítés többé nem csak egy

bizonyos elit által kiemelt és nagyra tartott szerz® privilégiuma2. Így kifejezési lehet®ség-
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hez juthatnak azok az alkotók is, akik olyan témákat dolgoznak fel, amelyek viszonylag

sz¶k rétegeket érintenek, például a diaszpóra-létet és az ebb®l fakadó identitáskérdéseket.

Dolgozatomban kísérletet teszek a diaszpóra-�lm összetett, képlékeny jelenségének

rendszerezésére. Igyekszem ezt az értelmezést a lehet® legtöbb szemszögb®l megvilágí-

tani, mind az alkotói oldalról, mind az alkotások oldaláról. A hipotézisem az, hogy a

diaszpóra-�lmek szerz®inek viszonyulása mind a befogadó országhoz és az anyaországhoz

a �lmekben is h¶en tükröz®dik. Elemzéseimben a �lmeket három f® vizsgálati szempont-

nak vetem alá. Egyrészt azt vizsgálom, hogy a különböz® alkotók hogyan ábrázolják

�lmjeikben a diaszpóra-létet. Másrészt hogy bizonyos biográ�ai elemek használatával

miként válik a �lm a szerz® vállalt önreprezentációjává. Harmadrészt azt, hogy a �lmek

különböz® témáinak történelmi háttere milyen információkat ad a �lmben zajló események

és viszonyok megértéséhez. Igyekszem felfejteni a diaszpóra-�lmek esetében egyáltalán

nem elhanyagolható, a �lmeken megjelenített különböz® társadalmi és kulturális kódok

m¶ködéseit, egymásra hatását, ütközéseit. Különösen nagy érdekl®désre tartok számot a

diaszpóra-lét kapcsán felmerül® identitáskérdésekre, amelyek felülírják az ember hagyo-

mányosan, az identitásról alkotott képzetét.3

Ki a diaszpóra-�lmes, mi a diaszpóra-�lm?

Ahhoz, hogy a diaszpóra-�lmekr®l értekezzem els®ként meg kell határoznom, hogy ponto-

san mit is takar a �diaszpóra� fogalma. A diaszpóra elnevezés görög eredet¶ szó, kezdetben

Aegina városának görög lakosságának szétszóródását jelentette a város idegen kézre ju-

tása után, majd a zsidók szám¶zetését Babilóniából is ezzel a szóval jelölték, ahogy az

örmények szétszóródását is a perzsa és a török invázió után[Na�cy2001]. Mára a kife-

jezés univerzalizálódott más szétszórtan él® etnikai csoportokra is értelmezhet®, és nem

feltétlenül er®szak szülte migrációt jelent.

Filmelméleti síkon azokat a szerz®ket tekintem diaszpóra �lmeseknek, akik hazájukból

külföldre szakadva egy diaszpóra-közösség tagjaiként vagy magányosan, diaszpóra-létben

élnek és migrációs pozíciójuknak megfelel®en (generáció, integrálódási szint), abból faka-

dóan �lmjeikben a befogadó ország és a szül®föld viszonyáról, életükr®l jelenlegi ottho-

nukban, kapcsolatukról a hajdani szül®földdel, a kultúrák keveredésér®l, az integrálódás

folyamatáról, az identitás sokféleségér®l, megértésr®l, megnemértésr®l, idegenségérzetr®l

és hazaszeretetr®l értekeznek. A m¶vészetek terén általában elutasított a biográ�ai meg-

közelítés. Ahogy Roland Barthes fogalmazott: �a szerz® halott�[Barthes1968]. Barthes el-

gondolása szerint a m¶ értelmezéshez nincs szükség a szerz® életrajzára. A diaszpóra-�lm
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viszont az a �lmtípus, aminek témája szorosan összefügg a �lm alkotóinak sorsával, bi-

ográ�ájával. Amennyiben fontosnak tartjuk a diaszpóra-�lm hitelességét, a diaszpóra-lét

realisztikus reprezentációját, nem hagyhatjuk �gyelmen kívül a szerz® életútját. Kialakul

egy sajátos önreprezentatív, öndiagnosztizáló diaszpórikus stílus, amiben a szerz® életta-

pasztalatai, diaszpórává válásának módja, viszonyulása a �szül®földhöz� nagyban befolyá-

solják a �lmek témaválasztását. A �lm rendez®jének életrajzi hátterére való hivatkozással

azonban óvatosan kell bánni, mert az sokszor csupán hipotetikus következtetéshez vezet,

aminek alátámasztására kevés eszköz áll rendelkezésre.

Sok diaszpóra-�lmes él szerte a világban, viszont a diaszpóra-�lm nem egy m¶faj,

nem egy irányzat, inkább egy jelenség a �lmm¶vészetben, olyan jelenség, ami nem alko-

tói stílusjegyeken, hanem az alkotó által személyesen megélt és körbejárt témán alap-

szik. Vannak teoretikusok, akik nem veszik �gyelembe a biográ�ai aspektusokat és

teljesen témaorientáltan minden, a diaszpóra-léttel foglalkozó �lmet diaszpóra-�lmnek

tekintenek[Loshitzky2010].4 Ezzel viszont semmisnek veszik azt a nagyon fontos kitételét

az általam megfogalmazott de�níciónak, hogy a diaszpórikus létben él® szerz® �lmje �

noha �kció � valamelyest a szerz® hiteles önreprezentációja, egy állásfoglalás.

Érdemes az általam diaszpóra-�lmnek tekintett alkotások csoportját besorolni a

posztkoloniális �lmelmélet által vizsgált �lmek csoportjai közé. [Metropolis2005],

[Loshitzky2010] és [Spence1983] alapján a posztkoloniális elmélet által vizsgált �lmeket a

diaszpórává alakulás szempontjából, a téma és a szerz® keresztmetszetében egy id®egye-

nes mentén több kategóriába lehetett sorolni. Ezek közül vizsgálataim számára az eddigi

besorolás alapján két csoportot emelnék ki. Az els® csoportba a kolóniákról szóló, az

elnyomó gyarmatosítók által, a barbár elnyomottakról készített �lmek tartoznak. Szem-

léltet® példának bármelyik tipikus, az indiánokat vad rablóbandaként bemutató klasszikus

hollywoodi western megállja a helyét. A második csoport a népvándorlásról és a globa-

lizáció eredményér®l, az anyaországokba betelepült migránsokról, a hajdani elnyomók az

uralkodó nemzet képvisel®i által rendezett �lmek tartoznak. Ide szemléltet® példaként a

sokak által a diaszpóra-�lmek között emlegetett Damien O'donell: A kelet az kelet cím¶

�lmjét hoznám, amely esetben az a helyzet merül fel, hogy egy ír születés¶ brit rendez®

egy Londonban él® pakisztáni fér� és családja történetét viszi �lmre. Én ehhez a két cso-

port mellé helyezném � harmadiknak � az általam vizsgált diaszpóra-�lmek csoportját.

A diaszpóra-�lm a hajdani gyarmati függésb®l ered® relációk és a globalizáció hatásai-

nak eredménye, a kisebbségek önreprezentációja a többségi társadalomban, a legfrissebb

hajtás, amely csak nemrégiben, az ezredfordulón nyert teret magának.

A posztkoloniális elmélet által vizsgált �lmek csoportjai egy id®beli sorrendet és az

7



id® el®rehaladtával a politikai és a társadalmi szemléletbeli változásokat is jelölik. A

diaszpóra-�lmek csoportja egyáltalán nem elhanyagolható csoport, létével meghaladta

az emberi társadalmakra jellemz® hagyományos elnyomó-elnyomott, kisebbség-többség

viszonylatokat. Az el®z® két csoporthoz képest a harmadik (gyakorta a befogadó or-

szágokban is népszer¶ségnek örvend®) �lmjei azt bizonyítják, hogy történelmi és etnikai

eredetükt®l függetlenül a migráns illetve migráns-leszármazott alkotóknak egyre inkább

sikerül teret nyerniük a befogadó kortárs kultúrában. Az alkotók saját szemszögükb®l

ábrázolják a diaszpóra-létet és saját maguk küzdve az el®ítéletek ellen, el®ítéletekt®l

mentesen pozícionálják a néz®t és egy, az eddigiekhez képest teljesen más szemüvegen

keresztül láttatják a diaszpóra-léttel járó kulturális és identitásbéli jelenségeket.

Utóbbi csoportba tartoznak az általam választott �lmek: Faith Ak�n: Fallal szemben,

Gurinder Chadha: Csavard be, mint Beckham! és Tony Gatlif: Szám¶zöttek, amelyek

különböz® kulturális közegben, különböz® módokon dolgozzák fel a migránsok identitás-

keresését és a kulturális gyökerekhez való viszonyát. Ezen �lmeken keresztül kívánom

bemutatni azt a világot, melyet a kortárs diaszpóra-�lmek jelenítenek meg.

Chadha �lmje az Angliában él® indiai kolónia életének egyfajta szerz®i reprezentáci-

ója, ezen belül is az els® generációs diaszpóra-lét kérdéseire fókuszál. Ak�n a németországi

török vendégmunkás diaszpóra identitáskeresésének történetét szövi bele egy kesernyés

romantikus történetbe, míg Tony Gatlif �lmjének francia-algir h®sei egy road-movie ke-

retében kutatják gyökereiket.

1. ábra: A posztkoloniális �lmelmélet vizsgálati körébe tartozó �lmek csoportjai, a

vizsgált témák, és �lmek szerepeltetésével.
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2. fejezet

A diaszpóra-�lmek témái

A diaszpóra-�lmek témáit nagyban meghatározzák a migrációs tényez®k, azaz, hogy a

diaszpóra-létben él® rendez® milyen körülmények között hagyta el a szül®földjét, beván-

dorlóként, illetve sokad generációs bevándorlók leszármazottjaként milyen viszonyban áll

azzal a társadalommal és kultúrával, amelyben aktuálisan él, illetve milyen kapcsola-

tok f¶zik távoli gyökereihez. A migrációs tényez®k tekintetében a diaszpórának, illetve

a diaszpóra-�lmek témáinak három különböz® fajtáját különíthetjük el[Na�cy2001]. A

diaszpóra-�lmek kategorizálását a 1. ábrán láthatjuk.

Az els® csoportba azok a �lmek tartoznak, amelyek témája a szám¶zetés. A szám¶ze-

tésnek, ami lehet egyéni vagy csoportos is, két típusát különböztethetjük meg: a bels®

és a küls® szám¶zetést. Amennyiben a szám¶zetés bels®, a szám¶zött vagy szül®földjén

él®, ahhoz ragaszkodó lázadóként harcot vív az elnyomói ellen vagy a hallgatást, a mell®-

zöttséget választja. A bels® szám¶zöttek sorsa az önkéntes �némaságtól� a bebörtönzésig

változatos.

A küls® szám¶zetés egyértelm¶en összekapcsolódik a migráció jelenségével, azaz a

szám¶zöttnek szökve vagy kiutasítva a diaszpóra-lét válik osztályrészévé, amin belül

vagy magányosan, vagy egy diaszpórikus közösséghez csatlakozva egzisztál, a visszaté-

rés reménye és az integráció szándéka nélkül. A szám¶zetésben él®k gyakran trauma-

tikus élményként élik meg a hontalanság létállapotát, amely olyan emocionális töltetet

szabadíthat fel, és olyan érzékennyé teheti ®ket, hogy a lehet®ségek alkalomadtán az ere-

detileg teljesen hétköznapi foglalkozásuk ellenére szám¶zetésük alatt kiváló m¶vészekké

válnak. �k általában a szül®föld hiányát dolgozzák fel �lmjeikben. A szám¶zetésben él®

megtagadott szerz®k fetisizálják szül®földjük természeti adottságait, szépségeit, kiesnek

a szül®földjük keringéséb®l, leragadnak egy bizonyos történelmi létállapotnál és az �ak-

kor és ott�[Na�cy2001] foglalkoztatja ®ket leginkább, ezt dolgozzák fel �lmjeikben újra
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és újra. A kiválasztott �lmek közül Tony Gatlif: Szám¶zöttek cím¶ �lmje kerül ebbe a

kategóriába.

A második típus a diaszpóra-lét boldogulásért történ® vállalása, amikor a migráció-

nak kimondottan �nanciális okai vannak. Ebben az esetben a migráció és a diaszpóra-lét

is általában csoportos. A migráns személynek rendezett a kapcsolata a szül®földdel,

mind kulturális, mind érzelmi kapcsolatot ápolhat a gyökerekkel, bármikor büntetlenül

hazalátogathat. Ebben az esetben már inkább beszélhetünk valamiféle integrációról, a

bevándorló és a befogadó kultúra diskurzusáról. Ezt jól mutatja az, ahogyan az elkö-

vetkezend® generációk egyesítik magukban az életterüket, a kulturális szocializálódásuk

egy részét adó (esetünkben) nyugat-európai kultúrát és a sz¶k értelemben vett otthon il-

letve a gyökerek származási helyének kultúráját. Ezzel többosztatú identitásokká válnak.

Persze ez a séma nem minden esetben m¶köd®képes, s®t számtalanszor el®fordul, hogy

a diaszpórák tagjaiban nem a diaszpóra-lét kollektív tudata foganatosul, hanem egész

egyszer¶en elgyökértelenednek, teljes mértékben beintegrálódnak (asszimilálódnak) a be-

fogadó társadalomba és maradéktalanul felveszik annak szokásait.

