
Az ember lényegéhez tartozik, hogy

variációk végtelenjében létezik, s

hogy e variabilitása nem „néma”; az

emberi faj kozmikus mértékkel mérve

rendkívül rövid idõ alatt lezajlott fej-

lõdése éppen azon alapszik, hogy fel-

használja e variabilitást, s a faj az

egyéni és csoportindividualitások kü-

lönbségeire építve, az egyéni tapaszta-

latokat közösségi tudássá változtatva,

a közös tudást pedig az egyéni alkal-

mazkodás rendelkezésére bocsátva

adaptálódik környezete kihívásaihoz,

s tartja fenn önmagát.2 Ebbõl követke-

zik, hogy a „másság” az emberi lényeg

nagyon fontos összetevõje, s annyiféle

„másság” lehetséges, ahány ember lé-

tezik, (sõt, több is, hiszen minden

egyes „másik” több különbözõ szem-

pontból is „más” lehet annál, akinek

nézõpontjából „másnak” minõsül).

Mindebbõl az is nyilvánvaló, hogy a

„másságról” nem lehet általában be-

szélni, a „másság” fajtái kimeríthetet-

len számban jönnek létre nap mint

nap, s így a címben jelzett témakörrõl

csak a jelzésszerû vázlat szintjén, né-

hány szempont kiemelésével lehet

bármit is állítani.

Elõször is érdemes elkülöníteni az

individuális „másság”-ot (vagyis a ma-

ga sajátosságaiban megjelenõ indivi-

dualitást) azoktól a „másságoktól”,

amelyek az emberi fogalmi gondolko-

dás kialakulásával, a világ fogalmi-

szemléleti tagolásával, e tagoló fogal-

mak közbeiktatásával jönnek létre. A

tér, az idõ vagy a társadalom tagolása

állandó viszonyítást eredményez a

térben, idõben és társadalmi létben

valahol elhelyezkedõ „én” és a hozzá

képest „más” között: az individuális

különbségek jelentõs része e viszo-

nyításokban rendre átértelmezõdik, a

tõlünk különbözõ „másik” individuá-

lis különbségeihez a térbeli, idõbeli és

szociális „máshollét”-re ráépülve az

„idegenség”3 negatív és a (hozzánk, az

általunk megszokotthoz viszonyított)

„újszerûség” pozitív képzetkörei –

minõsítõ asszociációk – társulnak.

Ezek a „másságok” azután egymásba

is képesek átcsapni. A „szociálisan

más” térbelileg is elkülönül, s ezáltal

az olyan szociális különbségek, ame-

lyek például pásztorok és földmûve-

lõk között kialakulnak, térbeli kü-

lönbséggé (másik „néppé”) is változ-

nak; a papi és katonai irányítók és a

fizikai munkavégzõk egymástól elkü-

lönülõ lakóövezeteiben egymástól el-

térõ életformák alakulnak ki, s e szo-

ciális különbségekre rárakódnak, és

ennélfogva sokszor még azok magya-

rázatául is szolgálnak a térbeli kü-

lönbségek. A „térbelileg más” vagy a

„szociálisan más” tõlünk való különb-

ségei idõbeli különbséggé is áttransz-

formálhatóak: a „másik” a „múlt kép-

viselõjévé” (s ezáltal például a hala-

dás-ideológiákban „túlhaladottá”)

degradálható. De megfordítva is: az

idõbeli másságtól (a múlttól vagy a

jövõtõl) a jelen embere úgy is megkü-

lönböztetheti magát, hogy az idõbeli

különbséget szociális különbséggé
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transzformálja, s a múltat vagy a jövõt

vagy mint szociálisan rosszat (a jelen-

belinél, az „itt és most”-nál rosszab-

bat) bélyegzi meg, vagy éppen a szo-

ciálisan ideális másállapotként fogja

fel. (S a „térbeli más” is mindig átér-

telmezhetõ szociális kategóriákkal, s

ily módon alsóbb vagy felsõbbrendû-

vé minõsíthetõ).4

E viszonyítások egymásra hatásában

a „másság” három fõ típusa alakul ki:

• a hozzánk képest „fent” lévõ „más”

(ez többnyire vágyott és utánzott

„más”);

• az „egzotikus más” (a tõlünk kü-

lönbözõ, ezért számunkra számos

új információt kínáló) de nem fel-

tétlenül a „fent – lent” tengelyen

elhelyezhetõ másság);

• a „veszélyes más” (ami az esetek je-

lentõs részében a „hozzánk képest

lent” lévõ „más”-sal azonos).5

A saját világból való kilépés ezért

egyszerre hordja magában az emelke-

dés lehetõségét, a kalandot (az újfajta

élmények általi megtermékenyülést)

és a veszélyt.

A saját világból való kilépés gyakor-

lata ugyanakkor egy negyedik, még

absztraktabb „másságot” is kialakít: a

„másik valóság” („más valóságok”) felté-

telezését. A fiktív valóságba, a fantá-

ziavilágba, a virtualitásba való átlépés,

a saját valóságtól való megszabadulás,

mint menekülõút mindig is adva volt

az emberek számára a saját lét deter-

mináló valósága és a más létformák

lehetõsége közti feszültségek kezelé-

sére. Ilyen fiktív világok a szociális,

térbeli és idõbeli különbségek valósá-

gára is ráépíthetõk (a szociálisan, tér-

ben vagy idõben „más” a saját való-

ságtól való különbözése folytán eleve

nem úgy valóságos, mint a tapaszta-

latvilág, ezért a tõlünk szociálisan,

térben vagy idõben távoli közegekben

– a „másság” felnövelésével – bármi-

lyen fiktív világ elhelyezhetõ – lásd az

utópia-mûfaj keletkezését, de volta-

képpen már minden mitikus vagy

mesevilág keletkezése is ezen

alapul).6 Másrészt a fiktív világok fel-

tételezésével a másság minden formá-

ja generálható: „fenti – jobb – vilá-

gok”, egzotikus világok és veszélyes

világok is teremthetõk. Ugyanakkor

az ilyen absztrakt „másság” megjele-

nése visszahat a valóságos „másságok-

hoz” való viszonyra is: a fantáziában

megteremtett másságot az ember rá is

vetíti a szociálisan, térben vagy idõ-

ben „más”-ra, s így a fantázia-konst-

rukciók a különféle valóságos mássá-

gok érzékelésében és megítélésében is

szerepet játszanak (sok esetben a fizio-

lógiai vagy kulturális szempontból

„másikról” kialakított kép gyökere egy-

egy ilyen fantázia-konstrukció). A fik-

tív valóság nyújtotta menekülési lehe-

tõség oly módon is visszaépül a valósá-

gos életbe, hogy a valóságos világban

való mozgás bizonyos mértékig a fik-

tív világba való átlépésként is átélhetõ:

az utazási motiváció mögött sokszor a

saját világból való kilépés ilyen igénye

lelhetõ fel. Az utazási élmények vi-

szont nagyon is valóságosak, s bár az

utazás végeztével az átélt tapasztala-

tok köré bármilyen fiktív világ felépít-

hetõ (az utazási élmények mesélõi ezt

az átkonstruálást rendre végre is hajt-

ják), az utazás lényege nem az abszt-

rakt, hanem a valóságos másságok

olyan átélése, amelynek során a kü-

lönbözõ másságok egymásba való át-

csapása is sokkal intenzívebben való-

sulhat meg, mint a hétköznapokban.

(Az utazás mint a „térbeli mással” va-

ló ismerkedés majdnem mindig meg-

valósítja a „térbeli más” „idõbeli más-

sá” való átalakítását – a meglátogatott

idegen közeg majdnem mindig a saját

valóság múltjaként vagy jövõjeként is

értelmezõdik –; és „szociális másként”

való átértelmezését is. Mint Lévi-

Strauss mondja: „Általában úgy fogják

fel az utazást, mint helyváltoztatást. Ez

kevés. Az utazás egyidejûleg a térhez,

az idõhöz és a társadalmi ranglétra fo-

kaihoz kötõdik”;7 az utazás nemcsak a

geográfiai, hanem a szociális térben

való mozgást is jelent).8

A különbözõ „másságok” számos

formában, számos csatornán keresztül

tudatosítódnak „másságokként”. Egy-

részt minden érzékleti terület hozzá-

járul ahhoz, ahogy a „más” szimboli-

kus képe kialakul. „Tõlünk különbö-

zõként” értelmezõdhet a másik szaga;

nyelve, hangerõ-használata, zenéjé-

nek melódia és ritmus-sajátosságai;

konyhájának ízei, s természetesen a

„másokhoz” tartozó látványvilág meg-

annyi eleme (a lakásmódok, az öltö-

zetek, a tárgyak; a sajátos gesztusok

és mimika, egyáltalán a mozgás kü-

lönbözõ formái; a nem-verbális jelek,

stb.). Másrészt számos olyan kommu-

nikációs és viszonyulásforma alakul

ki a társadalomban, amelyek egyéb

funkcióik mellett a különbözõ „más-

ságok” közvetítését is szolgálják. (A

különbözõ mûvészeti ágak, s egyálta-

lán a mimézis változatos formái nagy

mértékben explicit módon is foglal-

koznak ezzel, de implicite a hétköz-

napi érintkezés, vagy az intézmény-

mûködések során kialakuló hierarchi-

kus és egyéb viszonylatok is nagy

arányban tartalmaznak a „másságot”

közvetítõ elemeket).9

II.

Mint említettük „másnak” lenni rend-

kívül sok szempontból lehet. Mind-

azonáltal minden társadalomban fo-

kozott hangsúlyt kap néhány olyan

dimenzió, amelyet az adott kultúra

különösen fontosnak tekint és ki-

emelten használ az in-group és az

out-group(ok) elkülönítésében. Külön
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izgalmas kutatás tárgya lehet annak

vizsgálata, hogy vajon az egyes társa-

dalmakban miért éppen ez, vagy az a

dimenzió kap ilyen kiemelt jelentõsé-

get; ezek közül mindig csak néhány

következik közvetlenül az adott társa-

dalomban domináló ideológiából. S bár

a többi sem független az adott társa-

dalom illetve kulturális rendszer lé-

nyegétõl, (egy nagy hangsúlyt kapó,

értéktulajdonításokkal teli besorolási

séma kialakulása ritkán véletlen), arra

a kérdésre, hogy miért éppen ez vagy

az a másság kerül éppen elõtérbe az

adott társadalomban, sokszor csak

közvetett, szimbolikus kapcsolatok,

rejtett összefüggések feltárásával lehet

válaszolni.

Mindenesetre a „másság” ma úgy tû-

nik elsõsorban az alábbi dimenziók-

ban tematizálódik:

• etnikai (és ezzel összekapcsoltan):

civilizációs másság10

• vallási másság11

• a társadalmi nem (gender) tekinte-

tében szemlélt másság12

• a generációs különbségek

• a szexuális orientáció mássága (ho-

moszexualitás, transzvesztitizmus,

stb.)

• testi fogyatékosság, mint másság

• szellemi fogyatékosság, mint másság

• pszichés sérülésekbõl adódó más-

ság (depresszió, fóbiák; dependen-

ciák, autizmus, stb.)

• az átlagfeletti gazdagság és az át-

lagalatti szegénység, mint másság

• a tudáskülönbségekbõl adódó

másságok13

• bár a huszadik századi társadal-

makban csökkent mértékben, de

azért még mindig jelen van, s bizo-

nyos területeken olykor még erõ-

södik is az úr - szolga viszonyból

adódó másság is (ha pedig ezt ki-

terjesztjük a fõnök - beosztott vi-

szonyra, akkor ez ma is eléggé gya-

kori tematizáció).

