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VILLÁNYI DÁNIEL

Idegen a városban
Kisközösségi xenofóbia a kortárs európai filmben

A címben jelzett szituáció nemcsak kedvelt és vissza-visszatérő filmes alaphelyzet a mozi 
majd’ százhúsz éves története során, de egyben olyan felállás is, amelyben más archetipikus tör-
ténetekhez képest tisztábban és hatékonyabban tanulmányozható az idegenség tematikája, meg-
jelenési és feldolgozási módjai. Egyrészt, mert magára a találkozás pillanatára fókuszál: amikor 
az idegen személy, az idegenség megjelenik az „ismerősben”, s ez adja az alapkonfliktust, ebből 
bomlik ki a filmek története – így pedig sokkal zsigeribbek, világosabbak, egyértelműbbek az 
erre adott reakciók, mint esetleg egy hosszabb együttélés után vizsgálva a kérdést, amikor már 
mindenféle egyéb tapasztalatok is közrejátszanak a viszonyulásokban. Másrészt pedig kiskö-
zösségbe helyezve a találkozást, az idegen személy minden egyes attribútumában idegen tud 
lenni: egy nagyvárosban az ott lakók már ugyanúgy nem ismerik a szomszéd utcában élőket 
sem, mint a megérkező idegent, ott esetleg csak a bőrszíne, a szokásai, vagy a származási helye 
miatt számít idegennek, míg egy „mindenki ismer mindenkit” típusú közösségben bármi, ami ő, 
az különbözik – így ő maga lesz az Idegenség.

Mint említettük, a filmtörténet során számos alkotás használta ezt az alaphelyzetet, néhány 
zsáner (western, társadalmi dráma, szatíra) pedig különösen nagy előszeretettel nyúlt hozzá. A 
vizsgálódásunk fókuszát épp ezért kénytelenek voltunk leszűkíteni, és ezt oly módon tettük, 
hogy minél többet árulhasson el az itt és mostról: kizárólag az ezredforduló után készült és euró-
pai filmeket válogattunk össze. Az összkép így is kimondottan színes: a választott filmek között 
akad Európa déli, északi és nyugati viszonyait bemutató alkotás; a zsánereket nézve dráma, víg-
játék, thriller, parabola és felnövéstörténet; a filmbeli kisvárosok és az oda megérkező idege-
nek pedig olyan sokfélék, hogy a legkülönbözőbb változatait és vetületeit mutatják fel a cím-
ben jelzett problematikának – a válaszaik pedig, ha ez lehetséges egyáltalán, még inkább szer-
teágazóak.