Hogy az integráció milyen mértékben befolyásolja a gyökerekhez való viszonyt, az

egyénenként változó. Az egyszer¶, boldogulni vágyó diaszpórák �lmes képvisel®i álta-

lában a jelenben vizsgálják, hogy milyen a kapcsolat a befogadó ország és a �szül®föld�

között, a külföldre szakadott diaszpóra-tagok és az �otthonmaradottak� között. Emellett

beható vizsgálat tárgyává teszik a generációs váltások eredményét, hogy az egymást kö-

vet® nemzedékek hogyan viszonyulnak a kulturális gyökereikhez. A kulturális gyökereket

nevezhetnénk másodlagos kultúrának, amit inkább mégsem tennék, mert, ahogy koráb-

ban említettem, nem vizsgálható reprezentatívan, hogy melyik diaszpórikus közösség,

akár családi szinten, mennyire igyekszik integrálódni vagy ellenállni a többségi kultú-

rának, így csak a többségi kultúra szemszögéb®l nevezhetnénk ®ket másodlagosnak. A

legtalálóbb példa Nyugat-Európában erre a diaszpóra-rétegre a Németországban él® tö-

rök vendégmunkások és az ® leszármazottaik. Err®l szól Faith Ak�n: Fallal szemben cím¶

�lmje.

A harmadik, a posztkoloniális diaszpóra típus, amely, mint a neve is sugallja a kolo-

nializmus, végs® soron pedig a gyarmatbirodalmak feloszlásának eredménye. A posztko-

loniális diaszpórák hasonlóképp az el®z® kategóriához, szintén a boldogulás reményében

telepednek le a hajdani gyarmatbirtokos országokban. A gyarmati viszonyoknak �kö-

szönhet®en�, ®k már rendelkeznek bizonyos nyelvi és kulturális kompetenciákkal, ami

nagy el®nyt jelent számukra a befogadó országokban való integrálódásban. A koloni-

alizációs diaszpórák egyszer¶bben képesek de�niálni magukat és szerepüket a befogadó
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országokban, mivel a több mint százéves együttélés és elnyomás alatt kialakult hibrid kul-

túra, mégha az eredeti lokális kultúrát háttérbe is szorította valamelyest, együtt fejl®dött

olyanná, amilyen most, és végs®soron megnyitotta a lehet®ségeket a kolonializált területek

lakói el®tt. A bevándorlók között el®nyt élveztek az etnikai rokonok, akik minden ország-

ban a jogilag és politikailag leginkább elfogadott csoportot alkották. �Minden egykori

gyarmattartó ország alkotott olyan jogszabályokat, amelyekkel nem csupán a gyarmati

igazgatás alkalmazottai és azok hozzátartozói, hanem más etnikailag rokon csoportok is

az anyaországba települhettek.�[Cseresnyes1999] Így válhattak a hajdani gyarmatbirtokos

európai országok els®számú migrációs célponttá. Anglia az indiaiak számára, Franciaor-

szág az algériaiak számára. A posztkoloniális indíttatásból kivándorlók helyzete bizonyos

szempontból egyezik a boldogulni vágyók helyzetével, mindkét csoport a boldogulás ér-

dekében változtatott otthont, viszont a posztkoloniális bevándorlók más kulturális kap-

csolatokkal rendelkeznek a befogadó országok felé. A posztkoloniális rendez®k általában

a befogadó országbeli viszonyokat viszik �lmre, az �itt és most�-ra[Na�cy2001] koncent-

rálnak. Gurinder Chadha: Csavard be, mint Beckham! cím¶ �lmjén keresztül mutatom

be a diaszpóra-�lmek eme fajtáját.

A diaszpóra-�lmekben az identitáskeresés nem csak a kollektív identitásokra terjed

ki, mint a nemzeti és kultúrális hovatartozás, hanem gyakran betársul a nemi identitás

kérdése is. A nemi hovatartozásért folytatott harc, a normától, az átlagostól eltér® �más-

ság� felvállalása és ennek a többségi társadalomban való elfogadtatásáért folytatott harc

nagyon hasonlatos a diaszpórában él® kisebbségi és kevert identitású egyének többosztatú

kultúrális és nemzeti identitásának elfogadtatásáért vívott küzdelemhez.

Ahogy már említettem az Európába bevándorló diaszpóra �lmesek egyáltalán nincse-

nek könny¶ helyzetben, mivel Európa országai nemzetállamokként alakultak meg, ahol

fajsúlyosan a nemzeti �lmgyártás dominál, így egy idegen etnikumú alkotó egy befogadó

országban csak csekély támogatottságnak örvendhet, illetve a támogatás csak nagyon

szigorú elvárásokért cserébe valósulhat meg. Ide példának Hiner Saleem iraki-kurd Fran-

ciaországban él® diaszpórikus rendez® Vodka Lemon cím¶ �lmjét hoznám, amely azért

nem kapta meg a francia állami támogatást, mert nem szerepelt megfelel® mennyiség¶

francia szó a �lmjében[Karbasian]. Ebb®l a szempontból egy másodgenerációs diaszpó-

rikus �lmrendez®nek nagyobb esélye van a támogatottságra, például Faith Ak�n török

származású német �lmrendez®nek, aki Németországban született. Azonban még így is

el®fordulhat, hogy a �lm témája miatt, ami kisszámú közönséget vonz, vagy ami igen

sokszor el®fordul a diaszpóra-�lmek világában, hogy a rendez®, aki maga is a saját b®rén

tapasztalja a diaszpóra-lét milyenségét, kritikával illeti nemcsak a származási helyét, de
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a befogadó országot is, ami támogatottsági szempontból nem vet rá túl jó fényt. �Így a

bevándorló alkotók szabadsága, amit ezzel az attit¶ddel nyernek, a szabadság arra, hogy

magányosak legyenek.�[Na�cy2001]

A diaszpóra-�lmek elemzésekor szem el®tt kell tartanunk, hogy a �lm szükségszer¶en

egy �kció, viszont olyan �kció, aminek mozgatórugója egyúttal egy mélyr®l fakadó, ko-

runkban egyre aktuálisabb életérzés, egy identi�kációs utazás öndiagnosztikus lenyomata.

Ezek a �lmek a globalizmus posztmodern emberének széttöredezett önképét tükrözik,

a �xpontnélküliséget, aminek köszönhet®en az egyén identitása folyamatos mozgásban

van. Így a posztmodern ember élete felfogható egy identi�kációs utazásként, amely so-

rán a különböz® �zikálisan, szellemileg és lelkileg bejárt területekr®l szuvenír tárgyakat

gy¶jtünk. Némely tárgyakhoz életünk különböz® szakaszaiban jobban ragaszkodunk, és

bárhol járunk is kitesszük a polcra, néhány tárgy viszont id®vel kegyvesztetté válik és

egyszer¶en elfelejtkezünk róluk, mintha nem is léteztek volna. Hasonlóképpen vagyunk

képesek felölteni vagy levetk®zni bizonyos identitásokat. Ezek a �lmek problematizálják

azt az identitásbeli kavarodást, amit az ember egyszer¶ hétköznapjain ide-oda csapongva

kultúrák, viselkedések, csoportok és szokások között a teljessé komponálás csalfa érze-

tével elnyom magában és a darabosság ellenére egységes énképet alakít ki magáról. Ez

egy önvédelmi re�exió, ami megóvja az egyént a széthullástól. Az ellentmondásosságok

ennek ellenére gyakorta a felszínre törnek, kiváltképp a másodgenerációs vagy vegyes

nevelkedés¶ diaszpórák esetében, akik tudathasadásos kett®sügynökökként élik életüket.

Ez a leglátványosabban azoknál a diaszpóráknál jelentkezik, akikben a kulturális kó-

dok olyan kavalkádja él egyszerre egymás mellett, amelyek egyébként összeférhetetlenek

lennének. Más kontinens, különböz® vallási és kulturális értékek, más irodalmi kánon,

más nyelv, más mentalitás, más történelmi szemléletmód. A másik lehetséges út, ami

szintén széthulláshoz, az egyén önmagával való meghasonlásához vezet, amikor az egyén

®sei kulturális gyökereit elhagyván teljesen integrálódik (asszimilálódik) a befogadó or-

szág kultúrájába. Ez esetben a képlékeny egyensúlyt a befogadó nemzet fel®l érkez®

megkülönböztet®, esetleg rasszista megnyilvánulások borítják fel. Az utóbbi eset sú-

lyosabb az egyén identitására nézve, hiszen az egyén védtelenebb és kiszolgáltatottabb.

Ilyenkor a (meg)tagadás helyére nem áll semmi, hiszen az ego létjogosultságát vonják

kétségbe. Egy többosztatú identitástudattal rendelkez® egyén, aki tisztában van helyzete

összetettségével, ha nem is kevésbé bántja a környezetében megnyilvánuló elutasító visel-

kedés, de egoja nem semmisül meg úgy, mint annak, aki egy homogén kulturális elemekre

épül® kollektív identitástudattal rendelkezik. Ez utóbbi történetesen a befogadó nem-

zet kultúrája és köszön® viszonyban sem áll felmen®i kultúrájával. Elemzésem tárgyául
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olyan �lmeket választottam, amelyek a legkülönböz®bb kulturális kódokat egybegy¶jt®

nyugat-európai diaszpóra-közösségek, illetve tagjaik életét mutatja be. Például identitás-

keresésüket, kulturális és etnikai másságuk illetve többleteik vagy épp de�citjeik miatti

küzdelmüket magukkal, családjukkal illetve közvetlen környezetükkel.
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3. fejezet

�Idegen otthon� � Identitáskon�iktusok

a befogadó országban

Gurinder Chadha: Csavard be, mint Beckham!

3.1. A téma történelmi háttere

A britek és indiaiak közös történelmi háttere a �felfedezések korától� kezd®d® kolonia-

lizációs folyamat, mely során a nyugat-európai birodalmak gazdasági megfontolásokból

fokozatosan egymás ellen is harcolva hatalmuk alá vonták a �harmadik világ� népeit.

India gyarmatosítása a XVI-XVII. században kezd®dött a portugálok által, de végül az

Angolok bizonyultak a legsikeresebbnek. A XIX. század közepére Anglia a fennhatósága

alatt tudhatta India területének legnagyobb részét. A brit uralom alatt a vallásilag és

etnikailag sokrét¶ India fejl®désnek és egyúttal egységesedésnek indult. Meghonosodtak

a korszer¶ világgazdaságot is kielégít® fejlesztések, kiépült a kor színvonalán fejlett inf-

rastruktúra és közigazgatás. A britek kínosan oda�gyeltek arra, hogy a politikai vezet®

szerepeket britek vagy britbarát indiaiak lássák el és a katonai vezetés is brit kézben

legyen. Viszont az angol uralom árnyékában kialakult egy keresked®kb®l, vállalkozókból

és hivatalnokokból álló új modern társadalmi réteg, amely a fejl®dések kezdeti lendülete

után megelégelvén a britek �oszd meg és uralkodj�, a hatalmi állapotok konzerválására

törekv® stratégiáját, szervezkedésekbe fogott. A britek támogatták a brit-indiai lakosság

vallási és kaszti elkülönülését, amely azonban hosszútávon hibás politikának bizonyult.

Ahhoz hogy érdekeiket jobban érvényesíteni tudják az egymáshoz közel álló kasztok szö-

vetségeket kötöttek, a vallási alapokon való elkülönülés pedig, mindamellett, hogy meg-
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osztotta az ország lakosságát, egyúttal elvetette a nemzeti ébredés magvait is, amelyek a

századfordulóra az elnyomás ellen tiltakozó merényletekhez, terrorcselekményekhez, tün-

tetésekhez, bojkottokhoz és sztrájkokhoz vezettek. Elkezd®dött a brit gyarmati uralom és

az indiai nemzeti mozgalom harca. Végül az indiai brit gyarmatbirodalom 1947 augusz-

tusában hosszas politikai egyeztetés és az Egyesült Államok második világháború miatt

Angliára nehezed® nyomása következtében nyerte el függetlenségét. A vallási ellentétek

miatt két utódállam alakult: a hindu többség¶ India és az iszlám többség¶ Pakisztán. A

vegyes lakosságú területeket, Pandzsábot és Bengáliát, tekintet nélkül a helyi lakosságra,

felosztották a két ország között. Ezt lázongások, tüntetések és nagyarányú néptömegek

vándorlása követte. Az India területén él® muszlimok f®ként Pakisztánba menekültek,

míg a Pakisztán területén él® hinduk Indiába. Valamint mindkét országból voltak, akik

inkább Nyugat-Európát választották új otthonuknak. Miután a britek kivonták magukat

a térségb®l immár nemzetiségi alapokra helyezkedve folytatódott a harc a két utódálla-

mon belül, illetve között. Az országokon belül a sokféle náció egy országba tömörítése

nyomán született elégedetlenkedés és ellenállás. A két utódállam között a �bizonyta-

lan birtoklású területekért�, mint például Kashmir és Dzsammu, folyt a harc, ami mára

sem múlt el nyomtalanul, hiszen az országhatárok tisztázatlanok és ma is terrorcselek-

mények sora forgatja fel a lakosok életét. A háborús kon�iktus rányomja bélyegét a

nyugat-európai indiai és pakisztáni diaszpórák életére, egymáshoz való viszonyulására

is.[Balogh][Varga2005]

3.2. Európai és ázsiai identitások találkozásai, ütközé-

sei és hibriditása

A történelmi háttérb®l és a kollektív identitástudatból következ® ellentéteket a diaszpóra-

�lmek illetve a diaszpórákról szóló �lmek is kidomborítják. Az el®bbire találunk példát

Gurinder Chadha: Csavard be, mint Beckham! cím¶ �lmjében is. Az Indiából származó

családban a szül®k számára a pakisztániak emlegetése szinte szitokszó, feltehet®leg épp a

szül®k részér®l intenzívebben megélt háborús kon�iktus miatt. Hiszen a �lmben szerepl®

Bahrma szül®k a �kció szintjén valószín¶leg részesei voltak a pandzsábi eseményeknek.