• a fenti kategóriákba nem sorolható,

elsõsorban életvitelbeli „különc-

ségek”.14

Nagyon különbözõ „másságokról”

van szó, s ezek különböznek abban

is, hogy az uralkodó diskurzusokban

milyen megítélést kap a „másság”.

Egyes területeken a fokozott tematizá-

ció azzal jár, hogy csökkennek a más-

sággal szembeni averziók,15 más terü-

leteken pedig a tematizáció éppen

hogy növeli a feszültségeket. 

III.

A következõkben nagyon vázlatosan

szólnánk a „másságnak” a filmmûvé-

szetben való ábrázolásáról.16 Termé-

szetesen létrejöhetnek, s létre is jön-

nek mind a közönségízléstõl, mind a

támogatók elvárásaitól többé-kevés-

bé független alkotások is,17 de a fil-

mek többsége mindenképpen az al-

kotói elképzelések, a megrendelõi

szándékok és a közönségelvárások

valamilyen metszetében nyeri el vég-

sõ arculatát, – a meghatározó ténye-

zõk közti arányok persze különbözõek

lehetnek).

A filmelemzés különösen szerencsés

választás lehet a „másság”-ról alkotott

elképzelések tanulmányozása során,

mert a film sajátos ábrázolásmódja: a

kamera szubjektív objektivitása ép-

pen az identitás tekintetében megha-

tározó: a kamera vagy a fõhõs szemé-

vel láttatja velünk a világot, vagy tar-

tósan követi a fõhõst, (s ez szintén

azonosulást vált ki a nézõbõl), s így

egyfelõl a hõs szemével látott, hozzá

viszonyított „idegennel”, „mással”

szemben erõsítheti az elõítéleteket; ha

azonban éppen az azonosulást kiváltó

technikák által középpontba állított

fõhõs a nézõhöz képest valamely

„másság” képviselõje, valamilyen

szempontból „idegen”, (vagy olyan

szereplõ, aki ezzel a mássággal szem-

ben pozitív érzelmekkel viseltetik),

akkor a film éppen hogy segít csök-

kenteni az adott „mássággal” szembe-

ni elõítéleteket, feloldani az adott

„másságra” vonatkozó sztereotípiákat.

(Nyilvánvaló, hogy ez az eredmény

nem feltétlenül következik be. Az ad-

digiaktól eltérõ szemléletnek mindig

meg kell küzdenie az elõzetes ítéle-

tekkel, és e küzdelem gyakran a régi

beidegzõdések gyõzelmével zárul; az

ilyen ábrázolások azonban minden

esetben kognitív disszonancia-helyze-

tet eredményeznek, amelyet aztán az

emberek többnyire igyekeznek felol-

dani: vagy az egyik, vagy a másik

irányban).

A filmben (is) nagyon sokféle más-

ság jelent meg a filmtörténet során, s

az egyes korszakok filmjei18 nagyon

különbözõképpen is viszonyultak e

„másságokhoz”. Ezek közül most el-

sõsorban az etnikai-nemzeti különb-

ségek ábrázolását érintjük.

Az etnikai-nemzeti sztereotípiák

kezdettõl fogva jelen voltak a filmek-

ben, természetesen az adott filmet lét-

rehozó kultúra szemszögébõl ábrázol-

va. Az amerikai filmben például a fehér

(angolszász, protestáns) többség szem-

szögébõl. Az e közegben uralkodó et-

nocentrikus sztereotípiák a film õsko-

rában, a huszadik század elején sok

filmben – elsõsorban a tömegfilmek-

ben – meglehetõsen (az elfogulatlan

mai nézõ számára olykor megdöb-

bentõen) fékezetlenül érvényesülhet-

tek. E sztereotípiák szerint a négerek

lusták, állatiasak, hazugok, szolgalel-

kûek, esetleg jó fizikai képességekkel,

de ezek a képességek, például a zenei

érzék, csak a felsõbbrendû fehérek ki-

szolgálására – pl. szórakoztatására –

valók, (s nem például önkifejezésre),

s ezek is magukban hordják az „állati”

mozzanatot, ezért (túlzott) használatuk
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a fehérek számára veszélyes. Az indiá-

nok ugyane sztereotípiák szerint vér-

szomjasak, alattomosak, az alkohol

rabjai (tûrõképességük magas, de ir-

racionális, például céltudatos munka-

végzésben nem hasznosítható). A ci-

gányok ezekben a klisészerû ábrázo-

lásokban megint csak állatiasak,

piszkosak, zajosak, tolvajok, az ördög-

gel cimboráló természetfeletti képessé-

gekkel bírnak, (szabadok és szenve-

délyesek, de – zabolátlan – szabadsá-

guk és szenvedélyességük mindig

rombolásba, önpusztításba vagy

egyéb destrukcióba torkollik).

A zsidók a sztereotípiák szerint

többnyire anyagiasak, hátmögöttiek,

esetlenek és csúfak (eszesek és össze-

tartóak, de e képességeiket a keresz-

tény többség elleni ármánykodásra

használják). Ez utóbbi elõítéletek ke-

vésbé jelennek meg a hollywoodi –

annál inkább a korabeli német – fil-

mekben, viszont az amerikai filmben

is gyakori, hogy a zsidó szereplõket

komikus figurákként jelenítik meg.

A távolkeletieket többnyire titokza-

tosnak ábrázolják, (olykor természet-

feletti képességekkel, ezoterikus tudá-

sokkal); vagy gyerekesen nevetséges-

nek vagy raffináltan alattomosnak;

rendkívül fegyelmezetteknek, hidegen

könyörteleneknek; (olyan emberek-

nek, akik civilizáltak, de civilizáció-

juk értelmetlen babonás formaságo-

kon nyugszik).

A közel-keletiek mesésen egzotiku-

sak, de teljesen megbízhatatlanok,

cselszövõk, csalók, pénzsóvárok és

gyilkos fanatikusok. Az efféle sztereo-

típiák természetesen az in-grouptól

különbözõ fehér (európai) kultúrák-

kal szemben is mûködnek, de ezek

sokkal megengedõbbek. (A német

szereplõk gyakran merevek, túlszabá-

lyozottak, militaristák, de tiszták és jó

munkát végeznek; a franciák túlságo-

san lezserek, bohémok, arrogánsak-

izgágák, de elegánsak, gálánsak és

mûveltek; a spanyolok bigottak,19 rá-

tartiak, üres gesztusokra hajlamosak,

egyfelõl olykor gátlástalan gyilkosok,

másfelõl nagyvonalúak és nemeslel-

kûek; az oroszok primitívek, bárdo-

latlanok, kegyetlenek, és iszákosak de

felsõ rétegük kifinomult, arisztokrati-

kus és érzelemgazdag, parasztságuk

pedig jólelkû – a szovjet korszakban

mindehhez hozzáadódik a korlátolt és

embertelen ideológiavezéreltség –; az

olaszok hangosak, teátrálisak, megbíz-

hatatlanok, bûnözésre hajlamosak,

haspókok és komoly munkára képtele-

nek, de vidámak, barátságosak, család-

szeretõek és vallásosak.20

A kisebb népekkel kapcsolatban csak

esetenként jelennek meg hasonló szte-

reotípiák, így ezeket most nem említ-

jük, az viszont természetes, hogy a töb-

bi nép szemében viszont az angolszász-

okkal kapcsolatban is kialakulnak

hasonló klisék: az angolok hidegek, bla-

zírtak, zárkózottak, fennsõbbségesek,

sznobok, de udvariasak és megbízható-

ak; az üzletben a kicsinyességig raciona-

listák; az amerikaiak pénzcentrikusak,

mûveletlenek, mások szempontjai iránt

érzéketlenek, de gyakran gyermekesen

naívak és szabadságszeretõek. A keleti

és déli népek szemében a fehérek rend-

kívül agresszívek, pénzsóvárak, nagy-

orrúak, csúfak és erotománok,21 értet-

lenek és a természet törvényei tekin-

tetében tudatlanok, bár anyagi

civilizációjuk és mûvészetük kétség-

kívül fejlett és követendõ).

Mint említettük, a filmtörténet korai

szakaszában (s most itt elsõsorban az

amerikai filmet vizsgáljuk) a sztereotí-

piák (a WASP-szemszögbõl kialakított

sztereotípiák) eléggé nyíltan megjelen-

nek. Ezt erõsíti a némafilm mûfaja is:

e filmeknek a döntõen a pantomimi-

kus kifejezésre építõ elõadásmódjá-

ban a klisészerû ábrázolás segíti azt,

hogy egy-egy megjelenõ szereplõ (et-

nikai) hovatartozását már elsõ felbuk-

kanásakor, egy-egy (sztereotip) gesztusa,

magatartásformája alapján egyértel-

mûen értelmezni lehessen. A másik, a

sztereotip ábrázolásnak kedvezõ té-

nyezõ, hogy a film, történetének elsõ

korszakában még nem számít a magas-

mûvészet körébe, (s késõbb is csak a

filmek egy kisebb hányada kerül ebbe

a kategóriába), s (a sok tekintetben a

vásári ponyva hagyományát folytató)

tömegmûfaj-volta következtében (az

elitkultúra toleráns, disztingvált gon-

dolkodási moralitásának követelmé-

nyeitõl nem korlátozva) a film nagy-

mértékben épít is a sokkal egysze-

rûbb sztereotip gondolkodás kliséire.

IV.

Az elsõ lépcsõfoknak tehát az erõsen

elõítéletes sztereotip ábrázolás tekint-

hetõ. Griffith ugyan már a megszületõ

filmes magasmûvészet egyik elsõ nagy

alakja, s fõmûve, az Intolerance címé-

ben is, alaptémájában is a másság el-

lenséges kezelésének elutasítása;22

másik fõmûvében, az Amerika hõsko-

rában a (feketékkel szembeni) sztereo-

típiák szélsõségesen nyers formában

jelennek meg,23 s a film nem csak a

sztereotípiákat, hanem azok nyílt el-

lenségességbe torkolló formáját (ne-

vezetesen a Ku Kux Klan megszületé-

sét) is igazolja. Hasonló a második vi-

lágháború elõtt készült filmek nagy

részében az indiánábrázolás is. E fil-

mek a Vadnyugat fehér meghódítói-

nak szemszögébõl építik fel a „hon-

alapítás” mitológiáját, s ebben a mito-

lógiában az indián az alapítók életére

törõ, javait elrabló, (lényegében a ve-

szélyes vadállat tulajdonságaival bíró)

agresszor, akit a honalapítás sikere ér-

dekében (miként a megmûvelendõ

föld növelése érdekében az õsvadont)

vissza kell szorítani, ki kell irtani, félre
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kell söpörni az útból. S hasonló nyer-

sességgel jellemzi ezt az elsõ korszakot

a többi etnikai jellegû sztereotípia is.

Ám a film további története a más-

sággal szembeni elõítéletek mérséklõ-

dési-csökkenési folyamatának is te-

kinthetõ. A következõ lépcsõfok már

az elfogadás elsõ lépcsõje: a komikus

ábrázolás. Tudjuk, hogy a nevetés

egyik fõ funkciója a feszültségoldás,

az embert fenyegetõ erõk megfosztása

félelmességüktõl. Amikor az ember az

állatot vagy az egyéb nem-embert le-

utánozza, ezzel bizonyos mértékig ha-

talmába keríti, (= õ is tudja azt, amit

az utánzott), s az ily módon „fogat-

lanná” tett, s ezáltal átemberiesített

oroszlán fölött felhangzik a gyõzelmes

ember fölényes nevetése. A bohóc az

ember fölényével látott, domesztikált

és ezáltal emberi megjelenése a nem-

emberi erõknek; a dühöngõ õrült

(bolond): veszélyes nem-ember, az

udvari bolond: kinevethetõ félember.

