
A fal és a fátyol
Az iszlám jelenléte Nyugat-Európában

Áttekintés

Ha Berlinbe megyünk, akkor azt láthatjuk, hogy 21 évvel a berlini
fal leomlása után még mindig ott áll egy láthatatlan fal. Ez az új fal
társadalmi egyenlőtlenségekből (lakhatás, munkavállalás, oktatás)
épült, vagyis még mindig jelentős a különbség olyan területeken,
melyek egy-egy társadalmi csoport, következésképp az egyén iden-
titását is meghatározzák. Ez a fal nem rombolható le, s a világ min-
den nagyobb iparvárosában megtalálható. Gyakran (de nem min-
dig) hoznak létre a faji, kulturális, nyelvi, regionális és vallási
különbségek hasonló falakat egy-egy társadalomban.

Mindezek a tényezők a nagyobb nyugat-európai városokban a kül-
városokba szorítják a déli országokból (főként Észak-Afrikából és Dél-
Ázsiából) bevándorlók társadalmi csoportjait, és arra ítélik őket, hogy
a fal mögött maradjanak. Ezek a bevándorlók akár egyénenként te-
lepszenek le, akár családonként, vagy egy faluból származó közössé-
gekként, törekszenek együtt maradni. Csoportjaik nem tekintik az isz-
lámot identitásuk elsődleges és/vagy kizárólagos meghatározójának.
Franciaországban például magukat muzulmánnak mondják, ha az
őshonos franciák magukat keresztényként, vagy zsidóként definiálják,
de ha egy francia magát franciaként határozza meg, akkor a beván-
dorló — ha példának okáért algériai — algériainak mondja majd vele
szemben magát. Nyugat-Európában a vallás és a nemzetiség egy-
mással összefüggő identitás-meghatározó tényezők. A bevándorlók
esetében az identitást meghatározó tényezők közül a legfontosabb a
származási hely: (egy adott régió) egy bizonyos faluja, ahol egy bizo-
nyos nyelvet beszélnek, s melynek közössége valamilyen fajhoz tar-
tozik (fekete, dél-ázsiai, török, arab, berber, kurd stb.). A felületes
szemlélő azonban nem veszi észre ezeket a tényezőket.

A társadalmi tényekkel és csoportokkal foglalkozó tanulmányok
rámutatnak, hogy amit mi tényként kezelünk (vagyis hogy az iszlám
az elsődleges identitás-meghatározó tényezője ezeknek a csoportok-
nak), az semmivel sem támasztható alá. Tulajdonképpen a vallásos-
ság sem függetleníthető a fent említett tényezőktől (faj, nyelv stb.).
Ennek megfelelően az iszlámot a nyugat-európai körülmények kö-
zött nem önmagában, hanem egy adott helyről származó adott kö-
zösség által gyakorolt, ortodox és népi rítusok keverékeként kellene
vizsgálni. Igaz, hogy az iszlám polarizáló (értsd: egységbe tömörítő,
összefogó) vallás, mely az egyének és csoportok, közösségek életét
egyfajta „szövetség” szerint igyekszik strukturálni, de ennek dina-
mikáját ellensúlyozza a megosztottság dinamikája. Mindkét típusú
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dinamika lényeges ezeknek a bevándorló csoportoknak a tevékeny-
ségében, működésében. Összetett és változatos formában gyakorol-
ják és élik mindennapjaik részeként meg az iszlámot.

Tehát a muzulmánok nyugat-európai jelenléte szocio-kulturális
jelenség; az európai iszlám erősen megosztott és heterogén csopor-
tokat foglal magába, különböző, mégis összefonódó identitással,
ahol az iszlám egy polarizáló elem. A fent említetthez képest to-
vábbi megosztottságot is megfigyelhetünk e közösségek magas
fokú mobilitásának köszönhetően. Az adott ország városai között is
sokat utaznak, mozognak továbbá európai városok között, végül
ingáznak az európai országok és szülőföldjük között is. Az értel-
miség folyamatos „elszívásának,” bevándorlási hullámoknak és
család-újraegyesítéseknek köszönhetően új tagok csatlakoznak
ezekhez a közösségekhez, alkalmazkodva hozzájuk, ugyanakkor
— sok szempontból — formálva is őket.