Ezt a feltételezést er®sítheti az is, hogy a �lm másodgenerációs diaszpórikus f®szerepl®je,

Jesminder nagyon zokon veszi az egyik meccsen egy ellenfele, feltehet®leg t®sgyökeres

angol, lekezel®, eurocentrikus, rasszista beszólását, ami szerint a lányt egyrészt téve-

sen, másrészt gorombán gúnyolódva �paki�-nak nevezi, azaz pakisztáninak titulálja. Ez

a �lm egy jelent®s momentuma, hisz a két játékos között kialakult kon�iktusszituáció
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reprezentálja az egész �lm során a legélesebben a rasszizmust és az idegengy¶löletet.

Jesminder feldühödésében egyszersmind benne lehet a rasszizmus igazságtalansága, a

hátrányos megkülönböztetés miatti sértettség, illetve az ezt tovább súlyosbító félreértés,

hogy összekeverték egy más nemzet tagjával. Utóbbi azért is számít különösen, hisz a

b®rszíne alapján épp egy, a családja által kiemelten nem kedvelt néppel azonosítják. Bár

utóbbi kevésbé valószín¶, hiszen Jesminder a történelmi háttér és szülei nevelése ellenére

a pakisztániakkal szemben nem viseltetik kollektív ítélettel, felvilágosult gondolkodású,

nyitott és empatikus angol-indiai karakter. Ez abból is látszik, hogy szülei pakisztániak

elleni tiltakozása ellenére egy vitaszituációban a muszlim Nasser Husseinnel, az angol

krikett csapat kapitányával példálódzik az apjának.

A nyugat-európai látásmódot tükröz® diaszpórákról szóló �lmekben is megjelenik az

indiai-pakisztáni ellentét, például O'donell: A kelet az kelet cím¶ �lmjében is, amikor a

pakisztáni családf® a �lm során számtalanszor hangot is ad az indiaiak iránti ellenszenvé-

nek. Ebben a �lmben jóval hangsúlyosabb az indiai-pakisztáni ellentét, mint a Csavard

be, mint Beckham!ben. A �lm során ahányszor szóba kerülnek az indiaiak a muszlim

apát iszonyatos düh önti el. Folyamatosan nyomon követi hátrahagyott szül®földjén az

indiaiak és pakisztániak között zajló háborús eseményeket. Emellett a fér� Angliában na-

gyon elutasítóan viselkedik a �a körülmetélési m¶tétjét végrehajtó indiai orvossal. Talán

kissé elrajzoltnak is t¶nhet a f®szerepl® Pakisztánból származó családf® �gurája, akiben

összpontosul minden a pakisztáni muszlim fér�akkal szemben � ha az iszlám országok-

ban él® n®k helyzetére gondolunk nem teljesen alaptalanul[EuropaParl2009] � kialakult

sztereotípia. A fér� cselekedeteiben, mindamellett, hogy karaktere magában hordozza a

szeret® férj tulajdonságait, az európai többnyire keresztény alapokon nyugvó értékrend

szerint elítélend® durva megnyilvánulások (szégyen miatti családtag megtagadás, er®sza-

kosság, családbántalmazás) fedezhet®ek fel. Ez mégha a �lm történetének egészére nézve

realisztikussá is teszi a �kciót, mégis úgy érezhetjük, hogy �kilóg a lóláb� és a rendez®i

látásmód hajlamos az általánosításra a karakter kialakítását illet®en. A cselekmény ki-

futtatását illet®en pedig egyenesen elnéz®en legalizálja a fér� tetteit azzal, hogy a végén

felesége barátn®je emlékezteti az asszonyt, hogy a férje muszlim és tudta, hogy mit vállal,

amikor hozzáment. A n® a �lm végén a megrázkódtatások és durvaságok ellenére kitart

a férje mellett. A �lm egyik olvasata pozitív, hogy végül a szeretet gy®zedelmeskedik,

másrészr®l viszont nem lehet tudni, hogy a �lmmel a szerz®nek vajon mi volt a célja. A

végkifejlettel sikerült a muszlimokkal szemben egy visszás rasszista megközelítést megtá-

mogatni, hiszen komoly a sztereotípiákkal megegyez®, azokat meger®sít® állításokat tesz

a �lm, amelyeket ez esetben fél®, nem oldhat fel a ragaszkodás és a szeretet motívuma.
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Ezzel szemben Chadha elég burkoltan jeleníti meg a pakisztániak és indiaiak közötti

ellentéteket és a szül®k konzervatívságát is jóval szelídebben ábrázolja. Arra, hogy a

családnak fenntartásai vannak a pakisztániakkal szemben, csak az újabb generáció kap-

csolatkialakításról szóló párbeszédei és néhány tétova szül®i megszólalás utalnak. De

ugyanilyen szinten jelenik meg a család britekhez f¶z®d® ambivalens viszonya is. Hiszen

a f®szerepl® indiaiak barátkoznak angolokkal is, viszont, amikor házasságról, szerelem-

r®l vagy régi sérelmekr®l esik szó �gora�-nak nevezik ®ket, vagyis megkülönböztetik ®ket

maguktól. Ez feltehet®leg a mélyen gyökerez® kaszti berendezkedésb®l is eredeztethet®.

Tehát a Londonban lev® indiai negyed, ahol a �lmbeli indiai család is él, nem feltétlenül a

befogadó nemzet elutasító szegregációjának eredménye, hanem a többségi társadalomban

összetartani, egy helyen koncentrálódni kívánó indiai származású családok akarata is. Vi-

szont a �lm cselekménye az indiai származású lány és az ír származású �ú szerelmével azt

sugallja, hogy az id® el®rehaladtával a hagyománytisztel® bevándorló indiai generációk is

túllépnek a kasztrendszer hagyományain és alkalmazkodnak az európai típusú társadalmi

rendhez, amelyben szocializálódnak.

Chadha alkotói pártatlanságának bizonyítéka, hogy objektívan bemutatja azt is, hogy

a küls®séges alapokon nyugvó európai-ázsiai megkülönböztetés nemcsak a többségi tár-

sadalomra jellemz®, hanem oda-vissza m¶ködik. Erre a legjobb példa a �lmb®l, amikor

Jesminder és a n®vére, Pinky a szerelemr®l beszélgetnek, és a lány rákérdez, hogy sze-

rinte a szüleik meg tudnák-e bocsátani, ha egy gorába lenne szerelmes. A n®vér kérdéssel

válaszol �Azt szeretnéd, hogy mindenki megbámuljon, amiért hozzámentél egy angol �c-

kóhoz?� Mire Jesminder kijavítja, hogy az edz®je, Joe ír. Erre a n®vére válasza az, hogy

�Nahát, egykutya, nem? Miért vállalnál ennyi bánatot, mikor annyi jókép¶ indiai �ú van,

akihez hozzámehetnél?� Tehát a n®vér válasza, mégha látszólag nem is a rosszindulat,

hanem a családi z¶rök elkerülése vezérli, nem túlzottan átgondolt vagy felvilágosult. Vi-

szont a párbeszédb®l egyértelm¶en kiderül, hogy a lányok fenntartásai az európaiakkal

szemben nem vallási meggy®z®désb®l eredeztethet®ek, hanem inkább csak egy elcsépelt,

sokat emlegetett örökség a szül®kt®l. Egy ír számára egyébként éppoly bántó lehet a

n®vér lekezel® kijelentése, mint a pályán elhangzott �pakizás�. A n®vér éppúgy nem haj-

landó di�erenciálni nyugat-európai fehér ember és nyugat-európai fehér ember között,

mint ahogy az európaiak színes b®r¶ ázsiai és színes b®r¶ ázsiai között.

Ez a hétköznapi rasszizmus. Ez árulkodik alkalmazóiról, akik egyrészt Albert Memmi

megfogalmazásával élve �saját érdekükben és a másik kárára - általános végérvényes ér-

téket tulajdonít valós vagy vélt különbségeknek, annak érdekében, hogy önnön el®jogait

vagy agresszióját igazolja�[Memmi1968], mint ahogy a focista ellenfél a többségi szerep-
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b®l és idegengy¶löletb®l fakadó agressziója és az indiai család hagyomány- és szül®tisztel®

idegenséget és különböz®séget elutasító viselkedése egyfajta felszínes tudást, a kulturális

kódok hiányát vagy �gyelmen kívül hagyását tükrözi. Mindegyik egy �párhuzamosan meg-

konstruált Másikra támaszkodik�[Spence1983] önmaga de�niálásában és nincs bennük a

megérteni akarás attit¶dje. A nemtudással és elutasító távolságtartással a különböz®

nemzeti identitással és töredékes, esetleg egyoldalú történelmi tudással vagy széls®séges

világnézettel rendelkez® egyének tovább fokozzák az egymás iránti agressziót. Pedig törté-

nelmi hátterük alapján akár sorsközösséget is vállalhatnának, hiszen az íreknek legalább

annyi kon�iktusuk akadt a britekkel, mint az indiaiaknak, valamint területi és vallási

okokból az indiaiak éppúgy kon�iktushelyzetben álltak a pakisztániakkal, mint az írek a

britekkel. Másrészt egy írnek, mint európainak könnyebb beépülnie egy másik európai

kultúrába, mint egy teljesen más kulturális gyökerekkel rendelkez® indiainak. Harmad-

részt pedig végs® soron, mint idegenek egy számukra vagy kulturális identitásuk számára

idegen országban ugyanazokat a traumákat szenvedik el a többségi társadalomban.

A Chadha �lmjében megjelenített identitásküzdelmek hiteles lenyomatai azoknak az

élményeknek, amit maga a szerz® is, mint diaszpóra-tag megélhetett, ennek alátámasz-

tásaként szolgál az, hogy a rendez® egyéb önéletrajzi elemet is belevitt a történetbe.

Egészen apró, de nyilvánvaló utalások vannak a család történetére például azzal, hogy a

�lmbéli Jesminder édesapja Afrikában, Nairobiban tanult, ahogy Chadha szülei is a va-

lóságban Nairobiban éltek, miel®tt Londonba költöztek volna. Ezen kívül még számtalan

olyan momentum lehet a �lmben, ami biográ�ai ihletés¶.5

A Csavard be, mint Beckham! cím¶ �lmben az identitásmintázatok széles skálája

található meg. Legszembet¶n®bben a generációk között �gyelhet®ek meg identitásbeli

különbségek, ami logikusan generációs ellentéteket szül. Igaz periférikusan, de a �lm-

ben felbukkannak a homoszexualitás, mint nemi identitás létjogosultságának kérdései is.6

Mindamellett, hogy minden egyes identitás folyamatos mozgásban, változásban van, van-

nak kulturális értékek, irányelvek, amelyek sziklaszilárd irányzékokként m¶ködnek. A

bevándorló generáció számára ezek az irányzékok szinte kimozdíthatatlan sarokpontok, a

vallási kultúra, az öltözködés, maximum a munka és boldogulás miatt hajlandóak európai

stílusú ruhát venni, de akkor is görcsösen meg®riznek valamit a tradíciókból, mint például

Jesminder édesapja a turbánt, amit mindig büszkén viselt. Mindemellett otthonukban a

hagyományos öltözéket viselik.

A másik a házasodási szokások, a szül®k tisztelete, illetve a szül®k akaratának tiszte-

lete, ami megfosztja az egyént az önrendelkezést®l. A �lmben szerepl® második generáció

már sokkal szabadabb, noha tisztelik a szüleiket, már nem annyira ragaszkodnak a szoká-
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sokhoz, európai ruhákat hordanak és élik a már említett �kett®sügynök� életüket. Egyfel®l

az identitásuk a szüleik által elmesélt, megosztott kulturális identitásmintázatok, másfel®l

a nyílt közélet terein, iskolában és egyéb közösségi helyeken elsajátított identitásmintáza-

tok keverednek. Ez a kett®s szocializáció hozza létre az angol nemzeti identitástudattal

társulni képes indiai kulturális identitást. Ebben a konstrukcióban a fogalmak új értel-

met nyernek. A brit nemzeti lét az Angliában felcsepered® diaszpóra-tagban többé nem

a britek, mint náció privilégiuma, hanem inkább egy helyhez, az �otthon� fogalmához

társul. Jesminder így lehet majdan a nemzeti válogatott tagja anélkül, hogy ez bármiféle

törést okozna benne.

A �lm azt mutatja be, hogy a szül®kt®l származó elmondás alapján megtanult iden-

titáselemek nem válnak olyan szinten részévé a lány identitásának, mint a tapasztalati

úton szerzettek. Vagyis ahogy azt láthatjuk is, a szül®kt®l tanultak nem meggy®z®déses

alapokon nyugszanak, így az identitáskeresésért folytatott harcban, amikor a minden-

napokban az otthonról hozott dolgok nem állják meg a helyüket, s®t ellentmondásba

kerülnek a tapasztalati tényez®kkel, alul maradnak. Például a szül®k tiszteletének kény-

szere gátat szab az önmegvalósításnak egy olyan környezetben, ahol minden azt sugallja

az embernek, hogy �Légy individuum!� �Valósítsd meg önmagad!� �Carpe diem!� és ha-

sonló, a nyugat-európai élet�lozó�ára jellemz® énközpontú jelszavak. Ennek ellent mond

az indiai család értékrendje, amelyben hagyományosan az egyénnek nem akarata, hanem

sorsa van, aminek alakulása nagyrészt a családtól függ.