Amikor tehát egy korábban egyértel-

mû ellenségességgel kezelt másság

komikus formában jelenik meg a tár-

sadalomban, ez a veszélyességétõl

megfosztott, s ezért félig-meddig el is

fogadható másság ha nem is válik az

in-group részévé – hiszen komikussá-

ga azt jelzi, hogy nem tud mindent,

amit a „normális” ember, de egy tá-

gabb értelemben használt emberfoga-

lomba már belefér. Az elfogadás fo-

lyamata során minden etnikai másság

átmegy (s gyakran meg is reked) ezen

a fokon. A nyílt elutasításhoz képest a

lenézés ezen „jóindulatú” formája két-

ségkívül kevésbé ellenséges, ám az

egyenjogúság igényének szemszögé-

bõl természetesen még ez is az elõíté-

letes gondolkodás körébe tartozik.

Mindenesetre elég hosszú ideig a né-

gerek, indiánok, zsidók, cigányok, kí-

naiak-japánok, stb. szinte csak ebben

a komikus formában jelennek meg, s

játszanak mellékszerepet (de a komi-

kus szerepkörben akár pozitív mel-

lékszerepet is) a filmek többségében.

(Ez a „hosszú idõ” tulajdonképpen a

mai napig tart: míg az egyértelmûen

etnocentrikus, rasszista ábrázolás fo-

kozatosan szalonképtelenné vált, a

másság ilyen komikus ábrázolása a

továbbiakban ismertetendõ formákkal

együtt élve, a legújabb idõk filmjei-

ben is kimutatható).

A következõ lépcsõ annak „felfede-

zése”, hogy a másság képviselõje nem

csak hogy nem veszélyes, de lényegé-

ben ugyanolyan ember, mint mi ma-

gunk. Ezen a fokon a rácsodálkozás

még tartalmazza az etnocentrizmus

mozzanatát: „annak ellenére, hogy õ

az X-ek közé tartozik, vagyis más,

mint mi, sok mindenben, – s talán

még a legfontosabb dolgokban is! –

ugyanolyan”. Ez már az elfogadás, de

még a megkülönböztetõ elfogadás fo-

ka. A másikat lényegében egyenran-

gúnak ismerjük el, de mint idegent

ismerjük el annak. (Ha korábban szó

volt a lovagiasságról, itt azt mondhat-

juk, hogy a lovagiasság követelmé-

nyeit kiterjesztik az adott out-group-

hoz való viszonyra). Ennek a foknak

az elsõ lépése gyakran az, hogy csak

az out-group egyes egyedeit fogadják

el („annak ellenére, hogy X, õ tisztes-

séges, okos, szép, stb.”), de ez azért is

igen lényeges lépcsõfok, mert ezáltal

az egyedi elfogadás által az egyedi sa-

játosságok mintegy felülírják a sztereo-

típiát: az adott eset megkérdõjelezi a

sztereotípia totálisan érvényes voltát.

S ettõl már további út vezethet (per-

sze korántsem vezet mindig) az out

group egészének elfogadásához: ha a

sztereotípia nem minden esetben

igaz, akkor nem feltétlenül ez a leg-

megfelelõbb szempont az emberek

osztályozásában.

Ez az elfogadás a korábbi intoleran-

ciával szembesülve gyakran csak úgy

tudja feldolgozni a szemlélet (igen je-

lentõs) megváltozását, hogy „átcsap” a

másik végletbe: az out-group képvise-

lõje ekkor – a korábbi elõítélet antité-

ziseként – valamilyen szempontból

magasabb rendûnek látszik. (A koráb-

ban primitívnek, civilizálatlannak

ítélt, „természeti” népeknek éppen

természetbeágyazottsága kap pozitív

megítélést, s szerepelnek ezután e né-

pek tagjai a természet tiszta, bölcs

gyermekeiként; a „babonás formasá-

gokra épült” távolkeleti civilizációk

formaságai mélyebb, a természettel

harmóniát tartó tudásokként állíttat-

nak piedesztálra). Ám még ez az állás-

pont sem teljesen mentes az etnocent-

rizmus maradványaitól.

A pozitív diszkrimináció is diszkri-

mináció, és az esetek többségében az

ily módon „magasabb rendûnek” fel-

tüntetett „más”-hoz való viszonyban

kimutatható az etnocentrikus fölény

lappangó továbbélése is. A nemes

vadember nemesebb, mint mi (de

azért nem öltözik fel „normálisan”,

mint ahogy mi tesszük, nem tud egy

csomó mindent, amit mi tudunk).

Lessing zsidó Bölcs Náthánja böl-

csebb, mint a darab egyes keresztény

vagy muzulmán szereplõi, de azért,

mert – Walter Scott Ivanhoe-jának Re-

bekájához hasonlóan – keresztényieb-

ben viselkedik, mint a keresztények.

Itt érdemes kitérni arra, hogy az idáig

egyenesvonalúnak láttatott szemlélet-

módosulási folyamat korántsem egye-

nesvonalú. Egyrészt állandóan lehet-

séges a visszafordulás is egy „korábbi

fokra”:24 gondoljunk arra, ahogy pél-

dául a cigányság megítélésében a ti-

zenkilencedik-huszadik században

jellemzõ „komikus” fázisból a husza-

dik század második felében (a cigány-

ság aránynövekedése, és hagyomá-

nyos társadalmi szerepeinek megszû-

nése, más szerepekkel való felváltása

következtében) a közítélet jelentõs

mértékben az intoleráns etnocentrizmus
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álláspontjához fordult (vissza). Más-

részt olyan folyamatok, amelyek egy

korábbi közegben már lejátszódtak,

egy másik közegben gyakran újra

elölrõl végigfutnak. A filozófiában és

az értelmiségi elitek diskurzusaiban

már a tizennyolcadik században meg-

jelent az eddig utolsóként említett két

fázis: az idegen egyenrangúként való

elfogadása (egyes néger szolgák kita-

níttatásától, vagy Puskin õse esetében

az arisztokráciába való beemelésétõl a

vallási türelmi rendeletekig), illetve az

idegen „példaként” állítása (például a

„nemes vadember” toposz, vagy Les-

sing említett, akár filoszemitának is

minõsíthetõ tandrámája).

Ennek ellenére ennek – a korábban

említett okokból – nyoma sincs a film

kezdeteinél, s csak a második világhá-

ború után válik jellemzõvé. (Ebben

persze nem csak a mûfaj sajátosságai

a ludasak: a tizenkilencedik század-

ban az amerikai rabszolgaság, a gyar-

matosítás, a Vadnyugat meghódítása

mind az Egyesült Államokban, mind

Európa gyarmattartó hatalmaiban fel-

erõsítették a durva etnocentrizmus

szemléletét, s a huszadik századi film

e szemléletnek a tömegkultúrában

szétterjedt alapjairól kezdte el a maga

fejlõdéstörténetét. Ráadásul – fõleg az

amerikai Délen – a rabszolgaság eltör-

lése után még nagyon sokáig fennma-

radtak e szemlélet társadalmi alapjai,

s egészen a huszadik század közepéig

nemigen voltak olyan társadalmi ta-

pasztalatok, amelyek ezeket a szemlé-

leti alapokat kikezdhették volna).

Jelentõs fordulatot közismerten a

második világháború hozott. (Már a

háború elõtt is akadtak olyan példák,

amelyek ha nem is hozták a négereket

egyenrangú helyzetbe – hiszen a szeg-

regáció továbbra is mûködött – de

egyes területeken, különösen a zené-

ben és a sportban kivételes, félig-

meddig sztárhelyzetbe emelhettek egyes

feketéket, – a magyarországi muzsikus-

cigányokhoz hasonlóan – nagymér-

tékben emelve presztízsüket és anyagi

jólétüket is, s nem utolsósorban olyan

– reflektorfénybe került tevékenységek

résztvevõiként, amikor e tevékenysége-

ket fehérekkel együtt, azokkal egyen-

rangú szereplõként folytatták. Ezek a

példák azonban nehezen voltak

emészthetõek az ellenséges sztereotí-

piákon nevelt többség számára, s bár

azt elfogadták, hogy ezek a feketék

értékesebbek, mint a többiek, ezt az

értékességet továbbra is összemérhe-

tetlennek tartották egy bármilyen fehér

értékességével.

Így aztán a filmes ábrázolásokban

megjelent például a zenész, vagy a

bokszoló néger, de legfeljebb a jóin-

dulatú komikus (a hûséges szolgáétól

nem különbözõ) szerepkörben, (s mint-

hogy a színész rangjára még nem

emelkedtek feketék, gyakran a néger

zenészt is, mint az elsõ hangosfilm

esetében, továbbra is feketére mázolt

fehér színész játszotta el; nem vélet-

len, hogy az elsõ valóban feketebõrû

filmes „sztárok” (Paul Robeson, Harry

Belafonte, bizonyos mértékig Louis

Armstrong) ezt a sztárságot zenészként

alapozták meg). A második világhá-

borúban – bár ezellen is volt ellenál-

lás –, a néger katonák együtt harcol-

tak, haltak meg a fehérekkel (arról,

hogy ilyesmire már a polgárháború-

ban is volt példa, csak néhány évvel

ezelõtt készítettek filmet!) és sokak

szerint ez a tapasztalat segített átsza-

kítani a szélsõséges etnikai elõítélet

gátjait. Kétségtelen, hogy a nemzetért

való közös cselekvés alkalmas arra,

hogy egy korábban teljesen out-

groupként kezelt csoportot legalább

valamilyen szempontból az in-group

tagjaként fogadjanak el. (A háborún

kívül jó példa erre a sport is. Azok,

akik nemigen viselték el, hogy egy fe-

kete amerikai ökölvívó megverjen egy

amerikai fehéret, hajlandók voltak

amerikaiként ünnepelni ezt a sporto-

lót, ha például egy németet ütött ki.

A szélsõséges etnocentrizmust – amely

ebben az esetben a négerrel szemben a

másik fehér mellé állna – ez esetben

felülírja az államnacionalizmus). Úgy

gondoljuk azonban, a háború csak a

lélektani gátak átszakításában segített;

a jelentõsebb tényezõ valószínûleg az

amerikai feketék gazdasági-társadalmi

szerepének lassú átértékelõdése volt.

(Egyfelõl egy néger középosztály fo-

kozatos megjelenése, másfelõl annak

felismerése, hogy jelentõs elõnyök

rejlenek a nagy tömegû színesbõrû

népesség vásárlóerejének aktivizálásá-

ban). A szemléleti áttörést egyértel-

mûen Stanley Kramer: Megbilincseltek

címû filmje jelentette. Ebben az egy-

máshoz bilincselve menekülõ afro-

amerikai és „kaukázusi típusú” (tehát

azért nem egészen WASP) fehér igen

szuggesztíven sugallta az egymásra-

utaltságot és a két különbözõ rassz

képviselõinek ezen egymásrautaltság-

ban kifejezõdõ lényegi egyenrangúságát.

(Az összeláncoltság állapotához ha-

sonló mozdulattal, bilincs nélkül, sza-

badon is egymás felé nyúló kezek a

film csúcspontján katartikus erõvel

vésték a nézõk emlékezetébe, hogy az

együttélés-együttcselekvés kényszere

belsõvé, egymás vállalásává is válhat).

(Az is szimptomatikus, hogy a film fe-

kete fõszereplõje Sidney Poitier volt

az elsõ olyan néger filmsztár, aki szí-

nészként – és ráadásul nem melléksze-

replõként! – lett azzá). Nehezen ki-

mutatható, hogy e film hatása milyen

szerepet játszott az etnocentrikus

közfelfogás átalakulásában, de elég

nagy biztonsággal állítható, hogy

meghatározó szerepet.

