
XALA 
Xala  a  Szenegálban  használatos  

volbf  nyelven  nemi  tehetetlenséget  
jelent.  Pontosabban,  olyan  impoten-
ciát,  amivel  valakit  valaki  megvert,  
megátkozott.  Ennek  megfelelően  az  
elvett  tehetség  vissza  is  adható.  Ous-
mane  Sembene  filmjének  címe  vol-
taképpen  allegória  is,  miként  film-
jét  —  bizonyos  fokig  —  parabolisz-
tikusan  is  értelmezhetjük.  A  cím  al-
legóriájából  egy  jóval  általánosabb,  
társadalmi  érvényességű  tehetetlen-
séget  sejdíthetünk,  a  film  parabolá-
ja  talán  általánosságban  is  utal  a  
nemzeti  fölszabadítási  (nacionalizá-
lási)  mozgalmakban  szerepet  játszó  
burzsoázia  további  útjára  az  új  tár-
sadalmi  viszonyok  között.  Ha  a  
komprádor  szégyenteljes  szerepe  
már  a  kolonizáció  alatt  leleplező-
dött,  a  hazafias  burzsoá  igazi  termé-
szete  csupán  az  önállósult  nemzet  
mindennapjaiban  rajzolódik  ki.  Eb-
ben  az  értelemben  a  Xala  központi  
figurája,  El  Hadji  nagykereskedő  tí-
pus,  a  nemzeti  burzsoá  típusa.  

A  kérdés  politikai  megközelítését  
nem  ez  a  recenzió,  de  maga  a  film  
alkotója  tartja  ennyire  lényegesnek.  
Filmje  nyíltan  politizáló  film,  súlyos  
problémákhoz  szól  hozzá  súlyos  ér-
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vekkel.  Nem  jelenti  azonban  azt,  
hogy  ettől  direktté  vagy  bántóan  di-
daktikussá  válnék,  csupán  annyit,  
mondandóját  mind  verbálisan,  mind  
pedig  vizuálisan  igen  tisztán és  egye-
nesen  fogalmazza  meg.  (El  tudom  
képzelni,  hogy  egy  ilyen  filmnék  
konkrét  és  gyakorlati  szerepe  lehet  
annak  az  országnak  a  politikai  küz-
delmeiben,  ahol  létrejött.)  

A  Xala  kihegyezett  mondandójá-
nak  megfelelően  leegyszerűsíti  a  tár-
sadalmi  képletet.  Mi  több,  szándéka  
szerint  igazán  csak  a  nagyburzsoázi-
át  mutat ja  meg,  ám  alkalmanként  
fölvillantja  a  nyomorúságban  tengő-
dőket  is.  A  kisemmizetteknek  —  
mondja  Sembene  —  annyi  jut  az  
életből,  hogy  valami  metafizikai  cso-
da  segítségével  bosszút  álljanak  sé-
relmeik  szerzőin.  A  film  vége  tehát,  
ahol  El  Hadjit  tehetségének  vissza-
adása  fe jé tén  a  szerencsétlenek  
megcsúfolják,  leköpdösik,  fanyar  
iróniát  is  hordoz  a  hit  mellett:  a  
bosszút  csaknem  irreálisnak  tünteti  
föl.  Természetesen,  ennél  jóval  erő-
sebb  az  átok  szimbolikus  értelme:  
hatalmat,  erőt,  tehetséget  csupán  a  
nép  adhat,  jogában  is  áll  azt  vissza-
venni. 
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ami  kellemes,  hasznos  számukra  —  
függetlenül  attól,  hogy  ez  is  mások  
bőrére  megy.  (A  filmben  El  Hadji  
házassága,  harmadik  asszonya  ennek  
a  legteljesebb  jelképe.)  

A  Xalát  a  fölületes  néző  könnyen  
naturálisnak  ítélheti.  Naturálisnak,  
mert  nem  kendőzi  a  testi  nyomorú-
ságot,  mert  a  film  végére,  El  Hadji  
megalázása,  szinte  a  gusztustalansá-
gig  valóságos.  Csakhogy  a  testi  nyo-
morúság  éppen  a  kisemmizettek  tel-
jes  megrablását  jelzi,  a  gusztustalan-
ság  pedig  csupán  a  nagyon  is  jogos  
erkölcsi  undorra  utal.  Sembene  for-
manyelvében  egy-egy  gesztus  azon-
nal  átbillen  elsődleges  jelentéséből  
történelmi  értelmébe.  El  Hadji  po-
fon  üti  a  lányát.  Ez  a  pofon  a  mo-
hamedán  férfi  korlátlan  nőuralmát  
jelenti,  neofita  külsőségeinek  ellen-
pontját.  Nem  érdemes  tehát  csak  az  
első  rétegeknél  keresni  a  filmet,  —  
mint  minden  jelentős  alkotás  —  
mélyebb  rétegeiből  hozható  fölszín-
re  az  igazság.  A  Xala  pedig  jelentős  
film:  talán  a  legjobb,  ami  eddig  Af-
rikából  hozzánk  is  eljutott.  
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Átfogóbb,  teljesebb  a  kép  El  Hadji  
osztályáról,  világáról.  Nem  nehéz  
észrevenni,  hogy  az  alkotó  ehhez  
szatirikus  szándékkal  közelít,  koránt-
sem  tartja  világukat  annyira  kikezd-
hetetlennek,  amilyennek  ők  látni,  
tudni  szeretnék.  A  színfalak,  a  dísz-
letek,  amik  között  szerepelnek  meg-
vesztegetéssel,  rablással,  szemérmet-
len  tolvajlással  szerzett  pénzekből  
épültek,  szinte  amolyan  Patyomkin-
falu  érzetét  keltik.  El  Hadji  minden  
látszólagos  jómódja  mellett  is  köz-
vetlenül  a  tőkétől,  a  csoportérdekek-
től  függ,  s  amikor  azokat  veszélyez-
teti,  a  csoport  nem  habozik  fölségje-
leitől,  rangjelzéseitől  megfosztani.  

Áldozat  is  lenne  hát?  
Éppenhogy  nem,  hiszen  —  utal-

tam  rá  —  xalája  is  a  néptől  ered.  
Sembene  ezzel  nyilván  azt  akarja  
mondani:  sorra  kerülnek  a  többiek  
is.  Ök  azonban  egyelőre  újabb  és  
újabb  üzleteiket  kötnek,  megveszte-
getési  pénzeket  nyalnak  föl  innét-
onnét  (akár  a  finomabb  formában  
jelentkező  neakolonialistáktól  is),  
miközben  mindinkább  európaiáknak  
tettetik  magukat  — szakítva  a  nem-
zeti  hagyományokkal.  Pontosabban,  
a  hagyományokból  is  megőrizve  azt,  
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