Nem mondható, hogy a �lmbéli Bhamra szül®kre ne lett volna hatással az, hogy

tartózkodási helyükb®l adódóan becsatlakoztak a nyugat-európai életbe. �k már egy

modern angol-indiai család, akik gyermekeik boldogságáért biztosítottak számukra min-

den helyzetükb®l adódó lehet®séget, s®t a gyerekek valamennyire szabadon dönthettek

az ®ket érint® kérdésekr®l, mint például férjválasztás, egyetemválasztás. Viszont mindkét

szül® más indíttatásból, de konzervatív viselkedést tanúsít lányuk futballista törekvéseit

illet®en. Mint kés®bb kiderül az anya indokai a konzervatívok, az apa csak szkeptikus és

a lányát szeretné megóvni a csalódástól, amit ® maga átélt, amikor az országba települése

után krikettezni szeretett volna, de rasszizmussal találta szemben magát. Az apa által

tapasztalt rasszizmus ellenreakciója is végs® soron a rasszizmus lett, hiszen a �lm során

végig élesen elhatárolja magát a �gorák�-ként emlegetett angoloktól és az id®sebb n®vér

megszólalásaiból is az derül ki, hogy a Londonban él® vallás és hagyománytisztel® indiai

származású diaszpórák szemében és így a szüleik szemében is, a gorákkal kötött házasság

b¶n. Noha a �lm karakterei a hagyományok tekintetében egyáltalán nem következete-

sek. Itt els®sorban a Jesminder n®vérének erkölcsi hozzáállására gondolhatunk. A lány
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hegyi beszédet tart Jesmindernek, hogy mi a helyes és mi nem a szerelmi életet tekintve.

Tudhatjuk, hogy a hagyománytisztel® indiaiaknál fontos, hogy a lány érintetlen legyen,

amikor házasságra lép. Jesminder n®vére Pinky felrúgta ezeket a szabályokat, hisz jö-

vend®belijével már jóval a házasság el®tt testi érintkezésbe kezdett, így álszent érvelése

arra nézve, hogy nem történhet semmi Jesminder és az edz®je, Joe között, kiüresedett

faji diszkriminációvá degradálódik.

3.3. Összefoglaló

A Csavard be, mint Beckham! cím¶ �lm rámutat az identitástudat összetettségére, a

bevándorló generáció és a másodgeneráció integrálódási hajlandóságának fokozataira, és

hogy ezeket milyen mértékben befolyásolják az egyén szocializációs terei a család, az is-

kola és azok a közösségek, amelyeknek az egyén tagja. A �lmben reprezentálódnak a

diaszpóra-léttel járó identitáskon�iktusok és a kulturális, vallási és történelmi háttér mi-

att kialakuló kon�iktusok. A �lm annak ellenére, hogy valódi diaszpóra-�lm, diaszpórikus

rendez®vel, nem kötelezi el magát sem az indiai diaszpóra, sem az angol befogadó nemzet

felé. A �lm épp a két közösség között örl®d®, Angliában született és társadalmi szinten

ott szocializálódott indiai családban nevelkedett valamelyest hibrid identitású egyén ob-

jektív identitáskeresését, identitásáért vívott harcát mutatja be. Ebben a kontextusban

a �lm centrumában álló szerepl® szemszögéb®l épp ugyanúgy ábrázolja esend®ségeivel

és szertetteljességével mind a két csoportot. Ez a pártatlan objektivitás a szerz® sze-

mélyes diaszpóra-lét élményének kivetülése is lehet, mint egyfajta �ars poetica.� Ezt a

megállapítást a �lmbe bele-bele csempészett biográ�ai elemek is alátámasztani látszanak.
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4. fejezet

�Posztumusz honfoglalás� � A

számkivetettek hazatérése

Tony Gatlif: Szám¶zöttek

4.1. A téma történelmi háttere

Az id®k során az egymást váltó uradalmak nyomán Algéria, akárcsak India színes etnikai

összetétel¶ ország lett. Berberek, punok, föníciaiak és a VIII. századtól arabok is lakják

a területet. Mivel az arabok vezet® kaszttá n®tték ki magukat Algériában a helyi lakosok

fokozatosan felvették az iszlám vallást és kultúrát. Indiához hasonlóan Algériát is gyar-

mati viszonyok f¶zték Nyugat-Európához, a franciák 1830-ban kezdték gyarmatosítani

az országot. A második világháború alatt a franciák Algériának és lakosainak is szántak

szerepet, a német megszállás ideje alatt Algéria jelentette a �Szabad Franciaországot� és

a francia hader®be besorozták az algír katonákat is. Végül hasonló viszonyok mellett,

mint India, Algéria 8 évnyi háborúzás után 1962 márciusában nyerte el függetlenségét.

Az ország viszonya a gyarmattartóval, csak lassan normalizálódott. Az országot bels®

kon�iktusok is gyengítették, 1992 és 2002 között az országban véres polgárháború dúlt

a radikális iszlám fundamentalisták és az állami er®szakszervezetek között. 1994 elején

a fundamentalista atrocitások következtében rengeteg idegen származású lakos menekült

el Algériából, nagy részük Franciaországba. Ma a hivatalos nyelv az arab, de a lakosság

jelent®s része beszéli a berbert és a franciát is. A béke még napjainkban sem állt helyre

a térségben, a civilek életét a szomszédos Marokkóval földterületek miatt fenntartott el-

lenséges viszony is keseríti, aminek következtében a Marokkó-Algéria határ 1994 óta le
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van zárva.[Metz1993][Bur2006]

4.2. Utazás a múltba az elt¶nt emlékek nyomában

Tony Gatlif algériai születés¶ francia rendez® Szám¶zöttek cím¶ �lmjében az identitás-

keresést a családi kötelékek, a múlt feltérképezése jelenti. A �lm keveset foglalkozik a

Franciaországon belüli diaszpóra-léttel, inkább egy zarándoklat az idegen szül®földre, a

gyökerek megismerése céljából. Ez a �lm a rendez® els®, közismeretségnek örvend®, szü-

l®földjér®l szóló �lmje.

A f®h®sök Zano és Naima egy feltehet®leg alkalom szülte páros, nem ismerik jól egy-

mást, viszont több közös vonás van bennük. Mindketten csapongva, elgyökértelenedve

élnek Párizsban és mindkettejük családjának történténete ezer szállal köt®dik Algériához,

noha ®k maguk még sohasem jártak ott. Zano, akir®l kiderül, hogy egy autóbalesetben

elvesztette a szüleit, elhatározza, hogy elutazik Algériába, ahonnan édesapját és család-

ját a gyarmati függetlenedés kikiáltása után visszahonosították7 Franciaországba. Naima

életér®l és származásáról kevesebb derül ki a �lmb®l, annyit tudhatunk, hogy az apja

arab származású volt, aki sohasem beszélt hozzá arabul és �soha nem beszélt a hazá-

járól�. Naima történetét sötét titok lengi körül, aminek egyetlen árulkodó jele a lány

hátán éktelenked® heg. A lány viszonyulása a családjához és múltjához reprezentálhatja

Gatlif saját családjához és gyökereihez való viszonyát.8 Zano addigi életét, és a Párizs-

ban maradt összes vagyonát befalazva indul szül®földje, gyökerei és családja emlékeinek

felkutatására.

A �úban er®sen él az emlékezniakarás és az önde�niálás vágya és egyúttal édesapja

akaratának teljesítése, hogy lássa annak szül®földjét. Zano számára támpontként az ide-

gen közeg sajátként való felfedezésére ott vannak apja meséi a nagyapjáról, és a szül®föl-

döldr®l, ahonnan szám¶zték. Zano nagyapja francia származása ellenére a gyarmatosítás

ellen harcolt, és feltehet®leg emiatt Algéria függetlenedése el®tt egy évvel egy algír bör-

tönben halálra kínozták. Naima számára semmilyen támpont sincs, nincs is benne az az

er®s késztetés, mint a �úban, hogy megismerje a gyökereit. Karakterét és identi�kációs

hajlamait titokzatos traumatikus élmény határozza meg, aminek hatására elnyomja ma-

gában az önde�niálás szükségességének érzetét. A �lm során úgy t¶nik nem kíváncsi a

családja múltjára, apja származására.

Naima az egész történet alatt zavarodottan tagadja apja kultúrális örökségét, amit

valójában az apja sohasem adott át neki. Így ® idegen marad Algériában, hiába a vérségi

kötelék, ® épp csak egy jellegzetesen arab keresztnév birtokosa, és épp csak elkíséri Zanot
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az úton. Akármikor ha más idegenekkel találkoznak az út közben mindig megkérdezik

t®le, hogy arab-e. De ® �csak Naima�, Naima Tarhouni egy bizonyos Ahmed Tarhouni lá-

nya, aki tizennégy éves kora óta, otthon nélkül éli a feln®ttek életét. Ilyen módon Naima

a vérségi kapcsolat ellenére idegenebb idegen Algériában, mint Zano, aki tulajdonképp

nem is algír származású, de még csak nem is algír születés¶, mégis, mintegy alternatív

szül®földként tekint Algériára. Ez egy szép példa arra, hogy szemléltesse, milyen fonto-

sak a családi kötelékek az egyén identitástudatának alakításában, amikor az egyén távol

születik és él felmen®i szül®földjét®l, azok kultúrális gyökereit®l. �Azért jöttünk el, mert

nem volt semmink.� � mondja Zano. Ez nem �nanciális nincstelenségre utal, hanem arra,

hogy mindkét karakter identitásából, azaz múltjából hiányzik egy darab. Csak amíg Zano

számára a zarándoklat az emlékek felfedezése, egy megrázó, ugyanakkor megnyugvást adó

esemény, addig Naima számára a bevezetésben már említett identitásde�cites létállapot

leleplezése. A �lm során ezt ® maga is megfogalmazza. �Idegennek érzem magam. Én

mindenhol idegen vagyok.� � mondja amíg Leila üzenetét az édesanyjának arabul felol-

vassák.

Naimában ezt az érzést csak tovább mélyíti, hogy kés®bb a földrengés sulytotta terü-

leten tett látogatás közben viselkedése és öltözete miatt összet¶zésbe kerül a helyiekkel.

Egyszer a taxira való várakozásnál, amikor úgy akar taxit fogni, mint otthon, mert nem

ismeri a helyi sorbanállós várakozási rendszert, egyszer pedig a városban, amikor lenge

öltözete miatt támad rá egy helyi n®. Ezután kísér®je szerez neki helyi öltözetet, amiben

Naima úgy érzi, �megfullad�, ezért aztán le is veti. Más helyiek viszont úgy érzik segí-

teniük kell rajta, idegen voltuk ellenére tolakodóan, de jószándékkal próbálják rávenni

Naimát, hogy találja meg a helyes irányt, találjon rá a gyökereire. �Rá kell találnod az

útra. Rá kell találnod önmagadra. Vissza kell találnod a családod gyökereihez.� � mond-

ják. Naima elutasítóan viselkedik, de végül mégis részt vesz a helyiek zenés szeánszán,

aminek végén bekövetkezik, ami ellen addig tiltakozott, egy megtisztulási folyamatként

önkívületben újraéli múltbéli traumáit. Zano feldolgozatlan traumája szülei elvesztése,

akikre rátalál a család hajdani otthonában, mivel a helyükre beköltöz® család szinte min-

den berendezési tárgyat és fényképet meg®rzött, ami a Boulanger család tulajdonában

állt, például a zongorát vagy a képeket a falon. A �lm nem részletezi a különböz® esemé-

nyeket, okokat, következményeket, a �atalok élete mozaikosan az apró információmorzsák

egymáshoz illesztésével némi történelmi jártasság segítségével rajzolódik ki a néz® szá-

mára.

A két �atal út közben olyan emberekkel találkozik, akik ellentétben velük Franciaor-

szágot jelölték meg céljukként, a jobb élet reményében. Míg Leila és Habib a fogságból
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a valós vagy inkább vélt �szabadba� igyekeznek, addig Zano és Naima, akiket közvetve

szám¶ztek a kalitkából, visszafelé igyekeznek, hogy felfedezzék hátrahagyott múltjukat.

A két páros útjai a �lm során kétszer is keresztezik egymást.

A �lm hangsúlyosan bemutatja az észak-afrikai térség lakóinak nyomorát, az igaz-

ságtalanságot, a kilátástalanságot és a bátrabbak kitörési kísérleteit, ahogy igyekszenek

meghódítani az er®dként el®ttük tornyosuló Európát. A menekül®k kísérletei happy end

helyett gyakorta fulladnak nyomorúságos léthelyzetbe, a �szép új világ� nem mindenki

számára váltja be a hozzá f¶zött reményeket. Az Exils esetében, a �lm a bennszü-

lött marokkói illetve algír ®slakosságot úgy mutatja be, mint hazájában és külföldön is

egyaránt alárendelt személyeket. Az emberek nemcsak a természet szeszélyeinek, de ha-

zájukban a fels® politikai elit rétegének is ki vannak szolgáltatva. Rendkívül mély rés

tátong az egyszer¶ hétköznapi állampolgár és a vezet®k között. Mindemellett a külföldre

emigráló, az er®s korlátozások miatt legtöbbször illegális bevándorlók ki vannak téve a

visszatoloncolás veszélyeinek. Ez a Marokkó-Algéria viszony miatt egyaránt vonatkozik a

két országra és tágabban véve az Európa-Afrika viszonylatokra is érvényes. A Marokkó-

Algéria kon�iktusra az Exilsben is van utalás. A �lmben egy utcai árus közli Naimával

és Zanoval, hogy a marokkói-algír határ már négy éve le van zárva, így a �atalok csak

embercsempészek segítségével juthatnak át a határon.

Ugyanez a helyzet az Európába vezet® úttal is. Az európai országok er®teljesen kor-

látozzák a bevándorlók számát. Az Exils cím¶ �lmben a spanyol gyümölcsösökben fog-

lalkoztattak afrikai munkaer®t, de az ott dolgozók egymásközti beszélgetéseikb®l és a

rend®rök el®li bújkálásból nyilvánvalóvá válik, hogy hamis papírokkal vállaltak munkát és

nehezményezik, hogy ugyanezt Párizsban nem lehet véghezvinni. Ezt a helyzetet tükrözi

Tony Gatlif: Paris by Night cím¶ �lmje is, amely a Visions of Europe cím¶ szkeccs�lm

egyik darabja.