Ettõl fogva – az elõítéletmentes gon-

dolkodást béklyózó mccarthyzmus

bukása után, s különösen a testvéri-

ség szellemét hangsúlyozó hatvanas
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évektõl – egyre több olyan film ké-

szült, amelyben az etnikai kisebbsé-

gek képviselõi pozitív szerepet ját-

szottak. Ezt a folyamatot nyilván az is

erõsítette, hogy az amerikaiak a má-

sodik világháborúban egy rasszista

alapon szervezõdött totális diktatúra

ellen harcoltak, s annak veresége az

egész világ számára a rasszista szem-

lélet fenntarthatatlanságát, szalonkép-

telenné válását is sugallta.

Ennek a folyamatnak a következõ

lépése a rasszizmus által üldözött ki-

sebbség mártírként, ártatlan áldozat-

ként való bemutatása. A zsidók ábrá-

zolásában ez a fordulat már a második

világháború alatt (Chaplin Diktátorá-

val) megkezdõdött, és azóta is új és új

filmek alapja. Amerikában azonban

még nagyobb jelentõséggel bírt e

szemlélet alkalmazása a négerekkel és

az indiánokkal kapcsolatban. Az „ár-

tatlan áldozat”, a „mártír” voltakép-

pen a „különb, mint mi” alesete, (a

„különb” itt azt jelenti, hogy „többet

visel el, mint mi, mert több szenvedés

jutott osztályrészéül, mint nekünk”).

Sorra készültek (s egyre inkább nem

csak mûvészfilmekként, hanem holly-

woodi tömegfilmekként is) olyan pro-

dukciók, amelyek a négerek, indiá-

nok, vagy más „színesek” fehérek általi

igazságtalan üldöztetését ábrázolták –

az esetek többségében persze fehér

pártfogóval az oldalukon. (Az indián-

filmek esetében a fordulat szintén a

második világháború után követke-

zett be; az egyik kulcsfilm e tekintet-

ben a Hallgatag ember, amelynek hõse

ugyan csak félig indián, de a Win-

netou-típusú filmek vagy a Cooper-

megfilmesítések felelevenítik a „ne-

mes vadember” toposzt; egyre több-

ször jelenik meg a bölcs öreg indián

alakja, s a folyamat elvezet az indián

mártírium bemutatásáig, – lásd A kék

katona, a Farkasokkal táncoló és félig-

meddig a Kis nagy ember példáját –

ahol a fehérek többsége negatív szere-

pet játszik, s csak egy-egy kivételes

hõs áll – s az is esélytelenül – az üldö-

zöttek oldalára).

A zöld szemlélettel és a posztmo-

dernnel együtt felerõsödik (és számos

film fõ „mondanivalójává” válik) az a

gondolat is, hogy a természeti népek

(s különösen erõs ez az elem az észak-

amerikai indiánok ábrázolásában) a fe-

hérek civilizációjánál sokkal mélyebb

és egészségesebb viszonyban állnak a

természettel, (amelytõl a fehér ember

a modernizáció során eltávolodott) s a

természethez való ezen viszonyukban

a fehérek tanítóivá válhatnak.

Az afroamerikaiak ugyanebben a

szemléletben a természetes, az érzel-

meket nyíltan vállaló, mesterkéletlen

viselkedés képviselõi és tanítói. (Ez

egyúttal jó példája annak is, hogy mi-

képpen lehet egy negatív sztereotípiát

– „állatias ösztönlény” – pozitív for-

mába: „természetes, mesterkéletlen” –

átfogalmazni. Az „átfogalmazás” nem

csak azt jelenti, hogy ugyanazt a tulaj-

donságot más elõjellel látom el, ha-

nem azt is, hogy más összefüggésrendbe

helyezem: az „állatias ösztönlény”-hez

számos negatív, veszélyes, taszító cse-

lekvést kapcsolok, a „mesterkéletlent”

viszont a számomra is negatív korlá-

tokkal – görcsösség, hamis mesterkélt-

ség – állítom szembe).

A „politikai korrektség” jegyében az

utóbbi évtizedekben általában nem

készültek olyan filmek, amelyekben

az afroamerikaiak lettek volna a nega-

tív figurák. Vagy ha volt is az alakok

között negatív, akkor feltétlenül kel-

lett képviselõjüknek lenni a „jó olda-

lon” is. Így jött létre az a klisé, amely

szerint az alvilággal küzdõ fõhõs sze-

repét egy fehér és fekete rendõr páro-

sa tölti be. Felismervén annak fontos-

ságát, hogy a filmek világképet sugall-

nak, hogy nagymértékben a filmek-

ben ábrázoltak alapján látjuk a világ

viszonyait, arányait,25 s így a film a

benne megjelenített viszonyokkal,

arányokkal segíthet egy „korrekt” vi-

lágkép terjesztésében,26 a filmkészítõk

elkezdtek ügyelni arra, hogy ne le-

gyen több fekete a rossz oldalon,

mint a jón; hogy – a valóságnak meg-

felelõen, de annál jóval nagyobb

arányban – legyenek néger bírák, ka-

tonatisztek, orvosok, professzorok,

írók, politikusok – egészen az Egye-

sült Államok elnökéig (fõként jövõben

játszódó filmekben). Hasonlóképpen

jelentek meg ezekben a szerepkörök-

ben egyéb színesbõrû kisebbségek

képviselõi is. (A legtovább talán a

spanyol-amerikaiak maradtak meg a

„rossz fiúk” kalitkájában).

Készültek olyan filmek is, amelyek-

ben szinte minden színesbõrû jó, bá-

tor, a fehéreket megszégyenítõ mó-

don kulturált. (Talán nem túlzás az az

állítás, hogy ezeknek a filmeknek is

szerepük volt abban, hogy a közvéle-

mény fokozatosan elfogadta azt a koráb-

ban elképzelhetetlen tényt, hogy a való-

ságos politikában is megjelentek színes-

bõrû polgármesterek, kormányzók,

fõbírók, tábornokok és miniszterek).

Az out-group dicsõítõ ábrázolásának

azonban elkövetkezett a visszahatása

is. A filmek és az életben tapasztaltak

szembekerülése, illetve a PC pozitív

diszkriminációjának a többségi cso-

port egyes tagjai számára olykor igaz-

ságtalansággal járó következményei

felvetették azt az igényt, hogy az ábrá-

zolás közelítsen a valósághoz. Újra

készültek olyan filmek, amelyekben

negatív (például bûnözõ) feketék sze-

repelnek, sõt, olyan is, amelyben a

négerek igazságtalan meghurcolása el-

len küzdõ ügyvéd a film végére azzal

szembesül, hogy a bûntett valóságos

elkövetõjét védte. Ezek a filmek egy-

szerre jelentenek közelítést a realitás-

hoz, de ugyanakkor lovat is adnak az

új erõre kapó rasszizmus alá, hiszen
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az említett film nem csak azt sugall-

hatja, hogy a négerek nem mindig ár-

tatlan áldozatok, hanem azt is, hogy

hibás (naiv) az az egész mentalitás,

amely ártatlan áldozatoknak tekinti

õket. A PC az ezredforduló utáni neo-

konzervatív hullámban maga is meg-

kapta a „negatív, destruktív irányzat”

bélyegét. (Még olyan, egyébként egy-

fajta szemléleti anarchizmussal átha-

tott filmsorozatban is bekövetkezett

ez a fordulat, mint a South Park.)

Az etnikai kisebbségek reálisabb áb-

rázolásának azonban nem ez a „re-

kontra” az egyetlen útja. A színesbõrû

filmesek szaporodásával egyrészt lét-

rejött annak a lehetõsége, hogy saját,

külön, – csupa, vagy csaknem csupa

afroamerikai szereplõre épülõ – filme-

ket készítsenek, amelyek világában,

mint bármely világban természetes

módon vannak pozitív, negatív és

ambivalens szereplõk is.27 Ilyen „tisz-

tán afroamerikai” filmet néhány fehér

filmes is készített (pl. Cassavetes,

Spielberg). Spielberg Bíborszín-je pél-

dául úgy oldja meg az afroamerikai

mártírium (immár hagyományos) áb-

rázolását, hogy a szenvedõ afroameri-

kai fõhõsnõvel egy olyan afroamerikai

férj áll szemben, aki lényegében

ugyanazokat az igazságtalanságokat

követi el félig-meddig rabszolgának

tekintett feleségével, amelyeket a

szokványos „négerbarát” filmekben a

fehér ültetvényesek. Így ez a film,

amely egyik jelentéssíkján a (minden

etnikai csoportra érvényes) nõi eman-

cipációról szól, egy másik jelentéssí-

kon egyrészt közelít egy kiegyensú-

lyozott, elfogulatlan ábrázolásmód fe-

lé, másrészt közvetett – és újfajta –

módon erõsen érvel az etnikumok

egyenlõsége mellett, aláhúzva azt,

hogy fehérek és feketék között ebben

sincs különbség, (mindenki lehet ag-

resszor is, áldozat is).

Ez a megoldás átvezet a teljesen

egyenjogúként való ábrázoláshoz. Ez

az egyenjogúság az utóbbi évek film-

jeiben egyrészt mint „multikulturaliz-

mus” jelenik meg. A „multikultura-

lista” ábrázolásban a világ sokszínû,

különbözõ kultúrák, másságok egy-

más mellett élése jellemzi, – mindnek

megvan a maga értéke28 – s az egyes

kultúrák egyenértékûek, csak külön-

bözõ „színeket” képviselnek. (Ebbõl a

szemléletbõl származik az a híres –

bár nem teljesen pontos – szlogen is,

hogy „a fehér is csak egy szín”). Ezt a

szemléletet már csak az választja el a

megkülönböztetés teljes felszámolásá-

tól, hogy meghagyja a világ osztályo-

zási elvei között az etnokulturális kü-

lönbséget, a „másságot”,29 s ugyanak-

kor magában hordja azt a veszélyt is,

hogy a „kultúrák egyenlõségének”

hirdetésével elleplezi, hogy a valóság-

ban a kultúrák még nem egyenlõek,

hogy közöttük továbbra is vannak et-

nikai feszültségek és etnikumok kö-

zötti egyenlõtlenségek, s hogy több-

nyire a magukat „multikulturálisnak”

hirdetõ társadalmakban is éppúgy

meghatározott, domináns etnokul-

turális csoportok irányítják, s tartják

fenn a „kultúrák békéjét” és pluraliz-

musát, mint ahogy például az Oszt-

rák-Magyar monarchia „idilli, sok-

nemzetiségû birodalma” is alapjában

az osztrák császárság birodalma volt.

A „másság” etnocentrikus kezelése

akkor szûnik meg véglegesen, amikor

– vannak olyan országai a földnek,

ahol ez többé-kevésbé érvényesül –

nincs többé jelentõsége az egyes ál-

lampolgárok etnikai eredetének, a

csoportokba sorolás, megkülönbözte-

tés nem ezen az alapon történik. A

filmgyártásban ezt az állapotot legin-

kább azok az említett, jövõben játszó-

dó filmek képviselik, amelyekben az

etnikai különbségekkel nem foglalko-

zó társadalmak jelennek meg – akár

pozitív, akár negatív utópiák for-

májában.30

Végül nem hagyhatjuk figyelmen kí-

vül azt sem, hogy az etnikumok közti

viszonyok ábrázolásának megjelent

egy újabb, egyszerre toleranciára ne-

velõ s ugyanakkor a valóságos konf-

liktusokat el nem leplezõ változata is.