A mindennapi életben a politikusok nem figyeltek a külvárosok
társadalmi fejlődésére. Ezt az űrt vették észre, s töltötték be az első
hullámban érkező iszlamisták, akik arab nacionalista rendszerek el-
nyomása elől szökve, politikai menekültekként jöttek Európába.
Könnyen tettek szert népszerűségre, s hódítottak teret, mert mu-
zulmán központokat és kis mecseteket alapítottak, melyek a beván-
dorlók számára társadalmi kereteket biztosítottak. Az iszlamisták
ugyanakkor nem voltak képesek ellenőrzésük alatt tartani a közös-
ségeket. Azokban az országokban, ahonnan származnak, többségük
a középosztályhoz, a városi elithez tartozott; tanult emberek, akik-
nek radikális politikai nézeteik vannak. Ezzel szemben a muzulmán
bevándorlók vidéki, falusi csoportokból származnak, tanulatlanok,
és erősen kötődnek szülőföldjükhöz, ahol nyári szabadságukat töl-
tik, fenntartják társadalmi kapcsolataikat, és ingatlannal rendelkez-
nek. Saját országukkal nem akartak szembefordulni. Épp ezért, hogy
„alternatív vallási tekintélyeket” találjanak, a nyugat-európai mu-
zulmán közösségek imámokat hoztak azokról a falusi, vidéki terü-
letekről, ahonnan ezek a közösségek, illetve e közösségek tagjai szár-
maztak. Olyan iszlámot szerettek volna a magukénak tudni, amely
összeköti őket azzal, amit jól ismernek: biztonságot adó otthonukkal.
A „behozott” imámok — természetesen — a hagyományos keretek
között nevelkedtek és tanultak, nem ismertek európai nyelveket, és
a városi kultúra is idegen volt számukra, ami pedig segítséget ad-
hatott volna az európai összefüggések megértésében.

Ennek köszönhetően ezek az imámok nem tudtak a muzulmán kö-
zösségeknek segíteni abban, hogy megértsék a nyugat-európai társa-
dalmak törvényeit. Kiváló példa erre Vénissieux (Lyon, Franciaország)
„importált” imámjának esete, aki nem tudta, hogy Európában bűn-
cselekménynek számít, ha egy férj megüti feleségét. Mikor a nők el-
len elkövetett erőszakról kérdezték, azt mondta, hogy a Korán szerint
egy férj megütheti feleségét bizonyos helyzetekben. Nem meglepő, hogy
ezek után, 2004 áprilisában kiutasították az országból. Nemcsak a fran-
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cia hatóságok nem tudják megfelelően kezelni a vallási szövegek anak-
ronisztikus értelmezését, hanem a bevándorló csoportok ifjabb gene-
rációi sem. Ennek egyik oka az, hogy hatalmas különbség van a falu-
si, vidéki környezetből származó imámok középkori írás-értelmezése,
és a között az európai oktatás között, melyben a fiatalabb generációk
részesültek. A másik ok az, hogy a fiatal generációk valós, napi szin-
tű társadalmi kihívásokkal szembesülnek, melyeket az „importált” imá-
mok nem tudnak megérteni, s így kezelni, iránymutatást adni sem.

A fiatalabb muzulmán generációk, akik már Nyugat-Európában szü-
lettek, és európai nyelveket beszélnek anyanyelvükként, két kultúra
közt meghasonlott helyzetben vannak, és nem könnyű megtalálniuk
a helyüket ebben a kettős pólusú státusban. Családjukban és külvá-
rosi környezetükben megélik egy nehezen átlátható helyzetből szár-
mazó, nem pontosan körvonalazott identitás ellentmondásait. Mivel
maga a jelenség is bonyolult (mint minden társadalmi jelenség), a vele
foglalkozó stratégiák és álláspontok is vegyesek. Ezért van, hogy a nyu-
gat-európaiak egyre nehezebben látnak tisztán az integrációval kap-
csolatban. Például Angela Merkel dicsérte a német integrációs modellt
2010 júniusában, mikor a német labdarúgó-válogatott sikereket ért el
a dél-afrikai világbajnokságon, s a 23 játékos közül 11 bevándorló volt;
majd ugyanennek az évnek októberében kijelentette, hogy a multi-
kulturalizmus megbukott Németországban. De ilyen látszólagos el-
lentmondások ne tévesszenek meg bennünket. Angela Merkel a siker
alatt azoknak a személyeknek, egyéneknek az esetét értette, akik tud-
tak integrálódni a sporton keresztül, akik folyékonyan beszélnek né-
metül, nem gyakorolják az iszlám vallását, elvágták az Afrikához vagy
Törökországhoz fűződő kötelékeiket, s jó oktatásban részesülhettek.
De a többség nem jut hozzá hasonló társadalmi kiváltságokhoz, kö-
vetkezésképp nem tud integrálódni. Ahhoz, hogy valaki hozzájusson
ezekhez a privilégiumokhoz, a „kvótán” belül kell lennie. A társadalmi
integráció törvényét Rousseau törvényéhez hasonlíthatjuk: ez utób-
bi szerint egy n méretű lakosságon belül a jobban érzékelhető/látható
tagok száma az n szám négyzetgyöke. Vagyis az integrálódni tudó
egyének vagy családok száma megközelítőleg az összes bevándor-
ló számának négyzetgyökét teszi ki. Ennek megfelelően: csak egy
meghatározott százaléknak van lehetősége integrálódni.