Ebben a �lmben is a szerz® az idegenekkel szemben elutasító Európa és ezen belül

Franciaország képét festi meg. Mindkét �lmben fontos a rejt®zködés motívuma. Az

Exils a párizsi egyetem után vágyakozó mellékszerepl®k, Leila és Habib romos épületek

közötti kényszer¶ bújdosását és teng®d® életmódját mutatja be. A Paris by Night viszont

még ennél is kiélezettebben hangsúlyozza a vállalt törvényenkívüliség motívumát. A

�lm f®szerepl®i egy algériai testvérpár, akik szökve, a hatóságok el®l bújkálva érkeznek

Franciaországba. A �lm legmegdöbbnet®bb és legbeszédesebb motívuma, hogy a súlyosan

sérült algír �ú nem várja meg, amíg a jószándékú francia diáklányok által hívott orvosi

segítség megérkezik, elt¶nnek a helyszínr®l. A testvérpár annyira fél a visszatoloncolástól,

hogy inkább vállalják, hogy bármilyen kimenetele is lesz a �ú betegségének, nem bíznak

24



az orvosban, aki esetleg feljelentheti ®ket.

A különbség annyi a két történet kimenetele között, hogy míg az Exilsben a beván-

dorlók sorsának kimenetele, mint kevésbé lényeges mellékszál elvarratlan marad, addig a

Paris by Nightban az események a lezárásra optimista fordulatot vesznek, amir®l egy az

otthoniaknak írt képeslap tájékoztatja a néz®t. A �lmek közvetlen nem bírálják Fran-

ciaországot, de a bennük ábrázolt menekültsors, kétely és félelem nincs összhangban a

demokratikus, igazságos és oltalmazó Európa-képpel, amit a nyugat-európai országok

önmagukról kialakítani szándékszanak.

Gatlif, mint algír születés¶ Franciaországban él® diaszpórikus rendez® valószín¶leg

Chadhához és persze minden diaszpórikus rendez®höz hasonlóan nagy mértékben merít-

hetett saját élettapasztalataiból, saját fogadtatásából az európai kulturális közegben.

A �lm hangulatát az er®teljes muzikalitás is meghatározza. A f®szerepl® Zano zenész,

de ®t soha nem halljuk játszani. A passzázsjelenetekben viszont gyakran csendülnek fel

dobok, kongák, törzsi zenéhez hasonlatos és �amenco dalok, mind diegetikus, mind non-

diegetikus síkon, gyakorta ezek játékos keveredésével. Id®nként migrációs témájú algír

zenét hallani, amelyben megéneklik a migránsok sorsát �Megvannak már az irataid és

elhagytad faludat. Megvannak már irataid és bevándorló lettél. Megvan az útleveled és

elvesztetted. Átmásztál a falon és elmentél már innen� � szól az egyik dal. Máskor pedig,

mintha szerz®i kommentárt hallanánk egy nondiegetikus hang er®s hangzatos szavakat és

mondatokat skandál. A szónokló fér�hang a �lm elején, mintha felkonferálná a �lmet,

hogy mire is hivatott a �lm, azaz, hogy �beszéljünk azokról, akik távol vannak. . . , akik

hibáztak� és hogy �kifaggassuk azokat, akik elnyomva éltek�. Majd pedig kés®bb ugyanez

a hang a lány önfeleft ugrándozása közepedte, ellenpontozván a látszólagos boldogságot

negatív töltet¶ szavakat sorol fel �Igazságtalanság!, Diktatúra!, Terrorizmus!, Káosz!�,

amely jelenségek Algériát a függetlenedés körüli harcok óta napjainkig sulytják. A �lm-

nek, mint egy elbeszélt történetnek keretet ad a már említett zenébe ágyazott narrált

kezdet és a szintén zenébe hajló vég. Mindkett®ben megjelenik nagy vörös bet¶kkel az

�EXILS� felirat.

A �lmben vannak egyéb visszatér® képi és akkusztikus elemek. Pédául a �lm elején és

közben is felt¶nik az algériai úton zarándokló tömeg képe, ahol Neima és Zano mindenki-

vel ellentétes irányban halad, valamint a sevillai szórakozóhelyen hallott zene, ami akkor

diegetikusan jelent meg az a vonatút során nondiegetikus aláfest®zeneként szerepelt. A

�lm vége az elejéhez hasonlóan ismét protestálóan szól ki a néz®höz, csak a vége nem az

emlékezésre szólít fel, hanem provokatívan inkább a szám¶zött diaszpórák lassan megfa-

kuló emlékeire és sz¶kül® identitására irányul. �Elfelejtettük, milyen a jázminok illata,
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amelyek a kertedben n®ttek, és szép lassan elfelejtettük a nyelvet is, amelyen anyánk szólt

hozzánk.� A dal és vele együtt a �lm is még egy utolsó lírai nekifutással ostorozza az

elgyökértelenedés jelenségét.

Ez a �lm egészében tekintve közelebb vihet az identitás fogalmának értelmezésében.

Számomra ad egy olyan olvasatot, amely szerint az emberi kultúrális identitás nemcsak,

hogy többosztatú, de ha az egyén diaszpóra-tagként éli az életét, elszakítva a gyökereit®l

vagy a gyökerei egy részét®l, kiszakítva a család kötelékéb®l, ami els®számú kollektív

identitástudatunk forrása, az identitás hiányzó részét nem pótolhatja más, esetleg csak

felszínesen ideig-óráig gondolhatja ezt az ember. De valójában a közvetlen felmen®k

kultúrális identitásának öröksége, illetve annak hiánya, hiányként fog egzisztálni az egyén

identitásában, hiszen amíg léteznek többségi társadalmak, addig mindig lesz egy csoport,

amely az esetleges egyezések ellenére a különböz®ségeket hangsúlyozva magát kollektívan

a �mások�-hoz vagyis a kisebbségekhez képest fogja de�niálni, emlékeztetvén a �másokat�

arra, hogy ®k miben is mások a többiekhez képest.

Ez a mindennapokban megélt emlékeztet® impulzus, ami a diaszpóra-lét velejárója,

lehet elutasítani vagy elfogadni, de amennyiben valóban egy társadalom tagjai vagyunk

�gyelmen kív¶l hagyni nem. Az Exils cím¶ �lm ugyanezt a helyzetet a fonákáról mutatta

be. Nem a rasszizmus oldaláról, a többségi társadalom késztetése által el®állt kényszer-

helyzetbe helyezte bele a szerepl®ket, nem mint másságra, hanem tisztán, mint hiányra

mutatott rá az elgyökértelened® identitásokban keletkez® ¶rökre, amelyeket a �lm törté-

nete során Zano kitölteni9, míg Naima elfedni10 igyekezett.

4.3. Összefoglalás

A Chadha �lmjéhez képest jól felmérhet®, hogy mennyire másként alakul a diaszpóra lét

még a gyarmati viszonyok hasonlósága ellenére is egy egyszer¶ betelepülés és egy kény-

szer¶ külföldre szakadás között. Míg a Csavard be, mint Beckham! diaszpóra-létben

él® indiai és angol-indiai szerepl®i a �lm idejéhez képest jelenbéli aktuális történések-

r®l és problémákról értekeznek, addig Gatlif Exils cím¶ �lmjében a traumatikus múlt

felidézése és feldolgozása, illetve a szám¶zöttek leszármazottjának emlékekért folytatott

küzdelme áll a központban. A �lmben szerepl® két magára maradt, elgyökértelenedett,

diaszpóralétben él® �atal Algériában rátalál identitásának hiányzó részére, ami egészen

az ®si szül®föld felfedezésig csak régi mesék anekdotikus foszlányaiban él. Noha a �atalok

identi�kációs útja egy igazi utazással egybekötött jelenidej¶ történés, mégis szám¶zött

gyökereik és a jelen közti rés kitöltésére tett kísérletük inkább egy id®utazásra hasonlít,
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ahol a nosztalgikus mesék emlékei lokálisan, majd mentálisan is beteljesedett valósággá

válnak. A �lm szerepl®i közül feltehet®leg Naima karakterének megformálásában tükr®-

z®dik leginkább a szerz® szül®földjéhez való viszonyulása, ahonnan két ízben is menekülni

kényszerült. El®ször személyes családi ok, majd az azóta történelemmé vált események

miatt.
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5. fejezet

�Homályos emlékek� � Totális

integráció, elgyökértelenedés és

identitásveszteség

Fatih Ak�n: Fallal Szemben

5.1. A téma történelmi háttere

A török-német kapcsolatok már a XVII-XVIII. században kiépültek, de a török migránsok

megjelenése az 1960-as évek elejét®l számottev® az országban. A második világháború

után a nyugat-európai országok köztük Nyugat-Németország is gyors gazdasági fejl®dés-

nek indult, viszont munkaer®hiánnyal küszködtek. A helyzet megoldására a gazdaságilag

kevésbbé fejlett dél-európai országokból importáltak munkaer®t. 1961-ben Törökország

is csatlakozott a munkaer®t biztosító országok közé, ennek keretében munkaer®toborzási

egyezményt kötött els®ként 1961-ben az akkori Német Szövetségi Köztársasággal, majd

1964-ben Hollandiával, Belgiummal és Ausztriával, 1965-ben Franciaországgal és 1967-

ben Svédországgal is.

1961-ben 7116 török vendégmunkás érkezett Nyugat-Németországba. El®ször két éves

id®tartamra szólt a munkások tartózkodási engedélye, de a német munkaadók nyomá-

sára ezt a korlátozást eltörölték. Ezután Németország vált a török vendégmunkások

els®számú európai befogadóországává, 1973-ra a Nyugat-Európában él® török migránsok

80%-a Nyugat-Németországban élt. A török vendégmunkások száma Németországban

a gazdasági válságoktól (1966-67, 1973 és 1981-84) és az újraegyesítést®l (1990) elte-
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kintve növekv® tendenciát mutat. 1970-re 400000 török vendégmunkás utazott vissza

a szül®földjére, ugyanakkor azok a bevándorlók, akik maradtak, éltek a családegyesítés

jogával és magukkal hozták családjaikat is, így 1974 és 1988 között majdhogynem meg-

duplázódott a nyugat-németországi török népesség. Ma a 82,3 milló f®s Németország

lakosságának 3%-a török származású, ebb®l 1688370 f® török állampolgár és 1123630 f®

német állampolgárként él, és több mint 4000000 f®, azaz a lakosság 4,9%-a rendelkezik

török vérrokonsággal.[Bosznay2004]

A német állampolgárság megszerzése vizsgához kötött. Az id®sebb generáció képvise-

l®i általában nem is kívánnak német állampolgárrá válni. Kérvényezhet® az országban az

1990 után születettekre a német állampolgárság, ha legalább az egyik szül® német állam-

polgár illetve, ha a szül®k nem állampolgárok, de nyolc éves folyamatos munkaviszonnyal

rendelkeznek az országon belül.

A törökök beintegrálása a német társadalomba, mint minden olyan esetben, amikor

nagyon különböz® mind a kultúrális, mind a vallási háttere két népcsoportnak, egyáltalán

nem zökken®mentes. Az állami szint¶ integrációs törekvések nem vezetnek eredményre,

az integráció alatt értend® arany középút helyett a törökök szegregálódnak vagy teljes

mértékben asszimilálódnak a német társadalomhoz. Az, hogy a két eshet®ség közül me-

lyik következik be kulturális és gazdasági tényez®k függvénye. Kultúra szempontjából

vannak hagyománytisztel® török családok, akik el®térbe helyezik a iszlám vallást és fon-

tosnak tartják, hogy a gyerekeik els®ként a török nyelvet tanulják meg, és török gyökereik

történelmében tanuljanak meg tájékozódni. Ezek a szül®k általában nem küldik óvodába

gyermekeiket, aminek a következmény rendszerint az, hogy a német nyelv és kultúra

háttérbe szorul. A másik eshet®ség, hogy a szül®k �nanciális okokból nem engedhetik

meg maguknak, hogy gyermekeiket óvodába irassák. Mindkét esetben iskolakezdéskor a

gyerekek leküzdhetetlen hátránnyal indulnak a többi gyerekkel szemben. Sokan az isko-

lában hallanak el®ször német szót, ami problematikussá teszi a tanulást, lemaradáshoz

vezet és dominóelv-szer¶en negatívan befolyásolja a kés®bbi boldogulást, mind az iskolai

végzettség megszerzését, mind a munkaer®piacon való elhelyezkedést.

A társadalmi rétegz®dés éppúgy befolyásolja a törökök és török származásúak szegre-

gációs illeve asszimilációs attit¶djét, mint ahogy a társadalomba való betagozódásukat is

befolyásolja a többségi társadalomhoz való hozzáállásuk. A szegényebb sorsúak általában

könnyebben elszeparálódnak a többségi társadalomtól, míg a magasabb társadalmi pozí-

ciókban elhelyezked®k hajlamosabbak az asszimilációra. Ez öngerjeszt® folyamat, hiszen

a szegregáció híveinek német kapcsolatok híján kisebb az esélye a Németországban való

boldogulásra, ami a szegénységhez vezet vissza, míg az asszimilálódók könnyebben be-
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épülnek a többségi társadalomba és kapcsolataik révén egyre magasabb pozíciókba küzd-

hetik fel magukat, ami jólétet eredményez, viszont kultúrális de�citet von maga után.11

Ellenpontozván a szegregált török kisebbséget, nem ritka az sem, hogy a legújabb Né-

metországban született asszimilálódott generációk (kb. 30 év alattiak) már csak német

akcentussal vagy sehogyan sem beszélik a török nyelvet. Az asszimilálódott német tö-

rökök elszigetelt (de a legfrissebb kutatások alapján b®vül®) csoportot alkotnak a török

kisebbségen belül[Essen]. Az asszimilálódás leginkább a többedgenerációs bevándorlók

leszármazottaira jellemz®, a bevándorlók körében még többnyire az elkülönülés felé húz

a mérleg nyelve, ami családi háttért®l függ®en hat ki a leszármazottaikra.