Ebben a típusban (amelyre talán Inar-

ritú Bábelje az egyik legjobb példa) a

nézõpontok váltogatása eredményezi

a toleráns látásmódot. Az egyes etni-

kai „másságokat” egyrészt belülrõl,

másrészt az õket „másnak” látók elõí-

téleteinek szemüvegén keresztül ábrá-

zolja (hogyan látják az amerikaiak az

afrikaiakat, az afrikaiak az amerikaia-

kat, az amerikaiak – amerikai gyere-

kek – a chicanókat, a chicanók az

amerikai hatóságokat, stb); de azáltal,

hogy váltogatja a nézõpontokat, s a

nézõt hol ezzel, hol azzal a nézõpont-

tal való azonosulásra kényszeríti, igen

hatásosan, katartikusan közvetíti az

álláspontok relativitásának élményét,

s ezzel közvetve a különbözõ oldalak

igazságát egyaránt elfogadó toleráns

gondolkodás szükségességét. Másik

sajátossága, hogy a civilizációk különb-

ségeinek és ebbõl adódó ütközéseinek

tragikumát úgy mutatja fel, hogy abban

mindegyik résztvevõ felelõssége – s töb-

bé-kevésbé valóságos felelõsségük ará-

nyában – hangsúlyt kap.31

*  *  *

A fentiekben az etnikai „másság” fil-

mes megjelenésérõl beszéltünk, de ezt

nem lehet teljesen elválasztani az

egyéb „másságok” ábrázolásától. Egy-

részt a szélsõséges intoleranciától a

toleranciáig vezetõ út – lásd az „osz-

tályellenség” ábrázolásáról szóló hosz-

szú lábjegyzetünket is – mindegyik

másság esetében hasonló. Nem volt

eddig szó a „mássághoz” való viszony

azon – az intolerancia és a tolerancia

közötti – formájáról, amikor a „másság”
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tabutéma, és egyáltalán nem jelenik

meg a filmes ábrázolásban. Ez nagyon

hosszan jellemezheti a közgondolko-

dásnak akármelyik „mássághoz” való

viszonyát, s a tematizáció rendszerint

jelentõs fordulópontot jelez és meg-

nyitja az utat a tolerancia irányában.

(A fogyatékosok tekintetében ilyen

filmes fordulópont volt az Esõem-

ber,32 az Elefántember, az Egy kisebb

Isten gyermekei,33 Magyarországon a

Vakvagányok; a transzvesztitáknál a

komikus fázist képviselõ filmek, pél-

dául a Ginger és Fred után a transz-

vesztitát teljes emberként ábrázoló

Priscilla, a sivatag királynõje, illetve a

tragikus oldalt is bemutató Síró játék;

a homoszexuálisoknál a komikusan

elfogadó Õrült nõk ketrece/Madár-

fészek-típusú filmek után az olyan áb-

rázolások, mint a Lesz ez még így se

vagy a Hibátlanok homoszexuális fi-

gurája, a Philadelphia, az Egy különle-

ges nap, A boldogító nem, a Redvás

Amal, a Nagy Sándor, a Brokeback

Mountain (Túl a barátságon), vagy a

homoszexuális látásmódot is felvállaló

Jarman filmek, Magyarországon az

Egymásra nézve; és így tovább).34

A highclass–underclass ellentét érzé-

keltetése végigkíséri a filmtörténetet:

vannak idõszakok, amikor ez egyálta-

lán nem tematizálódik, máskor egyes

rendezõk egész életmûvét jellemzi, de

legalábbis egyes mûveikben minden-

képpen nagy hangsúlyt kap.35

Másrészt nagyon lényeges, hogy a

különbözõ „másságokhoz” való vi-

szony bemutatása hat a többi „más-

sághoz” való viszonyra is. Miként az

etnikai „mássággal” szembeni intole-

rancia sokszor magával hozza az

egyéb „másságokkal” szembeni intole-

ranciát (lásd például a német fasiz-

musnak a legkülönfélébb másságok-

hoz való viszonyát), úgy az etnikai

másság elfogadása elõsegíti egyéb

másságok elfogadását is, (s az egyen-

jogúsítási küzdelmek is hatnak egy-

másra, lásd az amerikai néger polgár-

jogi mozgalom közvetlen hatását a fe-

minista vagy a meleg mozgalmakra), s

viszont: a különbözõ egyéb mássá-

gokkal szembeni tolerancia növeke-

dése kedvezõen hat az etnikai kisebb-

ség elfogadására is. A különbözõ más-

ságokhoz való viszonyulásmódok

egymásra való hatása egyébként nyil-

vánvaló, hiszen a legkülönfélébb out-

groupok tagjait lehet mintegy „más

törzsként”, „más népként” felfogni;

mint ahogy megfordítva, a más etni-

kumokhoz, népekhez való viszonyra

nagyon sokszor a saját társadalom

belsõ viszonyulásainak kategóriái és

érzelmei vetülnek rá36 (az intolerancia

fázisában a másik népet szellemileg fo-

gyatékosnak, testileg csökkent értékû-

nek, szegénynek vagy gazdagnak, mû-

veletlennek, vagy mûveltnek tekintve).

*  *  *

Egy folyamat bemutatása végén óha-

tatlanul felmerül az a kérdés is, hogy

milyen további lépések várhatók? Jós-

lásra vállalkozni azonban nem érde-

mes. Igaz ugyan, hogy az eddigi fo-

lyamat a „másságok” mind teljesebb

elfogadása felé tendál, de már e folya-

mat közben is láthatóak voltak az el-

lenhatások, a túlzásokat fogadó ellen-

reakciók. S ez bizonyos mértékben

így lesz mindig, hiszen a folyamatok

sosem egyirányúak. Minden trend ki-

váltja a maga ellentrendjét, különbö-

zõ fázisok egyidõben hatnak, s ezáltal

összhatásukban a logikusan várható

következõ lépcsõ helyett egészen más

irányba mozgatják a szemléletet, vá-

ratlan új nézõpontok jelennek meg. 

Bizonyos az is, hogy az uralkodó

szemléletnek mindig szembesülnie

kell a reális viszonyokkal, s ha azok-

ban a különbözõ másságokkal szem-

ben feszültségek keletkeznek, a realiz-

mus követelménye ezeket a feszültsé-

geket elõbb-utóbb az ábrázolásokban

is megjelenítteti. A másság ábrázolása

tehát többé-kevésbé mindig függvé-

nye lesz annak, hogy a társadalom vi-

szonyaiban milyen „másságoknak”

lesz társadalomszervezõ, a társadalom

mûködésében különbözõ érdekeket

és csoportokat képezõ jelentõsége, (s

melyek jelentõsége halványul el).

V.

Mindenesetre az utóbbi évtizedek so-

rán a „másság” megközelítésében leg-

alább háromféle paradigmaváltás mu-

tatható ki.

1. A talán leglényegesebb változás

abban ragadható meg, hogy míg ko-

rábban a „más” – lásd az általunk fen-

tebb írottakat is – egyértelmûen úgy

jelent meg, mint az in-group-pal, a

„mi”-vel szembeállítható out-group

„õk”-je; a „másik”, az „idegen”, aki

térben és/vagy idõben és/vagy szociá-

lis értelemben szembeállítható a saját

csoporttal; addig az utóbbi idõben

megjelent az a szemlélet, amely szerint

a „másság” nem kívül van hozzánk ké-

pest, hanem mindannyiunkban belül:

hogy valamilyen (sõt, általában több)

szempontból valamennyien kisebbsé-

get, és a többséggel szemben „mássá-

got” képviselünk, hogy egyetlen sze-

mélyen belül is lehetséges bármely sa-

játosságnak és az attól eltérõ

„másságnak” egyidejû jelenléte, s

hogy ennélfogva a „másságot” nem jo-

gos in-groupok és out-groupok szem-

beállítására használni;37 a „másság”

egyetlen igazán jogos feltételezése a

„minden ember más” igazsága. Ez a

paradigmaváltás logikus következmé-

nye a liberális egyénközpontúság és a

(másságokkal szembeni) tolerancia

hullámvölgyekkel fékezett tizenkilen-

cedik-huszadik századi terjedésének.
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2. Egy másik paradigmaváltás a

„whitology” megjelenése. Bár a világ

filmiparát továbbra is az euro-

amerikai filmgyártók, és a „fehér em-

ber” nézõpontja uralják, megjelentek

már olyan filmek is, amelyekben afri-

kai, ázsiai, latin-amerikai alkotók a

„fehér ember” világát ábrázolják

„másságként”, s bár ez önmagában

nem jelent igazán lényeges fordulatot,

hiszen a „másik oldal” elõítélete

ugyanolyan elõítélet lehet, mint az,

amely e „másik oldalt” eleve „másik

oldalként” bélyegezte meg, mégis,

már maga ez a megfordítás is magá-

ban hordja a lényegi változás lehetõ-

ségét, hiszen relativizálja az elõítéletes

állítások igazságát. (George Mikes hí-

res humoreszkjében a következõkép-

pen örökíti meg a „másság” klasszikus

elõítéletes felfogását: amikor angol

menyasszonya õt „foreigner”-ként le-

minõsítette, s õ azzal vágott vissza,

hogy „jó, de ha eljössz Magyarország-

ra, akkor ott te leszel ’foreigner’, az

angol hölgy úgy zárta le a vitát, hogy

„nem, én akkor is angol leszek, te pe-

dig ’foreigner’”). A whitology megjele-

nése (lásd például az említett Bábel

címû film példáját is), ezt a rendíthe-

tetlen fensõbbségesség érzést, birodal-

mi öntudatot kérdõjelezi meg, és su-

gallja azt, hogy ki a „mi” és ki a „for-

eigner”, ez csupán nézõpont kérdése.

Ez a relativizálás viszont lehetõvé te-

szi az elsõ pontban jelzett paradigma-

váltást is.

3. A harmadik paradigmaváltás ösz-

szefügg az elõzõ két fordulattal. Az

euro-amerikai társadalmak világától

eltérõ, korábban „harmadik világnak”

nevezett kultúrák, amelyek azelõtt

csak mint fejletlenebb, „primitív”

másságként kerültek bemutatásra,

egyre inkább mint az euro-amerikai

életforma és értékrend alternatívái je-

lennek meg. Az euro-amerikai világ-

tól karakteres eltéréseket mutató

„másságként” jelenik meg, s kerül az

euro-amerikai társadalmakban is a fi-

gyelem középpontjába a Balkán (pél-

dául Kusturica vagy Paskaljeviè film-

jeiben), Latin-Amerika (például az

említett Inarritunál), a Távol-Kelet

(Japán, Korea, Kína, India), Afrika, a

mediterrán világ. Amennyiben ezek a

világok a „múltat” képviselik, akkor

többnyire az is hangsúlyt kap, hogy

ennek a „múltnak” a sajátosságai az

euroamerikai világ múltját is jelle-

mezték, (tehát nem „idegen”); de az

igazi paradigmaváltást az jelenti, hogy

ez alternatív világok „múlt”-volta is

megkérdõjelezik, és felvetõdik egy

olyan értelmezés is, hogy e kultúrák

„mássága” jövõperspektíva, potenciá-

lis kiút is lehet a válságjelekkel terhelt

euro-amerikai kultúrkör számára.

Ezen alternatíva az Európában és

Észak-Amerikában az utóbbi évszáza-

dokban elterjedt értékrend számos

alapértékét kérdõjelezi meg. Az alterna-

tív világok sajátosságaként kap hangsúlyt

– az ész-kultusszal szemben az érzelem;

– a viselkedés túlszabályozással szem-

ben a természetesség;

– a teljesítményelvvel szemben az

életszeretet;

– a versenyelvvel szemben a szolida-

ritás;

– az individualitással, a túlhajtott in-

dividualizmussal szemben a kö-

zösség, a család, (a nukleáris csa-

ládmodellel szemben több generá-

ció harmonikus együttélése);

– a jelenorientációval szemben a tra-

díciók értéke;

– a fogyasztás-kultusszal szemben a

környezet funkcionális használata,

a környezettel való harmónia, stb.