Utazásunkat Itáliában kezdjük meg, méghozzá a Goldoni drámájában is megénekelt észak-
olasz tengerparti kisvárosban, Chioggiában. Itt él A lány és a költő (Andrea Segre, 2011) egyik 
főszereplője, és ide érkezik meg a másik: Bepi idős helyi halászember, Shun Li pedig fiatal 
kínai bevándorlónő. A helyi halászok törzshelyét, egy kikötőre nyíló kávézó-kocsmát átveszi 
előző tulajdonosától egy kínai üzletember, itt áll munkába Shun Li, aki az adósságát törleszti 
a kínai maffia felé arra várva, hogy az otthon maradt kisfiát is elhozhassa magához. Az állan-
dóan bökverseket faragó derűs természetű férfi és az olasz nyelvet sem igazán tudó, kedvessé-
gével kommunikálni próbáló nő között különös kapcsolat, a gyengéd érzelmek határait súroló 
barátság alakul ki a költészet segítségével, miközben a helyi erők nem igazán viselik jól, hogy 
a megszokott életterükben változások történnek, ráadásul Bepit is óvni próbálják, nehogy behá-
lózza őt a ki tudja milyen szándékok vezérelte ferdeszemű nőszemély. A helyzetet bonyolítja, 
hogy igazából mindkét főhős bevándorló, azaz idegen a városban, csak épp különböző mérték-
ben. Bepi ugyanis évtizedekkel ezelőtt a tenger túlpartjáról, az egykori Jugoszláviából érkezett 
Chioggába, csak épp ő azóta teljesen beilleszkedett, felvette a helyiek szokásait, sokatmondóan 
az itteni első számú foglalkozást űzi. Ő tehát az asszimilálódott idegen, Shun Li pedig a kívül-
álló idegen. Bepi jelenléte nem fenyegeti a helyi viszonyokat, sőt hozzájuk idomul(t); a kínai 
bevándorlók viszont nem akarnak vegyülni az őslakosokkal, hozzájuk hasonlóan ők is zárt cso-
portot alkotnak, ráadásul egy új kor szelét is hozzák a hagyományok által erősen meghatáro-
zott közösségbe, így aztán a kölcsönös bizalmatlanság légköre uralkodik, a hidat verni igyek-
vők jószándéka ellenére is. Ez pedig az óhatatlanul bekövetkező kisebb-nagyobb konfliktusok 
révén ellenségeskedésbe csap át, és ekkor mutatkozik meg a kétféle mértékű idegenséghez 
való viszonyulás is: Bepit eleinte a sajátjukként kezelik a helyiek, majd amikor kiáll a kínai 
nő mellett, már nem csak az „árulása”, de az idegensége is bűne lesz – hiába kisebb mértékű 
az, mint a friss bevándorlóké, de eltűnni sohasem tud teljesen. Az ő sorsa már nem is változ-
tatható meg: meghal a történet végén, gyökér nélküliként szinte nyomtalanul tűnik el. A kínai 
nő pedig megmenekül, és „átveszi” Bepi helyét, legalábbis az idegenség terén: a fia megérke-
zésével otthagyja a kínai közösséget, megpróbál asszimilálódni az új országban, és talán épp 
a költészet révén (hisz a lírai leveleiből már értesültünk róla, hogy a hajlama adott) megpró-
bál több nyomot hagyni a világban.

Sokkal komorabb színekkel festi meg a maga idegenség-történetét a dán Szabadíts meg min-
ket a gonosztól (Ole Bornedal, 2009). Szó szerint is: a képi világa kifakult, roncsolt, még a nap-
fény is hidegen tűz benne. A formanyelvi megoldásai nem egyszer indokolatlannak, modoros-
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nak is hatnak, de annál figyelemreméltóbb és tanulságosabb az a sokrétű, és kevés karakterrel, 
következetesen végigvitt történet, amelyet egy Szalmakutyák-parafrázisban épít fel a xenofóbia 
tematikája köré. Itt is két idegen van a kisvárosban, mindkettő kevéssel a cselekmény kezdete előtt 
érkezett. Az egyik igazából helybéli: Johannes a város szülötte, csak épp elszármazott innen, és 
most sikeres ügyvédként, egy gyönyörű feleséggel és két kisgyerek apjaként tér vissza, minden 
szempontból felfelé lógva ki a helyi viszonyok világából. A másik idegen Alain: a bosnyák mene-
kült férfi családját kiirtották a délszláv háborúban, ő maga zavart poszttraumás stresszben, kísértet-
ként bolyong a fakó dán ég alatt, kommunikálni is csak egy-két szóval tud, a helybéli lakosok szá-
nalomból adnak neki ház körüli munkákat – például Johannes, aki fényűző lakot épít a város szé-
lén. A bajt Johannes balhés, naplopó öccse, Lars okozza, amikor figyelmetlenségből halálra gázolja 
az országúton a közösség egy megbecsült tagját, s tette eltussolására ördögi tervet eszel ki: Alainre 
próbálja kenni az egészet, mindenekelőtt a helyiek xenofóbiájára építve. Mivel lépésről lépésre lát-
juk az idegenséggel szembeni ellenérzésekre számító, azokat kihasználó terve alakulását, szinte 
modellszerűen nyomon követhető a filmben ezek működése. Lars igazi dörzsölt képmutatóként a 
politikai korrektség álcáját veszi magára, a mögül uszít, így felhasználva még az annak visszássá-
gaival szembeni elfojtott indulatokat is. Beszédes Alain gúnyneve a városban: „negro”, azaz néger 
– hisz sötétebb a haja és a bőre, mint a helyieknek –, ám amikor bebizonyosodni látszik a bűnössé-
ge a közösség szemében, már nem csak emiatt válik négerré: gúnyneve nyilvánosan skandált szlo-
gen, másságának szimbóluma lesz, és szabályos lincselés készül ellene. (Ironikusan épp egy musz-
lim férfi ellen, a helyi védőszent össznépi keresztény ünnepén.) Egyedül Johannes áll ki Alain mel-
lett, és ekkor, a film drámai fordulópontján egy pillanatra zavartan megáll minden és mindenki: 
hol a határ az idegenségben, ki számít idegennek? A kérdés akkor dől el, amikor Johannes balga 
és öntelt módon saját maga nyilvánítja ki a különbözőségét, alantas indulatoktól vezérelt prolik-
nak titulálva a többieket, az amúgy is irigyelt sikeressége által megfogalmazva a saját idegenségét. 
Johannes a saját házába menekíti Alaint, hamarosan pedig szabályszerű ostrom kezdődik a gyá-
szában megtébolyodott polgármester vezetésével (aki ráadásul a békefenntartóként szolgáló fiát 
is elvesztette korábban külhonban – egy újabb törésvonal a „mi” és az „ők” között: a dánok nem 
háborúznak, mások bezzeg idehozzák a háborút). A kisvárosi idill felszíne alól elszabaduló indula-
tokat már Lars sem tudja lecsillapítani, és ugyan a végkifejlet nem teljes tragédia, de erkölcsi érte-
lemben mindenképp az: a reménytelenek és megkeseredettek, a saját életükkel elégedetlenek isme-
retlentől való félelme ült itt tort.