A szegregáción túl további problémák okozója a társadalom kisebbségi és többségi

részei között, hogy a németek gyakorta nem �gyelnek megfelel®képp a velük együtt él®

kisebbségek nemzeti identitására, a kisebbségi csoportokat politikailag, országhatárokhoz

kötve határozzák meg és homogén török kisebbségként kezelik a Törökország területér®l

érkez®, egyéb nemzeti és kultúrális gyökerekkel rendelkez® kisebbségeket, a kurdokat, az

örményeket és a grúzokat. Ez annál is inkább sérti és kellemetlenül érinti az említett

kisebbségeket, mivel beolvadásuk Törökországba gyakorta véres háborúk árán zajlott.12

5.2. A tradíciók �elhagyása�, asszimilálódás a többségi

társadalomhoz

Fatih Ak�n, mint másodgenerációs német török rendez®, �lmjében a németországi tö-

rök diaszpóra identitásalakulását ábrázolja egy különös szerelmi történetbe ágyazva. A

�lmben az integrációhoz való viszonyuk és hajlandóságuk szerint jól elkülönül a diaszpóra-

tagok két nagy csoportja. Ak�n a történet központjába a diaszpórán belül is a kisebbséget

képez® asszimilálódó �atalokat állítja. A történet egyik f®szerepl®je Cahit Tomruk a lelki-

és identitásválságban szenved® fér�. Cahit török származású, mersini születés¶ német ál-

lampolgár, aki gyerekkorától Németországban nevelkedett. A fér� felesége halála után

család, célok és hit nélkül tengeti életét. A másik f®szerepl® Sibel Günel szoros családi

kötelékben él® félig török félig német hamburgi születés¶ �atal lány. Sibel karakterének

megformálásánál felfedezhetünk számos tényszer¶ egyezést a �lm f®szerepl® karaktere és

a rendez® biográ�ája között.13

A lány családja tiszteli a török tradíciókat. A hagyományok és az iszlám által el®-

írt szabályok a szabadság után vágyakozó �atalnak nem sok mozgásteret engednek, ami

nyilvánvalóan összet¶zésekhez vezet. Nevezhetnénk ezt generációs összet¶zésnek is, de

nem igazán arról van szó, hiszen a �lmben nem egyértelm¶en a bevándorló török szül®k
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és a Németországban szület® utódaik összet¶zéseir®l van szó. Cahit asszimiláns beván-

dorló, Sibel asszimiláns els®generációs, míg bátyja a szegregációt képvisel® els®generációs.

A Sibel szülei ugyan vegyes házasok, de a német társadalomba való beintegrálódás he-

lyett a német feleség veszi fel férje szokásait és tanulja meg a török nyelvet. A család

mindössze ruházkodásában hasonul a többségi társadalomhoz, minden másban az iszlám

vallás diktálta erkölcsök a meghatározók. A lány leginkább bátyja vigyázó szemei el®l

próbál menekülni, el®ször öngyilkossággal kísérletezik. Azt gondolja, hogy vagy a halálba

menekülhet vagy családja öngyilkossági kísérlete miatti szégyenében hátat fordít neki és

békében hagyják végre.14

Ezt a �lm során Sibelnek is sikerül elérnie, amikor címlapra kerül azzal, hogy Cahit

egy kon�iktusszituáció alkalmával hírtelen felindulásból megöli Sibel egyik szeret®jét, aki

féltékenységében rágalmazza Sibelt és ingereli Cahitot. Ekkor az édesapa az anya tilta-

kozása ellenére elégeti lányuk gyerekkori fotóit és kitagadja Sibelt. Yilmaz, Sibel testvére

ekkor megkeresi a lányt, de az ismervén bátyját elmenekül a bántalmazás el®l. Sibel ez-

után még felkeresi az édesanyját, aki nem taszítja el magától, ahogy azt a családf® hite és

álláspontja megkövetelné t®le is, de elfogadja a helyzetet, hogy meg kell válnia a lányától.

Erre szintén láthattunk példát a Kelet az kelet cím¶ �lmben, ahol az anya szintén nem

teszi magáévá férje álláspontját, aki kitagadja az általa el®re leszervezett esküv®b®l ki-

hátráló �át. Viszont mindkét �lmben az anya, mint a férjével szemben cselekv®képtelen

vagy férje tetteit és döntéseit tolerálni igyekv® n® jelenik meg, aki nem tud hatással lenni

párjára, mert a hit és a család becsülete mindennek fölött áll.

Yilmaz h¶ a hitéhez és a családjához, megvédi családja és húga becsületét, akár saj-

átmagukkal szemben is. A �lmben egy dialógusban el®kerül, hogy Yilmaz egyszer azért

törte be Sibel orrát, mert kézen fogva látta sétálni egy �úval. A nyugat-európai felfogás

szerint a kézfogásban nincs semmi vérlázító, de az iszlám szerint a n® és fér� házassá-

gon kívüli e�ajta érintkezése már erkölcstelen cselekedetnek számít. Yilmaz karaktere a

�lmben a tipikus muszlim fér�, aki számára a n® egy alárendelt eltárgyiasított lény, aki

büntetend®, ha nem a vele szemben támasztott elvárások szerint cselekszik. A testvér,

mint igazságosztó fér� jelenik meg, aki felhatalmazza magát, hogy a rend kedvéért húgát

�zikálisan bántalmazza. A muszlim fér� ez a fajta er®szakos magatartása már a Kelet az

kelet cím¶ diaszpórikus témájú �lmben is el®került.

A n® ilyenfajta alárendelt szerepe sajátos jelenség a muszlim vallási kultúrában, vi-

szont a nyugat-európai emancipált kultúrában egyáltalán nem elfogadott, családon belüli

er®szaknak hívják és a törvény bünteti. A �lmben szerepl® rokon fér� karakterek n®khöz

való viszonyulása is nagyon sajátos. Keresztény európai monogám beállítottságú néz®k-
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nek egyszerre humoros és elgondolkodtató az ahogy a �lm a muszlim fér�ak vallása szerint

normaként elfogadott, de hivatalosan Németországban törvénytelen poligámiájának kive-

tüléseként az elkülönült egyt®l-egyig n®s fér�akból álló társaság a bordélyok felhozatalát

tárgyalja. Aztán amikor Cahit a�el®l érdekl®dik, hogy miért nem elégszenek meg a saját

asszonyaikkal, a rokon fér�ak nem is azon dühödnek fel, hogy Cahit monogám nemtet-

szésének ad hangot, hanem azon, hogy asszonyaik becsületét sértette meg azzal, hogy

egy mondatban használta az �asszonyaitok� szót egy nem túl el®kel® szóval, amivel a

bordély feleslegességére irányuló kontextust igyekezett kifejezni. Tehát a n® és fér� egy-

másközt lev® kapcsolatában a n®t elég kevés tisztelet övezi, ám amint a n®r®l, mint a fér�

tartozékáról esik szó, már megkövetelik a kívülállóktól számukra a tiszteletet.

Ezzel a családi háttérrel egy szabad emancipált világban szocializálódva nem csoda,

ha az egyén mérlegelve az ellentétes impulzusokat, a számára kedvez®bb feltételek után

vágyakozik és a menekülést választja, ahogy a �lmbeli Sibel is. A lányt identi�kációs

útján a családja fel®l túl sok negatív behatás éri, ami ellenreakciót vált ki a családja

által képviselt kultúrával szemben és más er®teljes török családi hátter¶ hajadonként

számára tiltott dolgok felértékel®dnek: a szex, az alkohol, a tetoválás és a piercing, s®t

Cahit mellett a droggal is megismerkedik. Ez épp az ellenpéldája annak, ami az Exilsben

történik, de itt is a családi háttér a meghatározó. Noha a két �lmben ellentétes irányú

az elmozdulás, de az e�ektus ugyanolyan er®teljes. Csak amíg Gatlif Zanoja kereste

identitásának hiányzó részét, addig Ak�n Sibelje menekül, asszimilálódni kíván az általa

jónak megítélt és elfogadott nyugat-európai életvitelhez és kultúrához. Ami ha az életvitel

bemutatását tekintjük azért nem túl hízelg® a nyugat-európai kultúrára nézve.

A lány egy véletlen folytán találkozott össze Cahittal és elhatározta, hogy bármi áron,

de feleségül veteti magát a fér�val, hogy végre azt az életet élhesse, amit szeretne. Cahit

nem akarta elvenni a lányt, hiszen még elhunyt kedvesét gyászolta, ám végül vonakodva,

de segített a lánynak. Érdekes ellentmondás a történetben, hogy Sibel családja annak

ellenére, hogy a szül®k maguk is vegyesházasok, úgy gondolják, hogy lányuk egy török

fér� mellett lehet csak jó helyen. Ez a szül®k részér®l kimondva egyszer sem hangzik

el, de Sibel ezzel érvel Cahitnak, amikor az kérd®re vonja, hogy miért épp ®t szemelte

ki. Cahit életvitele éles kontrasztban áll Sibel családjának életvitelével, Cahit teljesen

asszimilálódott a német többségi társadalomhoz. A család hamar felméri a leánykérés

alkalmával, hogy a fér� semmiféle kapcsolatot nem ápol török gyökereivel és a török kul-

túrával, a török nyelvet is elég gyatrán beszéli. Ennek ellenére Sibelre bízzák a döntést,

ami egy liberális kiegyez® döntésnek t¶nik a folyamatosan öngyilkossággal próbálkozó

lánnyal szemben. De Sibel apja ett®l függetlenül a koránban el®írtakat lelkiismerete-
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sen tartó apa�gura, amire a �lmben az a momentum is utal, amikor leánykérésnél az

apa megkérdezi Cahitot és a nagybátyját alakító barátját, hogy van-e a csokoládéban

alkohol, ugyanis a muszlimok számára tilos az alkoholfogyasztás. Cahit, mivel egyáltalán

nem vallásos, szabadidejében bárról bárra járva vedeli az alkoholt, így az ajándékba szánt

csoki kiválasztásánál egyáltalán nem �gyel rá, hogy nehogy megsértse a család vallásgya-

korlatát. Hangsúlyos momentum a �lmben a házasságkötési ceremónia is. Egyrészt a

történet szempontjából, hiszen ezen a ponton derül fény Cahit múltjának egy darabjára,

de másrészt fontos eleme az eseménynek, hogy a házasságkötés polgári keretek között

zajlik a szül®k nélkül két tanú jelenlétében és nem egy vallásos ceremónia. A hagyomá-

nyok néhány eleme az anyakönyvezés után családi körben jelenik meg. Az ifjú párnak

kell elkezdeni a táncot, aztán a mennyasszonyt és a v®legényt külön szobába kísérik, ahol

kettesben esznek.

Sibel nagynénje Selma, felvilágosult felfogású Isztambulban él® elvált n®, aki megdor-

gálja Sibelt, amiért hozzáment az általa csavargónak titulált Cahithoz. A n® szerint sok

egyéb opció állt a lány el®tt, mint például a tanulás. De Sibel lecsapja a labdát annyival,

hogy nincs érettségije. Ezzel a �lm egy a való életben is létez® problémára re�ektál, a

tanulmányi el®menetel fontosságára, illetve annak hiányára, amivel a török származású

német diákoknak nyelvi nehézségek miatt meg kell küzdeniük.[Essen]

Cahit és Sibel között szerelem szöv®dik, viszont közös történetüket megszakítja a

már említett gyilkosság. Cahit börtönbe kerül, Sibel pedig Isztambulban, Selmánál ke-

res menedéket. Sibel Isztambulban idegenként bolyong. Ett®l a ponttól kezdve a �lmre

er®teljesen rányomja bélyegét az érzelmi szál, viszont ennek ellenére jól körvonalazódnak

a szerepl®k identitásmintázatai és azok változásai. Sibel csodálja a hatalmas nyüzsg®,

színes várost, de inkább számüzetésként éli meg a helyzetet. Gondolkodásában és viselke-

désében is asszimilálódott német marad, aki nem nagyon tud beilleszkedni. A megjelenése

és közvetlen viselkedése miatt a város lakói ránézésre megállapítják róla, hogy nem he-

lyi. Ez történik, amikor egy gyorsétkezdében leül egy asztalhoz, ahol két fér� épp egy

lehetséges betörés részleteit és mikéntjét tárgyalja. Ráadásul nyílt színen drogok után

érdekl®dött, pedig köztudott, hogy a drog birtoklását nagyon keményen büntetik Török-

országban. Éjszaka a munka végeztével drog után kutatva egyedül mászkált Isztambul

utcáin. Sibel Selmára egészen addig csodálattal tekint, amíg közvetlen közelr®l bepillan-

tást nem nyer emancipált karrierista élete gépiességébe. Sibel éjszakai kimaradozásai és

végül elköltözési szándéka miatti veszekedésükkel megromlik köztük a viszony, amikor a

lány Selma fejére olvassa, hogy törtet® munkamániája miatt hagyta el a férje. Az újabb

érzelmi kon�iktus miatt Sibel ismét maga ellen fordul, de ezúttal senki sem nyújt neki
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segít® jobbot. Bártulajdonos f®nöke meger®szakolja, és a lány nem méri fel, hogy az or-

szágban, ahol tartózkodik egy n®t szavaiért megütni sem szégyen. Három fér� megveri és

megkéseli heveskedése miatt. A �lm ezen része szintén negatív példával állít el® a török

fér�ak n®khöz való viszonyulását illet®en.[EuropaParl2009]

Végeredményben Sibelnek látszólag sikerül beintegrálódnia a török társadalomba. Új