Hogy ezek a paradigmaváltások mi-

lyen mértékben (s végül milyen irány-

ban) rendezik át a „másság” jövõbeli

megítélését, ez persze végsõ soron an-

nak függvénye, hogy az elmúlt évszá-

zadokban a világ sorsát domináló tár-

sadalmi rendszer miképpen alakul át,

hogyan s mikor lesz lehetõség egy

egészen más típusú társadalmi szerve-

zõdés létrejöttére.

(2007)

JEGYZETEK

1 A MAKAT (Magyar Kulturális Antro-
pológiai Társaság) 1. vándorkonferen-
ciáján (Miskolc, 2007, május 31. – jú-
nius 1.) e szövegnek idõkorlátok miatt
csak egyes részei kerültek – vázlatos –
elõadásra. 

2 Lásd errõl részletesen Kapitány–
Kapitány: Túlélési technikák, társadalmi
adaptációs módok. Kossuth, megjelenés
alatt.

3 Schütz 1984; Kapitány–Kapitány 1996;
Kapitány–Kapitány 2000/b.

4 A (tizenkilencedik századi) gyarmato-
sítás ideológiája nagy mértékben ép-
pen erre épül: az „északi” (európai,
észak-amerikai) gyarmatosítók a „tér-
beli mást” szociálisan alávetették ma-

guknak, de ezt azzal igyekeztek indo-
kolni, hogy úgy állították be, mintha a
térbeli másság eleve magában hordta
volna a szociális különbséget, mintha a
térbeli különbségben csak egy eleve
meglévõ szociális különbség fejezõdött
volna ki (a déli népek éghajlat-befolyá-
solta „lustasága”, mint az északiak na-
gyobb fejlettségének, s ezzel a „szociá-
lisan fenti” helyzetre való méltó voltának
alap-oka). Ez nyilvánvalóan ideologikus
konstrukció, hiszen valójában minden
magaskultúra éppen a „déli” övezetek-
ben alakult ki.

5 Ilyen veszély lehet a „társadalom alatti”
bûnözõ, az in-grouphoz képest „fejlet-
lenebb” szinten álló „barbár”; a „fent
lévõk” szemében ilyen veszélyt testesít
meg a gazdagok vagyonát, a hatalma-
sok hatalmát fenyegetõ nincstelen, alá-
vetett. Természetesen a „lent” lévõk
számára sokszor éppen a hozzájuk ké-
pest szociálisan „fent” lévõk jelentik a
veszélyt, de ilyen esetekben morális
minõsítés erõsíti meg azt az alapképle-
tet, amely a „veszélyest”, a hozzánk ké-
pest valamilyen szempontból „alantas-
sal” azonosítja.
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6 A fantáziavilágok nem csupán az em-
berek fejében léteznek: egyrészt a mû-
vészetek állandóan fenntartják az ilyen
fiktív valóságba való valóságos – idõle-
ges – átlépés lehetõségének különbözõ
formáit, másrészt az emberi világban a
tárgyi valóság szintjén is létrehozhatók
olyan zárványok – amilyen például
Disneyland, vagy általában a Vidám-
parkok (ezek általánosabb neve nem
véletlenül Lunapark: az emberek ha-
gyományosan szívesen helyezték a
„Holdra” a fiktív „Más” világát) vagy
újabban a játéktermek és a PC-virtuali-
tás világai – , amelyek a valóságban is
megadják az embereknek azt a lehetõ-
séget, hogy azt érezhessék, hogy kilép-
nek a valóságból. De bizonyos értelem-
ben már ezt a lehetõséget kínálja a la-
kás is, amennyiben azt az ember, ha

akarja, akár teljesen egy ilyen fiktív
„más”-valósággá alakíthatja. (Kutatása-
ink során mi magunk is találkoztunk
például olyan lakással, amelyben – te-
repasztalokkal, maszkokkal, egyéb de-
korációkkal – Tolkien fantáziavilágát
teremtették újjá, de ugyanez a gesztus
már abban is tetten érhetõ, amikor pél-
dául valaki a fürdõszobáját úgy alakít-
ja, hogy az a távoli szigettengerek vilá-
gát idézze. A lakás egyébként több
szinten is lehet a fiktív vagy valóságos
másság megjelenítõje: van, amikor a
lakás egésze testesíti meg ezt a mássá-
got – amikor például Magyarországon
az ismert tv-sorozat hatására „Dallas-
házak” épültek –; a lakáson belül létre-
jöhet egy belsõ zárvány – például egy-
egy „keleti szoba” formájában –; de
van, amikor csak egy-egy tárgy szimbo-
lizálja és teremti meg legalább elemi
szinten a „más valóság” jelenlétét).

7 Lévi-Strauss (1973), p. 85.
8 Elég ha csak a sajátjáénál jóval maga-

sabb életszínvonalú országokba, Nyu-
gat-Európába, vagy Amerikába utazó
kelet-európai, vagy afroázsiai példájára
utalunk, aki hazai szociális státuszától
elszakadva ebben a közegben azonnal

leértékelõdik, sokkal alacsonyabb stá-
tuszba kerül, (illetve abban a közeg-
ben„ semminemû státusa nincs… „Így
immár nem teheti meg, hogy társadalmi
környezete középpontjában jelölje ki
helyét, ami relevancia-szintvonalainak
kimozdulását okozza” /Schütz, 1984, p.
409. /)de idézhetjük az ellenkezõ irányú
példát is, amikor a sajátjánál szegé-
nyebb közegbe utazó, mint az idegen-
forgalmi szlogen hirdeti „pasának érez-
heti magát a pasák országában”.

9 Az elmúlt években általunk végzett ku-
tatások elsõsorban a tárgyi világban
igyekeztek kimutatni annak szimboli-
kus funkcióit, s ezen belül a tárgyak-
nak a „másság”-ra vonatkozó üzeneteit is.
(Lásd Kapitány–Kapitány (1989),
Kapitány–Kapitány (2000/a), Kapitány–
Kapitány (2006) és elsõsorban
Kapitány–Kapitány (2005), mely utób-
bi tanulmánykötet: „Adalékok a tárgy-
szimbolika kutatásához” címû cikké-
ben egy empirikus kutatás alapján szá-
mos olyan nézõpontból vizsgáltuk a
tárgyakat övezõ asszociációkat, ame-
lyekbõl kiindulva különbözõ „mássá-
goknak” a tárgyi világban kifejezõdõ
szimbolikus megjelenését lehetett ki-
mutatni (keleti tárgyak, nyugati tár-
gyak, amerikai tárgyak, egzotikus tár-
gyak, nemesi tárgyak, polgári tárgyak,
paraszti tárgyak, szocialista tárgyak, fia-
talos tárgyak, öreges tárgyak, nõies tár-
gyak, férfias tárgyak, számára ellen-
szenves, taszító tárgyak, stb.). Hogy
csak egy példára utaljunk, az öregség-
hez (mint „mássághoz”) a megkérde-
zettek igen nagy arányban negatív, el-
távolító, olykor kifejezetten undorodó
asszociációkat társítottak.

10 Ez és a vallási másság a két legáltaláno-
sabb ellenségképzõ. Reinhart Koselleck
„Ellenségfogalmak” címû, 1993-ban
megjelent írásában (Szabó, 1998) az
ellenségképzet három alaptípusát külö-
níti el: a „barbár”, a „pogány” vagy
„eretnek” (a pogány a vallási norma
szintjét még el nem ért, az eretnek a
vallási normából valamilyen irányban
már kilépett), illetve „az alsóbbrendû
ember, a nem-ember”. Az utóbbi kate-
gória lényegében az összes másság (az
etnikai, a vallási és a többi itt felsorolt
másság szélsõségesen elõítéletes, ellen-
séges megközelítésének kifejezõdése:
az ellentétek kiélezõdésével a radikális
elõítélet bármilyen másságot ebbe a
kategóriába sorolhat. Ez az idegenség
egyik legõsibb kezelése: közismert,

hogy az idegent sokáig nem sorolják az
in-grouppal azonosított emberfoga-
lomba, vagy emberalattinak, vagy ha
az in-group tagjai által nem birtokolt
eszközökkel, képességekkel rendelke-
zik: emberfelettinek, istennek tekintik.
Az emberalatti, démoni idegen egyik
megkülönböztetõ sajátosságának ezen
a fokon a civilizációs együttélés egyik
alaptabujának, az emberevés tilalmá-
nak áthágását tekintik; nem csak azo-
kat a „természeti” népeket vádolják ez-
zel az euro-amerikai fehér kultúrák
tagjai, amelyek egyike-másika – de ko-
rántsem annyi, amennyire rásütik ezt a
bélyeget – valóban nem rendelkezik
ezzel a tabuval; a másik oldalon a fehé-
rekkel szemben alakult ki ez a hiede-
lem, – egyrészt a fehér hódítók szélsõ-
ségesen embertelen kegyetlenkedései,
másrészt például a csók szokásának
félreértelmezése következtében. De
hogy az „emberevés” vád mennyire az
elsõfokú, szélsõséges etnocentrizmus
kisérõje, arra jó példa az, hogy egyes
idegengyûlölõ csoportok mitológiájá-
ban a hatvanas években is találkozhat-
tunk olyan nézetekkel, amely csehszlo-
vákokat /!/ vádolt emberevéssel).

11 Ennek jelentõsége általában némileg
csökkent, de az iszlám vonatkozásában
felerõsödött. Itt érdemes megemlíteni
azt is, hogy általában a (többnyire ne-
gatív minõsítéssel szemlélt) „mássá-
gok” közé tartozik a fanatizmus is; ez a
huszadik században elsõsorban politi-
kai másságokhoz kötõdött (kommunis-
ták, anarchisták, fasiszták); az utóbbi
évtizedek világpolitikai átrendezõdésé-
nek következtében azonban ma (újra)
inkább vallási (iszlám) fanatizmusként
tematizálódik. (A felvilágosodás racio-
nalizmusa és az ennek nyomán a tizen-
kilencedik-huszadik században elterjedt
antiklerikalizmus elsõsorban a keresz-
tény fanatizmust tematizálta hasonlóan
negatív összefüggésben). 

12 Itt a „másság” egyrészt a két nem egy-
mással szembeni elõítéleteiben temati-
zálódik, másrészt gyakran éppen a má-
sik nemre vonatkozó sztereotípiáktól
való eltérés fogalmazódik meg „más-
ságként”. (Ilyen például a „vamp”-nak
az irodalomban, filmmûvészetben a ro-
mantikától kezdõdõen egyre gyakrab-
ban szerepeltetett típusa, amely a hatá-
rozott, önálló nõ képét, mint a patriar-
chális társadalmakban kialakított
passzív, dependens, önalárendelõ nõi
modelltõl eltérõ „másságot” tematizálta
– és démonizálta. Ennek ellenpárja a
szintén „másságként” szemlélt, – s
többnyire szintén negatív, de legalábbis
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ambivalens asszociációkkal övezett –
gyenge, dependens, „nõies” férfi típusa). 

13 A negatív elõítéletekkel övezett „más-
ság” e tekintetben gyakran értelmiség-
ellenességet jelent (bár persze nem le-
het megfeledkezni másfelõl az uralkodó
mûveltségi sztenderdek szemszögébõl
mûveltségi hiányokkal rendelkezõk
elitista lenézésérõl sem). A fizikai és
szellemi munka történelmi elválása
kölcsönösen „másnak” láttatja a kétféle
munkafajtát végzõk világát, s erre rá-
erõsít a jelenleg uralkodó társadalmi
csoportoknak (gazdasági és olykor a
politikai-hatalmi tõkék birtokosainak)
a szellemi tõke birtokosokkal szembe-
ni érdekellentéte, ami a tudománynak a
termelésben játszott egyre növekvõ sze-
repével csak fokozódik, s ami szintén
meghatározó az értelmiségellenes szte-
reotípiák idõnkénti felerõsödésében.