Vidámabb megközelítést alkalmaz az angol Vaskabátok (Edgar Wright, 2007), sőt egyenesen 
a humor, annak is leginkább a szatirikus és abszurd fajtája segítségével fordítja és figurázza ki a 
kisközösségi xenofóbiát. A felszínen zsarufilm-paródiaként működő mozi történetének idegenje 
(a tanulmányunkban vizsgált karakterek többségével ellentétben) nem „alulról”, hanem „felülről” 
érkezik: menő fővárosi rendőr, aki a perfekcionizmusával és a hihetetlen bűnüldözési hatékonysá-
gával a kollégái agyára megy, ezért elintézik, hogy helyezzék vidékre, egy olyan faluba, ahol évek 
óta nem történt semmi szabályellenes. A szuperzsaru megérkezése alaposan felkavarja az állóvizet, 
például áfonyalét rendel sör helyett a helyi rendőrök törzshelyéül szolgáló kocsmában, ami tényleg 
ékesen jelzi kiáltó idegenségét. Hősünk nem is tud mit kezdeni magával, kínjában már utcán vize-
lő szabálysértőt tartóztat le, de róla is kiderül, hogy a kollégája. Szép csendesen bele is simulna a 
vidéki eseménytelenségbe az élete, és eltűnne a kívülállósága, ha nem történnének egy idő után 
olyan rejtélyes halálesetek, amelyek elsőre balesetnek látszanak, ám az ő zsaruszimata mást jelez. 
Újra előbújik belőle az idegen: nyomozni kezd, persze ezt az őt körülvevő közeg teljes elutasítás-
sal fogadja, tudálékosnak és gőgösnek, nagyképű londoninak bélyegzik. Számos rejtély megoldá-
sa és még több kaland túlélése után leleplezi a szó szerint földalatti összeesküvést: a kisközösség 
tekintélyes tagjai titkos társaságba tömörültek évtizedek óta, ők teszik el láb alól a nekik nem tet-
sző lakosokat – méghozzá azokat, akik veszélyeztetik a község jó hírnevét, az országos nevezetes-
ségű alacsony bűnözési statisztikát, és legfőképpen az Év Faluja cím sokadik megvédését. Azaz 
kitaszítják, idegenné nevezik ki azokat, akik veszélyt jelenthetnek viselkedésükkel az ismerősség-
otthonosság-barátságosság állapotára, vagy inkább látszatára – ezt pedig egy olyan idegennek kell 
lelepleznie, aki éppen kívülről épül be közéjük. A megoldás (a leleplezésen túl) épp olyan, amilyen 
a címünkben foglalt alapszituációt könnyedebb hangvételben feldolgozó filmek esetében lenni szo-
kott: a szuperzsaru is tanul valamit a helyiektől (főként az egyedül mellé álló, kissé együgyű jár-
őrtársától), és a közösség is megváltozik az idegen hatására. Köztes állapot jön létre, melyben már 
nincs értelme az idegenség kategóriájának.