életet kezd a fér� oldalán, aki a késelést követ®en megmentette az életét. Amikor Cahit

szabadul a börtönb®l és megjelenik Isztambulban Sibelnek nagy a kisértés, hogy lányával

együtt elmenjen Cahittal a fér� szül®városába, Mersinbe. Sibel hozzá is lát a pakoláshoz,

de a kislánya és az élettársa ajtón keresztül besz¶r®d® vidám beszélgetését®l eltántoro-

dik. Ez a jelenet arról tanúskodik, hogy az ember hiába ellenkezik szülei értékrendjével

valamennyit mindig meg®ríz neveltetéséb®l. Sibelre hatalmas nyomás nehezedik a �lm

végén, de a család szentségét, a vérségi kötelékeket nem képes újra felrúgni, inkább a

szenvedést választja. Ez az önfeláldozás a lecke része, így Sibelt saját belátásán keresztül

az élet tanította meg a n®i sors elfogadására, amire Németországban a családja eszközei

nem tudták. Sibel karakterének fejl®dése abban csúcsosodik ki, hogy az ®si földön, isz-

tambuli közegben válik feln®tté, és saját családja révén köt®dik Törökországhoz, jobban,

mint hajdani otthonához Németországhoz, ahol nem volt senkije, akihez mehetett volna

a nehéz id®kben. A �lm ugyan nem követi le Sibel isztambuli új életének alakulását, de a

végén úgy t¶nik, hogy az Isztambulban idegenként megélt bántalmak ellenére Törökhon

végül befogadta mostoha lányát. Cahit szabadulása után megtörve, életét átértékelve

és szerelmesen zarándoki lázban tér vissza szül®földjére, el®ször a lányhoz Isztambulba,

majd Mersinbe. A végkifejlet azt sugallja, mintha mindkét elgyökértelenedett szerepl®

számára Törökország jelentené a megoldást. Noha azel®tt minden, ami Törökországhoz

köthette volna ®ket, például a család az akkor és ottani körülményeik között csak a konzer-

vatív börtönt képviselte számukra. Viszont azzal hogy felfedezték gyökereiket, amelyeket

azel®tt eltaszítottak maguktól, elhozta számukra identitásuk kiteljesedését, ahogyan azt

az Exils cím¶ �lmnél is láthattuk.

A Fallal szemben szintén er®teljesen muzikális �lm. Mivel a zene minden emberi kultú-

rának szerves része, minden kultúrának megvannak a maga zenei stílusjegyei. A kultúrális

identitások összetettségét a zenei stílusok keveredése is jól szemlélteti. Hiszen ahogy a

különböz® kultúrájú emberek sem élhetnek egymás mellett egy közösségben anélkül, hogy

ne lennének hatással egymásra, úgy a különböz® zenei stílusjegyek is beintegrálódhatnak,

vegyülhetnek más zenékkel. A �lmben a zene utat nyit a szerepl® identi�kációs fázisaihoz

és keretet is ad a történetnek. A �lm nagyobb epizódikus egységekre bomlik, amelyeket

az egységek el®tt egy török folklór zenekar zenével és dallal kommentál. A zenekar meg-
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jelenik a �lmképeken is, de nem mint a történet részei, hanem inkább, mint egy bels®

narrátor, aki hangulatilag narrálja az eseményeket. A dalok nem konkrétan a �lm sze-

repl®ir®l szólnak, de allegorikusan a �lmben történ® eseményeket éneklik meg. Például

amikor a Sibel el akarja magát vetetni Cahittal azt énekli az énekesn®, hogy �Keress

hát magadnak szeret®t, kedves és számold össze a mennyasszonypénzed!� és amikor pe-

dig tragikus dolgok történnek az énekesn® némán ül, míg a zenészek szomorú dallamot

játszanak. Ett®l a brecht-i elidegenít® technikától a �lm egy elmesélt történetté válik.

A �lmen belül megjelen® diegetikus és nondiegetikus zenék szintén er®teljes hangulat

aláfest®k, és ezek árulkodnak a karakterek identitásának azon részér®l, amit a zene ki-

vételével szinte teljesen elhagytak, illetve elutasítanak. Cahit karakteréhez legtöbbször

angol szinti pop zenét párosítanak, de a �lmben, mint diegetikus zene hallható rock zene,

török diszkózene és hagyományos török népzene is, amit ugyanúgy élveznek.

5.3. Összefoglalás

Ak�n �lmje az identitáskeresést kétoldalúan mutatja be. El®ször, mint zsákutcába vezet®

redukciós folyamatot, aztán mint önmagával megbékél® kiteljesedést. A Fallal szemben

német társadalmához asszimilálódó török gyökerekkel (is) rendelkez® f®szerepl®i, mint Né-

metországban született, illetve ott nevelkedett német állampolgárok elutasítják diaszpóra-

létüket, annak kultúrális és vallási vonzatait. Cahit és Sibel ezzel túllépnek az integráció

által megkövetelt határokon. Sibel számára a szabad társadalmi légkör mellett, amelybe

szocializálódott a konzervatív családi háttér, amely a hagyományos értékeket képviseli,

börtönnek t¶nik, ami el®l menekülni próbál. Cahit felesége elvesztését a nyugat-európai

vallásnélküli néptömegekt®l megszokott módon önpusztító tevékenységekkel, ivással és

drogozással próbálja feldolgozni, a hagyománytisztel® vallásos törökök számára tiltott

szerekkel próbál enyhíteni fájdalmán. A �lmben szerepl® karaktereket közvetve traumati-

kus élmények irányítják vissza a gyökereikhez. Amikor Sibel magára marad, Törökország

nyújt számára menedéket, ahogy Cahit útja is Sibel után török szül®városába vezet. A

�lm a családi és identitásválságra is a gyökerek felfedezését mutatta fel gyógyírként. A

rendez® biográ�ája ez esetben is megjelenik a karakterek tulajdonságaiba ágyazva. Ak�n

életének több tényszer¶ momentuma egyezést mutat Sibel karakterének körülményeivel.

Ezekb®l a tényszer¶ egyezésekb®l messzemen® következtetéseket nem lehet levonni, de

feltehet®leg nem a véletlen m¶ve, hogy a másodgenerációs félig török félig német Ak�n

épp egy másodgenerációs félig török félig német lány identitásküzdelmét mutatja be.

35



6. fejezet

Összefoglalás

Mindhárom általam elemzett �lm három különböz® nyugat-európai ország domináns ki-

sebbségének diaszpóralétét mutatja be. Chada Csavard be, mint Beckham! cím¶ �lmjé-

ben a London indiai negyedében él® indiai diaszpóra helyzetét ábrázolja, Tony Gatlif az

Exils cím¶ �lmjében az Algériából szám¶zött feketelábúak15 franciaországi leszármazott-

jainak történetét dolgozza fel, míg Fatih Ak�nFallal szemben cím¶ �lmje a Németország-

ban él® török diaszpóra identitásváltozatait reprezentálja.

Mindhárom daszpóránál más okok vezettek a Nyugat-Európában való letelepedéshez,

amelyek meghatározzák a diaszpórák viszonyulását a többségi társadalmakhoz egy-egy

országon belül. Az indiai és az algír diaszpórák kapcsolata a befogadó országokkal a

Csavard be, mint Beckham!ben és az Exilsban a gyarmati id®szakra vezethet® vissza. A

gyarmati viszonyok alatt az alárendelt népek elsajátították a gyarmatosítók nyelvét és

megismerték kultúrájukat, ahogy megesett az is, hogy a gyarmatosítókkal érkez®, a gyar-

matosítást ellenz® nyugat-európaiak is eltanulták a gyarmatokon él®k nyelvét, megismer-

kedtek kultúrájukkal és sokan a gyarmatokon leltek új hazára. A gyarmati viszonyoknak

különböz® helyeken különböz® viszonyok és történelmi fordulatok útján lett vége. Hol

békésen, hol háborúk árán mentek végbe az események. Indiából az angolok harc nél-

kül vonultak ki, míg Algériában függetlenségi harc robbant ki a francia iga levetéséért.

Így vagy úgy, de mindegyik hajdani gyarmatország valamiféle nyelvi-kultúrális örökséggel

gazdagodott, ami a globalizációban jó alapja lehet a bevándorlásnak és beilleszkedésnek

egy gazdaságilag fejlettebb országba.

A diaszpórának ezt a fajtáját fedezhetjük fel Chadha �lmjében, ahol Anglia az india-

iak számára, mint opcionális, legkézenfekv®bb kivándorlási célpont jelenik meg. Ahogy az

a �lmben is látható, a bevándorló szül®ket leginkább a munkalehet®ség köti Angliához.

Gatlif �lmjében annyival bonyolultabb a helyzet, hogy a �lmben megjelen® diaszpóra
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típus hovatartozása nehezen meghatározható. Mivel a �lm f®szerepl®jének családja a ki-

településsel, majd a visszahonosítással egyik diaszpóra helyzetb®l a másik diaszpóra hely-

zetbe kerül®, generációkon átível® ide-oda, Franciaországból Algériába, majd Algériából

Franciaországba történ® váltogatáson ment keresztül. Az utóbbi esetben a helyváltozta-

tás utolsó fázisa nem opcionális, hanem más választás nem lévén inkább szám¶zetésnek

min®sül. A f®szerepl® kvázi algír francia, aki Franciaországban van otthon, de identi-

tása csak algériai gyökerei felfedezésével válhat teljessé. Az el®z® két �lmben szerepl®

diaszpórák elég hamar képesek voltak az integrációra.

Ak�n �lmjének esetében semmiféle el®zetes kultúrális kapcsolatról nem beszélhetünk

a bevándorló törökök és a befogadó Németország között. A Törökország és Németország

közötti együttm¶ködés pusztán határozott idej¶ gazdasági kapcsolatnak igérkezett, en-

nek ellenére a bevándorlók közül sokan döntöttek a letelepedés mellett. A hajdanában

keresztény alapokra épített, de államvallással nem rendelkez® német állam és a több-

ségében er®s alapokon nyugvó iszlám vallású törökök együttélése a mélyen a vallásban

gyökerez® kultúrális beállítódottság miatt nagyjából két alternatívát vont maga után. Az

egyik a párhuzamos társadalmat kialakító szegregáció, a másik a német társadalomhoz

való asszimiláció, amit a �lm f®szerepl®i is képviseltek.

Mindhárom �lm rendez®je maga is diaszpóra-tagként élte és éli meg a �lmjében elbúj-

tatva reprezentált mindennapos szituációkat, amelyeknek egy kisebbségben él® diaszpóra-

tag nap mint nap részese. A rendez®k feltehet®leg személyes vonatkozásaik hangsúlyozá-

sára csempészték �lmjeikbe saját életük egyes momentumait. Filmjeik f® karaktereinek

néhány tényszer¶ vonása egyezik saját biográ�ájuk elemeivel, általában a saját életük-

ben fontos szerepet betölt® városok, az ®ket, mint személyiségeket meghatározó családi

struktúrák kapnak szerepet a diaszpóra-lét és identitásküzdelmek �lmi megjelenítésében.

Például Chadha és Ak�n �lmjeiben ezt láthattuk is. Ez a momentum ad valamiféle bel-

s®séges hitelességet a �lmeknek. Ezzel a kitárulkozó explicit önreprezentációval szemben

Gatlif inkább allegóriákban és homályos elbeszélésben dolgozza fel diaszpórává válásának

traumatikus élményét. Az árvaság és a gyökértelenség ebben a �lmben a leghangsúlyo-

sabb, ahogy az identitás kiteljesedésének vágya is. Itt az identitás egy része hiányként

jelentkezik, amit els®sorban id®beli szakadás okoz a f®szerepl® és családja között, másod-

sorban pedig térbeli szakadás okoz a f®szerepl® és ®sei szül®földje között. Ez a létállapot-

megjelenítés általános a számüzetett diaszpórákról szóló �lmekben. A másik két �lmben

az identitáskeresés nem jelentkezik olyan er®teljesen. Chadha és Ak�n �lmje inkább az

egymás mellett jelenlev® identitásformáló er®k egyénre hatásának ingadozó tendenciái

által kialakult identi�kációs mozgások folyamatát ábrázolja.