14 Természetesen bármilyen személyes
különbözés illetve az ebben kifejezõdõ
érdekellentét bárkihez képest bárki
mást a negatívan megítélt „más” kate-
góriába sorolhat. A személyes ellensé-
gességtõl azonban meg kell különböz-
tetni a „közösség ellenségét”. Az érzel-
mi-indulati töltés a személyes ellenség
esetében nagyobb (totális), ám a társa-
dalom szabályozottságának kialakulá-
sával (a vérbosszú s egyáltalán az ön-
kényes agresszió állami korlátozásával)
csak a közösség ellensége elleni fellé-
pés bír igazi legitimitással. Ennélfogva
az egyének személyes ellenségességü-
ket azzal legitimálják, hogy ellenségü-
ket igyekeznek a közösség szempontjá-
ból veszélyesnek minõsített, diszkrimi-
nált kategóriába sorolni, a közösségek
viszont ellenségeikkel szemben a sze-
mélyes ellenséggel szembeni érzelme-
ket és indulatokat mozgósítják. (Ez
alól Schwab szerint csak a felvilágoso-
dástól a huszadik századi totalitárius
rendszerekig terjedõ romantikus „bé-
keidõk” lovagias ellenségfelfogása je-
lent kivételt {talán éppen ezért is ne-
vezhetõk ezek a háborútól nem mentes
idõk „békeidõknek”} – persze csak az
egyenrangúnak tekintett, „civilizált”
kategóriába sorolt ellenfelekkel szem-
ben, akiket nem tekintettek személyes
ellenségnek, s ezért az ellenségeskedés
ebben a korszakban szabályozott-mér-
sékelt volt). (Lásd minderrõl George
Schwab: „Enemy vagy foe: a modern
politika konfliktusa”, in: Szabó, 1998).
Ilyen mérsékelt ellenségfelfogás egyen-
rangú ellenfelek között egyébként gya-
korta kialakul a történelemben: már
Homérosz megörökíti ezt az Iliász hí-
res jelenetében, amikor Akhilleusz addig

személyes ellenségnek tekintett ellenfe-
lének, Hektórnak megadja a végtisztes-
séget, (s ez azon alapszik, hogy Hektór
atyjának fájdalmát nem egy nem-em-
ber érzelmének tekinti, hanem felisme-
ri az ellenséges csoportokhoz tartozók
fájdalmának azonosságát). Késõbb is,
például a keresztesháborúkban is létre-
jön ez a magatartás, Szaladin kezdemé-
nyezésére, amit aztán átvesznek a ke-
resztény lovagok is, s Európában lé-
nyegében ez szolgál alapjául annak az
egész magatartáskódexnek, ami az el-
lenséghez való viszony „lovagiasságá-
nak” nevezhetõ.

15 Például azért, mert „az ellenséghez fû-
zõdõ rejtett asszociációk érzelmi töltést
kölcsönöznek egy-egy közösségnek, az
ellenség nyílt megnevezése ugyanakkor
megkönnyíti az ellenzék számára, hogy
keményen visszautasítsa a feltételezést,
és némi kételyt keltsen azokban, akik
elfogadják”. (Edelman in: Szabó, 1998,
pp. 98–99). De van, amikor éppen a
megbélyegzettek kezdeményezik a
tematizációt (pl. a „coming out” formá-
jában), hogy nyíltabb kifejtést adjanak
a megbélyegzés alapjául szolgáló néze-
tekkel szembeni érveiknek.

16 Nem lévén filmtörténészek vagy film-
esztéták, természetesen nem is filmes
(és nem is történeti) szempontból jár-
juk körül a választott témát. Csupán
azt szeretnénk áttekinteni, hogy a más-
ság kulturális antropológiai szempont-
ból tekintett problémája miként jelenik
meg a film – elsõsorban az amerikai
film – történetében.

17 A magukat pluralistaként identifikáló
rendszereknek szükségük is van arra,
hogy a függetlenség lehetõségét idõn-
ként demonstrálják; de még szigorúan
monolitikus rendszerekben is elõfor-
dul, hogy különbözõ véletlenek egybe-
esése folytán a döntéshozók akaratától
és szemléletétõl teljesen eltérõ alkotá-
sok is születnek, „a törvény szövedéke
mindig fölfeslik valahol”.

18 A továbbiakban nem hangsúlyozzuk
ezt mindig külön, de nyilvánvalónak
tekintjük, hogy bár a filmek sokasága
együtt többé-kevésbé jellemzõ lenyo-
mata egy korszak világképének, az
egyes filmek összképének létrejötte
mindig számos egyedi tényezõ hatásá-
nak is köszönhetõ, (s ezek sorában a
film alkotóinak személyes sajátosságai,
elkötelezettségei, szemlélete nem tar-
toznak a mellékes hatóerõk közé).

19 Az amerikai fehér protestáns többség
szemében a „katolikus” is a megbélyeg-
zett másság jegyeit viselheti magán, s
ez a vallási másság (ha nem is oly mér-
tékben, és nem is a szó szoros értelmé-
ben, mint például a szerb és horvát,
vagy a szerbhorvát és a bosnyák nép
különválásakor) gyakran mintegy „et-
nicizálódik”. A „katolikus” ebben a
sztereotípiában: álszent, bigott, fanatiz-
musra hajlamos.

20 Az angolszász (és általában az északi
fehér) sztereotípiák szerint a dél-euró-
paiak (spanyolok, olaszok, portugálok,
stb.) fél-színesnek (nem „teljes értékû
fehérnek”) számítanak, részben az
alapvetõ Észak–Dél viszonyítás miatt,
de szerepet játszanak ebben antropoló-
giai sajátosságok (nordikus szõke hajú,
kék szemû – mediterrán fekete haj,

barna szem); a vallási ellentétek, a tör-
ténelem (például az angol–spanyol
tengeri háborúk, vagy az angol-
amerikai–spanyol-amerikai érdekellen-
tétek), a déli népek körében kevésbé
érvényesült faji szegregáció, vagy olyan
sajátosságok is, mint az olaszok fokozott
jelenléte az amerikai alvilágban, a szóra-
koztatóiparban és a gasztronómiában.
(Az egyébként eléggé magátólértetõdõ,
hogy a politikai ellentétek, különösen
a háborúk felerõsítik az ellenséges nép-
pel szembeni negatív sztereotípiákat –
lásd a legutóbbi idõkben az arabok fa-
natikus ellenségként való bemutatását
jó néhány filmben).

21 A szexuális túlfûtöttség egyébként álta-
lános sztereotípia a megbélyegezni kí-
vánt másság jellemzésekor (szinte vala-
mennyi felsorolt etnikai csoportra rá-
vetül ez az elõítélet): az önmagát
civilizáltnak illetve morálisan szabályo-
zottnak (s ezért morálisan felsõbbren-
dûnek) minõsítõ kultúra számára a
szexuális túlfûtöttség a civilizáció és az
erkölcs által határok közé szorított „ál-
lati” (s ezért eleve alacsonyabb rendû)
ösztönvilág (elhárítandó) támadását je-
lenti.
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22 Persze megjegyzendõ, hogy ez az el-
utasítás egyrészt alapvetõen fehérek
egymással szembeni ellenségességére
vonatkozik, (fehérek és „színesek” egy-
mással szembeni konfliktusai nem ke-
rülnek be az ábrézolásba), másrészt
például a Szent Bertalan-éj katolikus
intoleranciájának ábrázolása maga is
nagy mértékben épít a katolikusokkal
szemben ellenséges sztereotípiákra.

23 „Fekete” szereplõ e filmben csak abban
az esetben tölt be „pozitív” szerepet, ha
a „hûséges szolga” magatartásformáit
tanúsítja.

24 A valóságban egyáltalán nincsenek lép-
csõszerûen egymásra épülõ fokok, az
itt a tendenciák érzékeltetésére egy-
másutániságukban ábrázolt változatok
többnyire egymás mellett élnek to-
vább.

25 Lásd errõl George Gerbner kultiváció-
elméletét. (Pl. Gerbner 2002, Bryant–
Zillman, 1986)

26 Nem kívánunk itt belebocsátkozni a
különbözõ médiaelemzõ iskolák vitájá-
ba, miszerint egy médiajelenség éppígy-
létét vajon egyfajta mögöttes befolyáso-
lási szándék (illetve az ezt létrehozó ér-
dek) alakítja-e ki, vagy a feltételezett
közönségelvárás, illetve maga az a dis-
kurzus, amely a készítõk és a befoga-
dók között jön létre; milyen mérték-
ben meghatározó az adott közeg, pél-
dául a filmnyelv fejlõdése, stb. (Lásd
errõl például Császi, 2002). Nem kívá-
nunk belebocsátkozni ebbe a vitába,
mert úgy gondoljuk, mindegyik felso-
rolt tényezõ szerepet játszik.

27 Már egy korábbi idõszakban ebbe az
irányba mutatott afroamerikai írók fel-
lépése, és sokat segített az afroamerikaiak
egyenjogúsításában az a jelenség is,
hogy egyes életterületeken (a jazz
egyes szeletei, profi ökölvívás, a hatva-
nas évek Black Power és az annál széle-
sebb afro-mozgalma) az afroamerikaiak-
nak sikerült a fehérekéhez hasonló,
sokszor azokat utánzó monopóliumo-
kat, elzárkózási formákat kialakítani, s

bár az ellen-rasszizmus semmivel sem
jobb, mint az, amire reagál, paradox
módon ezek a reakciók hozzájárultak
ahhoz, hogy a fehér többség egyenran-
gúnak ismerje el az afroamerikaiakat.
(= õk is képesek erõdemonstrációra).
Az indiánokhoz való viszonyban sem
lényegtelen elem a (fél)indián író, Ken
Kesey megjelenése és hatása: az õ vi-
lágsikerû regényébõl készült Forman-
film az egyike azoknak, amelyben az in-
dián (fél)fõszereplõ már egyértelmûen
pozitív, sõt, bizonyos értelemben példa-
adó szerepet játszik, hiszen a fõhõs Mc-
Murphy „eszméinek” valóraváltásával,
szökésével õ, az indián az, aki a szabad-
ság szimbólumává válik.

28 Lásd például: Anna és a király, Hét év
Tibetben, stb. (Kisebb kulturális eltéré-
sek esetében is elterjedtté vált az ilyen
„multikulturalista” szemlélet: Makave-
jev: Montenegro, Jarmusch: Mystery
Train, Éjszaka a földön; Kusturica-, és
Paskaljević filmek, Bazi nagy görög lagzi,
Kiskakukk, stb.) Az eltérõ kultúrák
egyenrangúként való bemutatása a kü-
lönbözõ vallások filmes megjelenítésé-
ben is érvényesül. (Ez egészen külön-
bözõ típusú filmek közös jellemzõje.
A Hét év Tibetben vagy a Kundun mellett
lásd például: A kis Buddha, Gandhi, Is-
ten nagy, én kicsi vagyok, Jákob rabbi
kalandjai, Tigris a hóban, stb.)