Anglia után ismét délre vezet az utunk, méghozzá nagyon délre, egy Szicília legalsó csücskénél 
fekvő kis szigetre, ahol a vízen át Afrikából érkező illegális bevándorlókkal akad gondja a helyiek-
nek A tenger törvényében (Emanuele Crialese, 2011). Az afrikaiak gyakran szedett-vedett hajókon, 
rozoga csónakokon közelítik meg a partokat, az utolsó kilométereket nem egyszer kényszerűség-
ből már úszva téve meg. Kimenteni őket viszont szabályellenes, aki pedig még a parton is segíteni 
próbál nekik, az csúnyán megütheti a bokáját. Az apa nélkül felnövő kamaszfiú, Filippo öreg halász 
nagyapja mégis így tesz, amikor egy terhes nőt és annak kisgyerekét találja meg a tengerben. (Az 
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összes film közül ebben ismerhetjük meg legkevésbé az idegen személyét: alig látjuk, és akkor is 
csak a helyiek szemével – így számunkra, nézők számára is idegen marad, még inkább átélhetővé 
téve a vele kapcsolatos dilemmákat.) Ezen a szigeten (is) egybeesik az ősi életmód, a hagyományos 
kultúra válsága az idegenek érkezésével, és a konfliktust a generációs ellentétek is tovább élezik: 
a nagyapa a felmenői örökségét követve folytatná a halászatot, de a fia, Filippo nagybátyja már a 
turizmusban hisz, természeti paradicsomként próbálja meg eladni a kopár sziklákat – aminek nem 
tesz jót az afrikai menekültek látványa. A helyi közösség kétféle bevándorlás közé szorul: alulról 
és délről jönnek a feketék, felülről és északról a turisták, a sziget lakói pedig megtapasztalják azt, 
hogy ami nekik a hétköznapi élet, az a turisták számára szegénység, a menekültek számára pedig 
az ígéret földje. Különös módon ebben a történetben mégsem a hagyomány vélt vagy valós védel-
me és az idegenség kerül szembe egymással, sőt épp az ősi útmutatások jelentik az idegenség elfo-
gadását: a tenger törvénye, hogy nem szabad a vízben hagyni senkit, ezt pedig akkor is betartják 
a halászok, ha az épp aktuális társadalmi szabályok mást írnának elő számukra. Ettől persze aztán 
még a parton tovább fokozódik a feszültség, hiszen az idegenek jelenléte ezúttal nemcsak önma-
gában jelent fenyegetést (mint az eddigi filmekben), hanem miattuk egyéb okokból, a saját vilá-
guk ostoba szabályai miatt is bajba kerülhet a közösség. A helyiek válasza felemás erre a helyzetre 
és az idegenek személyére: igyekeznek tudomást sem venni róluk, valamiféle hibának, repedésnek 
tekinteni őket világuk felszínén; amikor viszont kénytelenek szembenézni velük, akkor segítenek 
– vagy elfordítják a fejüket. A film egyben annak a története is, ahogyan Filippo felnő, és megta-
nulja az utóbbi helyett az előbbit választani.