37



A diaszpóra-létet a befogadó országban bemutató diaszpóra �lmekben érint®legesen,

de rendszerint el®kerül a rasszizmus. Ak�n és Chadha �lmjében is felt¶nik a jelenség,

de itt sem foglal el központi szerepet. Nincs harcos ellenállás vagy ítélet a �lmekben a

rasszizmussal szemben. A �lmek a rasszizmust inkább mint a diaszpórák mindennapi

életének részét mutatják be. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy a �lmek csak a diaszpó-

rákkal szembeni rasszista agressziót ábrázolnák, Chadha �lmje például a befogadó nemzet

és a diaszpórák részér®l tanúsított rasszizmust egyaránt reprezentálja.
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A. Függelék

Megjegyzések

1Az is lehet, hogy az európai identitásválságtól való rettegés az irányító hatalmak fel®l csak egy fed®-

érv, ami a hatalomvesztést®l való félelmüket palástolja. Hiszen eddig, ha úgy tetszik a népek kollektív

identitástudatára, a nemzeti identitásra és közös történelemre apellálva tudtak valamiféle rendet fenntar-

tani. Gazdasági és politikai céljaikat érzelmi ráhatással próbálták sikeresen véghezvinni. A legnagyobb

egység, amivel jelenleg Nyugat-Európában egy államon belül a legtöbb embert meg lehet szólítani, az

a �nemzet�, viszont, ha a nemzet szóról lerántják a leplet és bebizonyosodik, hogy �minden, ami közös�

nem az identitásunk része, hanem mesterségesen kialakított gazdasági konstrukció, akkor a politikusok-

nak másfelé kell tekinteniük, hogy mivel nyerjék meg maguknak az embereket. Mivel való igaz, hogy a

leger®sebb érv az együvé tartozás, ami az ember ösztönös vágya, ezért keringnek mítoszok �közös ®sanyá-

ról�, �közös történelemr®l�, így alkotunk �kitalált közösségeket� mindenféle térbeli és id®beli kontinuitás

nélkül[Hall1992].
2Persze épp a �nanciális különbségek következtében az alkotások eredete esetenként a képmin®séggel

is összefüggésbe hozható[Na�cy2001]
3Miszerint az identitás egyosztatú és egységes.
4Érdekes meg�gyelni, hogy [Loshitzky2010] a dolgozat írásának évében megjelent m¶vében a diaszpóra

tagok által készített �lmeket elhanyagolhatónak vette, nem vizsgálta ®ket, míg kilenc évvel korábban

[Na�cy2001] úgy tekintett rájuk, mint egy önállóan vizsgálható egység (pedig kilenc évvel korábban

számuk a maihoz képest elenyész®bb volt). � a m¶vében ezeket az alkotásokat akcentusos �lmeknek

nevezte.
5Tehát a �lm �kció volta ellenére a néz®nek emocionális szinten egy egyéni látásmódon keresztül meg-

sz¶rt élmény-rekonstrukcióban van része. Ez a �lmben a diaszpóra-létben él® szerz® önreprezentációja,

egy önértelmezés vagy nevezhetnénk ezt öndiagnosztizálásnak, ami a �lm segítségével lépésr®l lépésre

egy lekövethet® identitásmintázatot rajzol meg, ami jelen esetben több ponton és szándékoltan, nyílt

utalások által összeszöv®dik a szerz® biográ�ájával.
6Más diaszpórikus rendez®knél ez a vonulat sokkal hangsúlyosabb, mint például Ferzan Özpetek: Ha-

mam (Török fürd®), La Finestra Di Fronte (Szemközti ablak), Le Fate Ignoranti (Tudatlan tündérek) és

Merzak Allouache: Couchou cím¶ �lmjeiben, és helyet kapott Damien O'donell: A kelet az kelet cím¶
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pakisztáni diaszpóráról szóló �lmjében is. A Csavard be, mint Beckham!ben az a különös, ahogy a ho-

moszexualitás, mint az általános indiai normáknak ellentmondó, nyugat-európában többnyire � bár Jules

édesanyja rá a bizonyíték, hogy mennyire álságosan � tolerált jelenség el®kerül a �lmben. Jesminderrel a

lány barátja, Tony közli, hogy vonzódik Beckhamhez. Erre a lány els® megrökönyödésében csak annyit

mond �De hát, te indiai vagy!� Ez a kijelentés arra enged következtetni, hogy a lány neveltetéséb®l

adódóan nem tudja összeegyeztetni az indiaiságot a homoszexualitással. A szül®k, mint konzervatív gon-

dolkodású indiaiak számára az e�éle �másság� is elfogadhatatlan. S®t a helyzetet még mókásabbá teszi,

hogy a család legid®sebb tagjai azt sem tudják, hogy mit jelent a �leszbikus� szó, amit Jules anyjától

hallanak el®ször Pinky esküv®jén, amikor az dühösen ráparancsol Jesminderre, hogy vegye ki a leszbikus

lábait a t®le kölcsöncsent cip®b®l. Az id®s rokon öregasszonyok azt hiszik, hogy a leszbikus az Jesminder

csillagjegye és csodálkoznak, hogy addig azt hitték, hogy a márciusban születettek csillagjegye a halak.

De végs® soron nem értik meg a dolgot, �hiszen Jesminder nem libanoni, hanem punjabi� származású �

összegzik végül. Jesminder n®vére viszont pontosan érti, hogy mir®l van szó és rákérdez Jesmindert®l,

hogy mit értett a �gora� n® a leszbikus beszólás alatt, mikor a múltkor még ® maga azt mondta, hogy

Joeba, az edz®jébe szerelmes. Chadha �lmjében a másodgenerációs diaszpóra-tagok tabuként élik meg

a homoszexualitással való találkozást, még maga a homoszexuális Tony is, aki merészen átszakítja a

hallgatás konzervatív gátját, azzal, hogy elárulja titkát legjobb barátn®jének, vállalva a kockázatot, hogy

indiai szellemiségben nevelkedett barátai és családja elfordulnak t®le, ha kiderül, hogy soha nem fogja

azt az utat járni, amit a szokások megkövetelnek.

Ezzel szemben Ferzan Özpetek túllép a téma felszínes tabuként kezelésének problémáján és a homo-

szexualitással bels® megközelítésb®l, a homoszexuális egyén legtöbbször diaszpóra-léttel párosuló iden-

titását, társadalomban elfoglalt helyét, szerepét, m¶ködését vizsgálja. A Törökfürd® cím¶ �lmben a

szerz®, Francesco, a sikeres római üzletember identi�kációs útját, önmagára találását mutatja be. A

fér� feleségével, de az asszonytól elhidegülten él és hajszolja a pénzt egészen addig, amíg egy nap Isz-

tambuli küldetésre indul, hogy miel®bb túladjon a nagynénjét®l megörökölt ingatlanon. A fér� számára

nyilvánvalóvá válik, hogy egy m¶emlék érték¶ fürd®t és a hozzá tartozó személyzetet örökölt. Ottléte

alatt Francesco mélyebb kapcsolatot épít ki a személyzet �ával Mehmettel, aki megmutatja neki a ha-

mam (Törökfürd®) élvezetét. Francesco így Isztambulban új, szeret® családra talál, és elhatározza, hogy

meg®rzi nagynénjét®l származó örökségét, felújítja az ódon épületet, és a hamam ismét felveszi a harcot

a modernizálódó város új szállodáival. Francesco élete kiteljesedni látszik Mehmettel folytatott szerelmi

kapcsolata folytán, lázasan építgeti a másik fér� számára, így egyben kettejük számára sokat jelent®

hamamot, és nagynénje levelein keresztül ismerkedik a múlttal. A fér� akkor szabadul fel és teljesedik ki

igazán, amikor egy véletlen folytán a válási papírokkal Isztambulba érkez® felesége felfedezi a Mehmet és

közte lev® homoszexuális viszonyt. Ez a n® számára kellemetlen felismerés, a fér� számára a titkolózás

végét, egy kínos életforma végét jelenti, amit nem sokáig élvezhet, mivel egy üzleti vetélytársa orvul meg-

gyilkoltatja. A �lm kesernyés végkifejletét®l eltekintve, összességében egy boldog kiteljesedési folyamatot

mutat be, ami nemcsak Francesco küzdelme, hanem az emberséges és szeretetteljes otthon, a kelet és a

személytelen, üzleties és presztízsorientált nyugat-európai mili® küzd itt egymással. A �lm bemutatja,

ahogy a keletre begy¶r¶z® gátlástalan nyugati üzletpolitika Francesco személyében megfolytja saját szü-

löttét, mintha a romantikus álmokba menekül® és önmagát a múltban keres® Francesco-féléknek nem

lenne jöv®je.

Másik �lmjének, a Szemközti ablak cím¶ �lmnek f® mozgató karaktere egy id®s zsidó származású

olasz cukrász Davide Veroli/Simone, holokauszt túlél®, aki rejtélyes módon bekerül egy család életének
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hétköznapjaiba. A zavart, emlékezetkiesésben szenved® fér�t el®ször a kétgyermekes családapa, majd a

fér� jelenlétét kifogásoló édesanya veszi pártfogásába. A n® eleinte nem teljesen önzetlenül segít a fér�n,

hiszen általa lép kapcsolatba a szemközt lakó fér�val, akivel hosszú ideje kémlelik egymást. A kölcsönös

vonzalom ellenére a n® nem képes férje megcsalására, viszont Simone egyre fontosabb szerepet tölt be az

életében. Nyomozni kezd a fér� múltja után, aki id®közben elt¶nik. A n® nyomozása során ismét rátalál a

fér�ra és megtudja, hogy a titkos, szerelmes levelezés nem Simone és egy n®, hanem Simone és egy másik

fér� között zajlott. Ennek a történetnek a kulcsszerepl®je is ezer szállal kapcsolódott a múlthoz, amit

a �lmbéli visszatekintések is nyomatékosítottak. Mindaközben, hogy a �lm egy boldogtalan, frusztrált

anya ®rl®dését és megnyílását mutatja be, a �lm központi témájává a társadalom által megvetett titkos

viszony, az id®s öregúr identitásának és múltjának felderítése áll.

A Tudatlan tündérek cím¶ �lmje szintén egy titkos homoszexuális viszony leleplez®désér®l szól. An-

tonia a HIV vírusos betegekkel foglalkozó orvos gyermektelen, de látszólag boldog házasságban él férjével,

amíg a fér�t halálos baleset nem éri. Egy kép hátoldalán lev® szerelmes feliratból a n® arra következtet,

hogy a férje csalta ®t egy másik n®vel, aminek folytán fájdalmas nyomozásba kezd. A kutatás ered-

ményeképpen be kell látnia, hogy férje nem csupán megcsalta, de szexuális identitásának is kett®s énje

volt.
7Ezt a család számüzetésként élte meg, így a �lm a �küls® szám¶zetéses� diaszpóra-�lmnek csoportjába

tartozik.
8A rendez® tizenkétéves koráig Algériában élt családjával. Gatlif egy érdekházasság el®l menekült

el családjától 1958-ban, majd 1960-ban az algír függetlenségi háború idején elhagyta a háború központi

területévé vált Kabilt is és Franciaországba menekült. Anyja cigány származású volt, hányattatott gyer-

mekkora során cigány identitása er®södött meg a rendez®ben; a cigányság ábrázolása a kedvenc témája.

Valami oknál fogva édesapját, aki egyébként kabil származású, nem említi biográ�ájában. Életm¶vében

ritkaságszámba megy az Exilshez hasonló szül®föld témakört körüljáró �lm.[Gatlif]
9Az Exilshoz hasonlóképp a gyökerek felfedezése és az önde�niálás áll Stephan Komandarev A világ

nagy, de a megváltás a sarkon ólálkodik cím¶ diaszpóra témájú bolgár �lmben is. A �lm f®szerepl®je

Sasko, egy Németországban él® bolgár �ú, aki egy baleset következtében elveszíti szüleit és emlékeze-

tét is. Sasko nagyapja segítségével kett®sen éli meg az önde�niálás folyamatát. Egyrészt fokozatosan

visszakapja múltbéli emlékeit, másrészt újra megismerkedik a hétéves kora óta maga mögött hagyott

gyökereivel. Saskot bár nagy veszteség éri szülei halálával, de a Bulgáriába vezet® úttal és a szül®földje

újra felfedezésével nemcsak emlékezete tér vissza és visszanyeri éntudatát, hanem egy bizonyosfajta több-

letet szerez. A balesetig számára a nagyszülei és Bulgária a múltat jelentették, a múlt jelenné tételével,

gyökerei újra felfedezésével Sasko identitása is kiteljesedik, ahogy az Zanoval is történt.
10Kicsit hasonló a helyzet az Indigènes cím¶ �lmmel, hisz abban a szerepl®k félrevezetik saját magukat

azzal, hogy bár valójában Algéria szülöttei, Franciaországot is hazának tartják. Ezzel meghamisítják

saját identitásukat ugyanúgy, ahogy Naima is meghamisítja saját identitását azzal, hogy a �lm során

tiltakozik származása ellen.
11Itt utalnék vissza a bevezet®ben említett identitásveszteségre, amikor a gyökerek kultúrája hiány-

ként jelenik meg és a hiány területét az egyén átengedve a többségi kultúra számára, kiteszi magát az

identitásválság veszélyének.
12Chadha �lmjében is megjelent ez a �hétköznapi rasszizmus�, amikor az egymástól nagyon távoli

kultúrával és vallással rendelkez® csoportok tagjai idegengy¶lölett®l vezérelve nem hajlandóak vagy tu-

datlanságból nem képesek különbséget tenni az önmagához és kollektív identitásához képest �mások�-ként
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de�niált csoport tagjait megkülönböztetni egymástól.
13Ak�n Hamburgban született, egy török szönyegtisztító és egy német tanítón® házasságából.
14A hagyománytisztel® muszlim és hindu családokban gyakran el®fordul, hogy ha a családtag olyan

dolgot követ el, ami az ® hitük szerint szégyent hoz a fejükre, akkor az illet®t kitagadják a családból és

egyszer¶en úgy viszonyulnak hozzá, mintha halott lenne, vagy sose létezett volna.
15Európai származású, Algériában él® emberek.
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D. Függelék

Nyilatkozat

Alulírott Kóti Rita (KOROADB.ELTE), a dolgozat benyújtója nyilatkozom arról, hogy

dolgozatom, melynek

címe: Nyugat-európai kortárs diaszpóra-�lmek,

konzulense: Varga Balázs egyetemi adjunktus,

önálló kutatáson alapuló, saját munkám eredménye. A mellékelt dolgozatot más

szakomon korábban nem nyújtottam be szakdolgozatként (záródolgozatként, diplo-

mamunkaként). Tudomásul veszem, hogy amennyiben dolgozatommal kapcsolatban a

plágium gyanúja merül fel, ellenem fegyelmi eljárás indítható, és a dolgozat elégtelen

min®sítést kap. Hozzájárulok, hogy szakdolgozatomat az ELTE BTK M¶vészetelméleti

és Médiakutatási Intézete könyvtárában elektronikus formában is tárolja. A dolgozat

benyújtásához szükséges két konzultáció követelményeit teljesítettem.

1. konzultáció: a tématerv bemutatása, dátuma: 2009. október 6.

Az 1. konzultáción való részvételt igazolom.

2. konzultáció: a dolgozat kész fejezeteinek bemutatása, dátuma: 2010. március 30.

A 2. konzultáción való részvételt igazolom.

Budapest, 2010. május 10.

a szakdolgozat szerz®jének aláírása
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