29 Sokáig ez azt is jelenti, hogy miközben
egyenrangúnak mutatja be az egymás-
tól való jelentõs különbségeiket meg-
õrzõ kultúrákat és azok képviselõit,
keveredésüket, különösen a szexuális
érintkezést illetve a háasságot nem
tartja kívánatosnak, hanem azt sugall-
ja, hogy „mindenki maradjon a maga
világában”. (Ezt még olyan, egyébként
a másság iránti toleranciát sugalló fil-
mekben is megfigyelhetjük, mint a
Shrek, ahol a „megoldás” nem a király-
lány és ogre „interetnikus” házassága,
hanem az, hogy kiderül, hogy a király-
lány is ogre, s így a házasság „normá-
lis”, mert etnikumon belül marad). Fe-
kete és fehér közötti beteljesült szere-
lem, házasság a legutóbbi idõkig
nemigen lehetett amerikai filmek tár-
gya; jellemzõ, hogy e tekintetben is
elõbb jelent meg a fehér férfi/fekete nõ
kapcsolat – hiszen ennek voltak elõz-
ményei a fekete rabszolganõk ágyassá-
gában –, illetve az, hogy a fekete férfi
és fehér nõ szerelme elõször olyan vál-
tozatokban bukkanhatott fel, ahol a
„fehér nõ” latin típus volt (amelyrõl

fentebb már említettük, hogy a hagyo-
mányos elõítélet-rendszerben bizonyos
értelemben csak fél-fehérnek számít).

30 A „másság” egészen más ábrázolása jel-
lemzi a szovjet filmtörténetet. Az etni-
kai „másság” diszkriminatív megkülön-
böztetését a szocialista ideológia tagad-
ja, s bár Sztálin többször is végzett
etnikai alapú „tisztogatásokat”, a hiva-
talosan deklarált ideológia a szocializ-
mus történetében mindvégig szem-
benállt mindenféle rasszizmussal. (Az
etnikai alapú tisztogatásokat mindig
politikai ellenféllel való leszámolássá
stilizálták át). Már a legkorábbi szovjet
filmekben hangsúlyt kap a különbözõ
etnikumok egyenlõségének hangsúlyo-
zása, (Pl. Út az életbe, Dzsingisz kán
utóda) s egyes filmeknek (Cirkusz,
Maximka) éppen ez lesz a fõ témája.
(Az azért kicsit árulkodó, hogy az anti-
rasszista álláspont elsõsorban a néger-
ellenesség bírálatában jelenik meg,
amely etnikum egyáltalán nem volt je-
len a Szovjetunióban; ez a téma alap-
vetõen az ideológiai mumus Egyesült
Államok bírálatára volt alkalmas.)
Mindazonáltal kétségtelen, hogy a
szovjet filmek többségére az etnikai
mássághoz való viszonyban kezdettõl
fogva a különbözõ etnikumok elvben
egyenrangúként való bemutatása volt a
jellemzõ, bár megjelentek a fentebb
bemutatott egyéb változatok – a más-
ság komikusként való ábrázolása, vagy
az idealizált „nemes vadember” – is, s a
burkolt etnocentrizmus jegyében az
amerikai WASP dominanciájához ha-
sonlóan a pozitív fõszerepet a leggyak-
rabban „tipikus orosz” színészre bíz-
ták. Ugyanakkor a szovjet film (és a
mintájára kialakított szocialista film-
gyártás) az etnikai ellenségességhez ha-
sonló intoleranciával, a gyûlöletkeltés
legszélsõségesebb eszközeivel fordult
az „osztályelleneség” felé. (S tudjuk,
ebbe a kategóriába szinten minden tár-
sadalmi.politikai kisebbség besodorha-
tó volt az arisztokráciától, nemességtõl,
polgárságtól kezdve, a módos parasz-
tokon, a „kispolgárokon”, a „régi világ-
ban” nevelt értelmiségieken, a szociál-
demokrata munkásokon át az „elhajló”
kommunistákig, a nyíltan támadó vagy
aknamunkát folytató külsõ ellenségrõl,
és „megvásárolt belsõ csatlósaikról”
nem is beszélve). Az elsõ fázis itt is a
„nem-ember”-ként való szélsõséges áb-
rázolás, (ebben a szovjet film olyan
óriása is résztvesz, mint Ejzenstejn;
forradalmi filmjeiben az osztályellensé-
get ábrázolja így, a háború idején vi-
szont a német ellenséggel szemben
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már-már az etnikai jellegû gyûlöletkel-
tés eszközeit is bevetve a Jégmezõk lo-
vagjában); s a lépcsõfokok lényegében
ugyanazok, amit az amerikai filmnek
az etnikumokhoz való viszonyában be-
mutattunk, azzal a különbséggel, hogy
a toleránsabb fázisok csak a szocializ-
mus utolsó szakaszában jelenhettek
meg. A különbözõ stigmatizált csopor-
tok komikusként való bemutatására Ma-
gyarországon csak a hatvanas évektõl
kerülhetett sor, egyenrangúként, vagy
idealizáltként való elfogadásukra pedig
csak a nyolcvanas években. (Már a vi-
szonylag legkevésbé stigmatizált cso-
portok elfogadása, mint például a kö-
zépparasztoké, vagy az apolitikus értel-
miségieké is jelentõs reformlépésnek
tetszett a hatvanas évek Magyarorszá-
gán). A szélsõséges ellenségesség oldá-
sában a szovjet típusú filmnek is meg-
volt a maga Megbilincseltekje: Csuhraj:
Negyvenegyedik cimû filmje, amely egy
bolsevik lány és egy fehér tiszt szerel-
mét ábrázolja – csakhogy a film végsõ
megoldásában (az ellenséget a lánynak
mégis le kell lõnie), ha tragédia formá-
ban is, de mégis visszakanyarodik a
szélsõséges intolerancia „igazságához”.
Ennél radikálisabb szemléleti változás
a cseh Kachyna: Szekérrel Bécsbe címû
filmjében következik be: itt egy cseh
nõ és egy megszálló német katona kö-
zött szövõdik szerelem, s bár a befeje-
zés ez esetben is tragikus, itt már a
végkicsengés is az elfogadás, az ellenté-
teken való felülemelkedés igazát su-
gallja. A nyolcvanas években gyors
egymásutánban, vagy inkább egymás
mellett találkozunk az „ellenségek”
ember voltának elismerésével, egyes
korábban ellenségnek minõsített cso-
portok idealizálásával (például a ma-
gyar filmben a polgári életforma nosz-
talgikus ábrázolásával), a negatív áb-
rázolás szalonképtelenné válásával, a
pluralizmus hirdetésével. A végpont
ebben a folyamatban is a megkülön-
böztetés alapjainak megszüntetése –
ami ebben az esetben az államszocia-
lizmusok megszûnésével azonos. (Itt
említhetõ meg az is, hogy a hideghábo-
rús ábrázolás a másik oldalon is oldó-
dott, és az olyan komikus ábrázolás-
mód átmenete után, mint amilyen a
Top Secret, a szocializmusnak, vagy
legalábbis egyes képviselõinek is talál-
kozhatunk megértõ, „emberi” bemuta-
tásával. Lásd az utóbbi idõben a Good
bye Lenin, vagy A mások élete látás-
módját).

31 Ha nem is ez áll a mû középpontjában,
hasonló szemléletet elõlegez Figgis: Az

ártatlanság elvesztése címû filmjében is
az „elsõ” és „harmadik” világ szembe-
sülése; ebben a filmben a nézõpont re-
lativitása a két világ egymással szembeni
kölcsönös idegenségén – és az ebben
rejlõ tragédián – keresztül érzékeltetõ-
dik. (Az értékek világok közti relativi-
tása elvben az olyan komikus filmek-
ben is hangsúlyos, mint Az istenek a
fejükre estek sorozat, de ezek a filmek
egy korábbi fázist képviselnek, ameny-
nyiben az értékek relativitásának, a
kultúrák egymás tükrében való meg-
mutatkozásának illetve a „nemes vad-
ember” toposzának ábrázolása közben
bennük azért az alig leplezett – hagyo-
mányos – kultúrfölény szemlélet is ér-
vényesül).

32 A pszichés deviancák ábrázolásában a
borzongatástól (Psycho, Ragyogás, stb.)
egyre inkább a megértõ ábrázolás felé
tolódik el a szemlélet (Száll a kakukk
fészkére; Esõember, Egy csodálatos el-
me). Ay értelmi fogyatékosság sokáig a
túl-intellektualizált világ kontrasztja-
ként jelent meg, vagy mint a szánni való
kiszolgáltatottság (Rubljov, Dodeskaden,
Az én kis falum, Kelj fel Jancsi), hol
mint a fenyegetõvé váló kiszolgáltatott-
ság (Sztálin menyasszonya, Rosszcsont
Bubby) szimbóluma; hol pedig mint az
olyan fogyatékosság, amelynek meg-
szüntetése (az alávetett társadalmi osz-
tályok felszabadításához hasonlóan) az
alkotók szerint rosszabb helyzetet
eredményez, mint amit meg akart
szüntetni (Charly=Virágot Algernon-
nak, A fûnyíró ember). Ezekhez képest
jelentõs változás a fogyatékos egyen-
rangúként való elfogadása (lásd például
az Amélie csodálatos életében a zöldsé-
ges-segéd ábrázolását), illetve az olyan
ábrázolásmód, amely a fogyatékosságot
egyrészt fokozott kiszolgáltatottság for-
rásaként mutatja be, de ugyanakkor a
vele szemben igazságtalan többségi tár-
sadalommal szemben erkölcsi fölénybe
helyezi, mint például von Trier: Hul-
lámtörés vagy Táncos a sötétben címû
remekmûveiben.

33 A testi fogyatékosság filmes reprezen-
tációjában a változást egyrészt az jelen-
ti, amikor a fogyatékosság relatív elõ-
nyeit is ábrázolni kezdik (Várj, míg sö-
tét lesz, Vaklárma), illetve amikor
kísérletet tesznek a fogyatékosok vilá-
gának belülrõl való ábrázolására (mint
Tímár Péter a Vakvagányokban).

34 Sokan, – talán elsõsorban Almodóvar –
a nõk ábrázolásában is hasonló eman-
cipatorikus fordulatot hajtanak végre.

35 Az utóbbi évtizedekben ilyenek a fran-
cia Guediguan, az angol Leigh, Ken
Loach vagy Stephen Frears filmjei
(utóbbiakban gyakran a periferikus
társadalmi helyzet egybeesik az etnikai
mássággal (a „harmadik világból” érke-
zett vendégmunkások helyzetével). De
gyakran tematizálódik a perifériára
szorultság – mint „másság” – Kauris-
mäkinél, Jarmuschnál, Kusturicánál
(utóbbinál szintén erõs etnikai elemek-
kel); s nagy erõvel jelenik meg
Kuroszawa (Dodeskaden) vagy Inarritu
életmûvében (A Bábel mellett lásd pél-
dául a Korcs szerelmeket). A magyar
filmben az utóbbi évtizedekben fõleg
Tarr Bélánál, Gothár Péternél, korábban

Lugossy: Köszönöm, megvagyunk, vagy
Xantus: Eszkimó asszony fázik címû
filmjében, Szász: Woyzeckjében, Szabó
Ildikó: Gyermekgyilkosságokjában, stb.
jelentõs ez a motívum. De gyakori a
szovjet utódállamok filmjeiben is.

36 Az más kérdés, hogy a különbözõ
„másságok” közös nevezõre hozása és
egyenlõ súlyúnak tekintése maga is
ideologikus képzõdmény: a liberális
ideológia ezzel a felfogással egyszerre
tagadja a rasszizmust és a marxista
szemléletet, amely a „másságok” között
kitüntetett szerepet tulajdonít az osz-
tálykülönbségeknek, és a többi „más-
sághoz” való viszonyt is hajlamos az
osztályviszonyokból levezetni. 

37 Az „Esõember” típusú filmek hatásá-
nak egyik igen lényeges tényezõje pél-
dául, hogy a köznapi gondolkodás szá-
mára markáns „másságként” megjelenõ
autizmust úgy ábrázolja, hogy az
autista figurában – annak számos „kü-
lönös”, elidegenítõ vonása mellett – a
nézõ több ponton is magára ismerhet: a
fõhõs tévésorozat-függõsége például
igazán nem csak az autistákra jellemzõ
tömegjelenség.
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