Az eddig tárgyaltakból az következik, hogy a vallásosság és a tár-
sadalmi dinamika együtt teszik a bevándorlást bonyolult, nehezen
átlátható problémává Nyugat-Európában. A következő részekben alap-
vető elemeire bontva, a társadalmi és a vallási részeket külön-külön
is alaposabban tanulmányozzuk. Az első esetében a probléma társa-
dalmi természetét vizsgáljuk mind diakronikus, mind szinkronikus
szempontból, a generációk függvényében. A vallásosság vizsgálatá-
hoz ennek típusait és gyakoriságát tanulmányozzuk. Figyelembe kell
azt is vennünk, hogy a bevándorlók egyes társadalmi csoportjai ke-
resztények, így megfigyeljük, hogy keresztényekként más feltételek-
kel találkoznak-e a bevándorlás, letelepedés és integráció során.

Fiatal muzulmán
generációk két kultúra

között

Vallásosság és
társadalmi dinamika

340

Eleje:Layout 1  2011.04.15.  11:03  Page 340    (Black/Black plate)



I. A társadalmi szempont: egy újabb fal a szomszédságban

Az ötvenes években, mikor Nyugat-Európa tudatára ébredt, meny-
nyire igazságtalan és fenntarthatatlan a gyarmati rendszer, lassan
elmozdult egy olyan világrend felé, mely hivatalosan a nemzetközi
jogon alapult. Ebből a megfontolásból is, valamint azért, mert Nyu-
gat-Európát újjá kellett építeni, és a gyarmatok státusza megválto-
zott, a nyugat-európai országok munkásokat kezdtek országaikba
hívni. A nyugat-európaiak a célországok vidéki terepeire mentek,
hogy olyan egyszerű parasztokat és pásztorokat keressenek, akik
képesek lehetnek építőmunkásként, vagy bányászatban dolgozni.
A dokumentumok azt is megmutatják, hogy vendégmunkás csak
írástudatlan ember lehetett. Mivel nem tudtak kommunikálni, a
meghívott munkások csöndes, passzív generáció voltak.

Az első generáció nehezen döntötte el, térjen-e vissza, vagy tele-
pedjék le. A dilemmát az is jelzi, hogy míg európai iskolákba írat-
ták gyermekeiket, pár évre az anyaországba is elküldték őket, hogy
saját „nemzeti” nyelvüket és a muzulmán műveltséget, tudása-
nyagot elsajátítsák. Gyermekeiket az európai közösségen belül,
egymás közt házasították, így egyfajta szövetséget alakítottak ki;
olcsó ingatlanokat vásároltak, és újracsoportosultak egyes szegé-
nyebb negyedekben. Remélték, hogy az új társadalom tagjai lehet-
nek, de a mindennapi életben észre kellett venniük, hogy ez lehe-
tetlen. Úgy gondolták, Nyugat-Európa jobb falvaiknál, s idővel még
jobb lett, mert szülőföldjük nem fejlődött. Történetük fordulópontja
az volt, mikor a passzív, megosztott társadalmi csoportból aktív ré-
teggé váltak. Az első generáció tagjai még megtartották kapcsola-
taikat falvaikkal, és fenntartható bevándorlást kezdtek. Ez jelentős
mértékben segítette az első generációt abban, hogy gazdasági téren
előrelépjenek, ugyanakkor a bevándorló közösség egészét lehúzta.
Az olcsó munkaerő forrását biztosítandó, az első generáció meg-
könnyítette az új generációk érkezését, akik ismét csak a perifériára
szorultak. Az első generáció lett úttörővé, és fokozatosan megta-
nulta, hogyan húzzon hasznot az újonnan érkezőkből (csak Francia -
országnak egymagában évente körülbelül 12 milliárd dollár haszna
van az olcsó munkaerő felhasználásából).