Utoljára hagytuk választott filmjeink közül azt, amelyik a legnagyobb erőfeszítéssel fókuszál az 
általunk is vizsgált kérdéskörre, szinte tételdrámát körítve próbálja meg modellezni az „idegen a 
városban” helyzetét és annak következményeit. A modellezés itt nem csak átvitt értelemben érten-
dő: a dán Dogville (Lars von Trier, 2003) egy stilizált térben, minimális díszletekkel ellátott hatal-
mas színpadon játszódik, ahol jelzések mutatják, hova kell házat, ajtót, kutyát, veteményest kép-
zelnünk – a karakterek laboratóriumi egerekként reagálnak az író-rendező, „kísérletvezető” által 
adagolt impulzusokra, mi pedig tudományos kíváncsisággal figyelhetjük őket, átlátva a „falakon”. 
Egyfajta felvállalt illusztráció tehát a Dogville, annak bemutatása, mi következik abból, ha egy csi-
nos, veszélytől menekülő fiatal nő egy poros kisvárosba vetődik – és hogyha a kölcsönös kénysze-
rek ereje miatt maradnia kell, mit tud ajánlani ilyen helyzetben az idegen a közösségnek, és mit a 
közösség őneki. A két fél közti interakciókat az epizódjaival szinte pontokba szedve lekövető cse-
lekmény először a találkozás kiváltotta sokkra, a rendkívüli, ideiglenes helyzetre koncentrál, ahol 
az idegen katalizátorként befolyásolja a közösség életét, pozitív változásokat hozva. Majd jön az 
ismerkedés fázisa, a bizonytalanságé egyik oldalon (ki ő valójában? az-e, akinek mutatja magát?), a 
megfelelni vágyásé a másikon. Ezután pedig az elfogadás, a közösség tagjává avatás, de nem szív-
jóságból: Trier sötét világában ez akkor következhet csak be, ha az idegen akár kényszerűen is fel-
vállalja a helyiek sorsát, osztozik keserves munkájukban és sanyarúságukban – mivel pedig ő iga-
zából nem ilyen, így mesterségesen teremtik meg a helyzetet hozzá (a nő beosztás szerint mindig 
másnak és másnak segít, így végül lényegében a városka rabszolgája lesz). Olyan kérdések, mint 
hogy közösség és idegen ajánlatai a másik felé hogyan viszonyulnak egymáshoz ár/érték arány-
ban, vagy hogy milyen módon teszi kényelmetlen szükségszerűséggé a világ újragondolását az ide-
gen jelenléte, konkrétan és szó szerint is elhangzanak a filmben szereplők közti dialógok, a narrá-
tor kommentárjai, vagy épp a tanácsülés vitái formájában. A fő és végső érv pedig mindig a közös-
ség védelme: ez az, ami ellen nincs apelláta, és ez az, aminek a nevében itt végül teljesen lealacso-
nyítják a helyiek az idegen lányt, belekényszerítik abba a szerepbe, amit elképzelnek róla, kivetí-
tik rá a saját gyengeségeiket, a vége pedig nem lehet más, mint tragédia – de egy groteszk csavar 
és deus ex machina segítségével épp a kisváros számára.

Mert az Idegen, ebben a filmben és a korábban vizsgáltakban is, elsősorban: TÜKÖR. Arra 
kényszeríti az ismerősben, a megszokott közösség keretein belül élőket, hogy szembenézzenek 
saját magukkal, hogy elkezdjék kicsit másképp látni a világot. Ez pedig a legtöbb esetben idegen-
kedést, félelmet, távolságtartást, adott esetben gyűlöletet és erőszakot vált ki az első, reflexszerű 
reakciókban. Az így születő konfliktusok aztán óhatatlanul megmutatják azt is, hogy az a bizonyos 
másik nem csak Idegen, de Ember is – a szereplőknek erre a felismerésre adott válaszai viszont már 
meglehetősen sokfélék, íróik-rendezőik világlátásától, vagy épp attól függően, milyen fajta idegen-
nek tételezi magát az adott film. Hisz ezek a filmek is megérkező idegenek, várják a nézők közös-
ségével való találkozást.