De ha visszatérünk a falhoz: az első generáció körülményeinek
javulása nyilvánvaló: egy részük üzleti karriert futott be, amikor az
építőipar stagnálni kezdett és a bányászat leépült. Kis üzletekbe
fogtak, melyek hamar sikeresekké lettek a terjeszkedő külvárosok-
ban. Mivel ők már gazdasági szempontból kiemelkedő helyzetbe
kerültek, a falon túl költöztek, ahol megfelelő lakáskörülményeket
teremthetnek, és jó oktatási lehetőségekhez juthatnak. Ma már sok
minisztert, polgármestert, vezetőt láthatunk, akik ennek az elitnek
a sikerét megtestesítik. Rachida Dati, Nicolas Sarkozy egyik volt
minisztere kiváló példa erre. Ez a társadalmi változás megfeleltet-
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hető annak a társadalmi szükségletnek, hogy megmutassa, szívesen
választ és fogad el olyanokat, akiket megenged a társadalmi „kvó -
ta,” akiknek a négyzetgyök aránya kedvez.

A második generáció két életmód keretein belül nevelkedett, két-
szer szocializálódott, és két környezet idomította. Szüleik falusi-
patriarchális kultúrájának súlyát sokszor vad ellenállással utasítot-
ták el. Szüleik azt szerették volna, ha ez a generáció tanul, és náluk
több lehetősége lesz a társadalmi előmenetelre. Ugyanakkor azt is
szerették volna, ha ezekben az új társadalmakban fiaik átveszik
tőlük a stafétabotot. A két generáció közti távolság mély és meg-
rázó, s ez a tény hatással volt a második generáció jellegének ala-
kulására. Az esetek nagy többségében a szülők gondoskodtak fel-
nőtt gyermekeik házasságáról, munkavállalásáról és lakhatásáról.
A második generáció azonban csak részleges oktatásban részesült,
a kultúrát, műveltséget nem sajátíthatta el teljesen a nyugat-euró-
pai társadalmakban. Szüleik nem tudták finanszírozni a tanulmá-
nyaikat, így a többség a középiskola után nem tanult tovább. Mivel
képesítést nem szereztek, vagy a szolgáltatóiparban tudtak elhe-
lyezkedni (kiskereskedelem, éttermek stb.), vagy olyan ipari tevé-
kenységre jelentkeztek, mely nem igényelt szakképzettséget —
ebben szüleik példáját követték. Észrevették, hogy az integráció-
hoz választaniuk kell szüleiktől örökölt identitásuk és a helyi tár-
sadalom identitása között. A nyugat-európai társadalmakkal való
szembesülés olyan törést okozott számukra, mely feszültség és bi-
zalmatlanság forrása lett. Csodálattal tekintettek a nyugat-európai
modellre, ugyanakkor úgy érezték, hogy ki vannak zárva belőle.

A második generáció megtapasztalta azt a társadalmi reproduk-
ciót, melyet elutasított. Megörökölték mindazt, ami szüleiket a pe-
rifériára szorította. A második generáció előtt az egyetlen társa-
dalmi perspektíva az volt, hogy átvegyék szüleik társadalmi
szerepét. Volt, aki nem vetette magát alá családja akaratának, és ön-
álló társadalmi utat kísérelt meg kialakítani. Ilyen esetekben a ta-
nultság és a háttér játszott döntő szerepet abban, hogy az útkeresés
sikeres lett-e, vagy bukással végződött. Mivel ilyen körülmények
között nehéz társadalmi tőkét kovácsolni, a második generációból
sok egyéni útkereső lépett a bűnözés útjára, vagy lett szociális se-
gélyből élő munkanélkülivé. A társadalmi igazságtalanság mélyről
fakadó érzése bukkant fel, s terjedt el a külvárosokban. A bűnözést
társadalmi hasadás következményeként lehetett érzékelni, mielőtt
vallási színezetet kapott volna.

A szociális politikai vezérelvek hiánya a külvárosokat „senki -
földjévé” tette, mely afelé szorította a második generációt, hogy túl-
élési stratégiákat dolgozzon ki: ez azonban tovább növelte köztük
és a társadalom többi része között a gazdasági szakadékot. Az első
generációval ellentétben a második generáció tanult tagjai keresték
a kommunikáció lehetőségeit, és egyesületeket alapítottak, hogy ál-
landó kapcsolatuk lehessen a társadalommal. Az első generációs
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bevándorlás egyfajta szószólói lettek, társadalmi közvetítő szere-
pet játszanak a nyugat-európai törvényhatósági szervek és az újon-
nan érkezettek között. A második generáció sok tanult tagja vett
részt helyi szociális és kulturális egyesületi munkában, hogy segítse
közösségét a nyugat-európai társadalmak által nyújtott lehetősé-
gek és törvények megértésében. Ezek az egyesületek nagyobb egye-
sületekké és szervezetekké fejlődtek, s idővel a származási orszá-
gokból is politikai érdeklődésre tarthattak számot. Elsősorban az
észak-afrikai országok és Törökország figyelték a fejleményeket, és
törekedtek rá, hogy megelőzzék a hazai rendszer ellen esetlegesen
formálódó politikai ellenállás kialakulását, fejlődését. Ezen felül az
egyesületeket aduként fel is használhatták a nyugat-európai orszá-
gokkal folytatott tárgyalások során.

A nyolcvanas években számos nyugat-európai országban a kor-
mányok baloldali pártjai komoly befektetéseket eszközöltek a kül-
városi oktatásban. Fenntartották a családok számára a szociális se-
gélyek rendszerét is. Az ilyesféle időleges politika azonban nem
szüntette meg az egyenlőtlenség dinamikáját. Mindenesetre ered-
ményképp a harmadik generáció, melynek tagjai főként a nyolcva-
nas években születtek, már jobb nevelésben és oktatásban részesült,
következésképp nagyobb részük mehetett egyetemre továbbtanulni.
Kulturális tőkét gyűjtöttek, amely kiemelte és megkülönböztette
őket az elődeiktől, s amely a jó oktatásból, tudatosságból áll, vala-
mint abból az érzésből, hogy kizárólag ahhoz a nyugat-európai or-
szághoz tartoznak, melyben születtek. Hamarosan felfedezték, hogy
szellemi tőkéjüknek nincs értéke a piacon, amíg nem tudnak áttörni
azokon a struktúrákon, melyek a társadalmi erőforrásoktól elzárják
őket. A szellemi műveltség nyújtotta kiemelkedés, megkülönbözte-
tettség nem elegendő ahhoz, hogy versenyképesek legyenek. Ennek
megfelelően a társadalmi reprodukció mechanizmusa, mely a sze-
gény külvárosokba láncolta a második generációt, a harmadik ge-
nerációt is megkötötte.

Ismét a család és a családi kapcsolatok tették lehetővé számos fia-
talnak, hogy társadalmi-szociális szempontból fennmaradjanak. Ak-
tívan keresték helyüket a nyugat-európai társadalmakban, ugyan-
akkor tudatában voltak azoknak a korlátoknak, melyeket etnikai és
társadalmi helyzetük alkotott. Ez a társadalmi tudatosság és a ki-
záró politika folytatódása közötti, illetve miatta kialakuló feszültség
lázadó generációt nevelt. A társadalmi erőszak külső irányba való
megjelenítését választották. Ez legalább három módon volt lehetsé-
ges. Elsőként: sokuk követ el erőszakos bűncselekményt, a harma-
dik generációban a legmagasabb a bűnözés aránya. Sokuk tüntet,
ahol csak erre lehetőség nyílik, a 2005-ös párizsi lázongás a legszem -
betűnőbb példa. Harmadszor pedig: egy részük radikális iszla mis -
ta irányzatokhoz fordul.

Ez a generáció nyíltan kifejezi, hogy elutasítja a társadalmi egyen-
lőtlenségeket. Nemcsak kommunikálni tudnak, vagy jogaikat ismerik,
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hanem önbecsülésük és önbizalmuk is van az oktatásnak köszönhe-
tően. A nagyszülők örökségétől megszabadulva a harmadik generá-
ció tagjainak többsége már egynyelvű, vagyis annak az ország nak a
nyelvét beszéli anyanyelveként, ahol született. Franciaországban
franciaként, Nagy-Britanniában britként határozzák meg magukat.
Állampolgárokként azt várják és kérik a hatóságoktól, hogy hoza-
kodjanak elő új, hatékony, a külvárosokkal foglalkozó politikával.
Többségük baloldali pártokat támogat, remélve, hogy ezek az ő ér-
dekeiket is szem előtt tartva tevékenykednek. Egy részük képvise-
lőként a választásokon is nyert, és ez azt is mutatja, hogy a politika
számukra is nyitott. Nem támaszkodnak muzulmán országok tá-
mogatására, ahogy a második generáció tette. Bizonyos értelemben
a korábbi generációk hibáit, vagyis a hallgatást és a határozatlan-
ságot igyekeznek elkerülni.

Komoly nehézséget jelent, hogyan is kezelhető ez a generáció,
ezért forog számos vita Nyugat-Európában manapság a bevándor-
lás, az integráció és az iszlám körül. Problémás kérdések lehetnek
a bűnözés terjedése, az antiszociális magatartás, az egyes területe-
ken akár 50 százalékot elérő munkanélküliség, drog, lepusztult lak-
hatási körülmények. A rendőrséggel való összeütközések a 90-es
években kezdődtek. Ez a generáció a médiának köszönhetően
könnyebben került a nyilvánosság figyelmébe, s így a harmadik ge-
neráció tagjait övező társadalmi falak deformáló hatásai mind helyi
szinten, mind a nagyvilág számára ismertté váltak. A jobboldali
pártok a „lázadókat” politikai kampányuk kedvelt célpontjainak
tekintették. Ugyanakkor ez a befeketítés hozzájárul ahhoz, hogy
egy részüket még radikálisabb irányba tolja. Ha a jobboldal isz-
lámellenes retorikával él, magyarázva, miért nem képesek ezek az
emberek integrálódni, ez túlságosan leegyszerűsíti, és így megha-
misítja a vitát — sokszor szándékosan és veszélyes vizekre evezve.

A rendőrállam nem megoldás, bukásra van ítélve, ez látható a
francia példában is. Továbbá: a nyugat-európai államok mind gaz-
dasági, mind társadalmi okokból nem fektetnek be a külvárosok
fejlesztésébe, és bármely költségvetést megterhelne ennyi felgyü-
lemlett társadalmi probléma orvoslása. Ez csak akkor lenne lehetsé-
ges, ha a középosztálynak előnye származhat egy újabb társadalmi
rend létrejöttéből, és ha a jelenlegi nyugat-európai gazdaságok
ténylegesen „csodás” gazdasági fejlődést mutatnának fel. Amíg a
nyugat-európai középosztály és alsóbb középosztály egy társa-
dalmi krízis veszélyeitől tart, meg fogja gátolni a társadalmi felemel-
kedést. A jobb- és baloldal közti hasadások mindenesetre megterem-
tik azt a szükséges egyensúlyt a nyugat-európai demokráciákban,
mely fenntartja az erőviszonyokat őshonosok és bevándorlók kö-
zött. Ha általánosítunk, elmondhatjuk, hogy a bevándorlók leszár-
mazottainak társadalmi helyzete valamivel előnyösebbé válik a bal-
oldali kormányok irányítása alatt, és ez a fejlődés visszaesik a
jobboldali kormányzás idején. Ma a nyugat-európai országok nagy
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részében jobboldali kormányok irányítanak. Mivel a felsőbb osztá-
lyok érdekeit szolgálják — az alsóbb osztályok kárára —, nem ál-
doznak a külvárosok szociális politikájára. Ugyanakkor ezekkel a
fal mögött élő, terhelt közösségekkel és egyénekkel szemben biz-
tonsági intézkedésekre van szükség; a kormányoknak megerősítő
és biztonsági lépéseket kell tenniük, ami legalább annyira költséges.

II. A vallási nézőpont: a fátyol kérdése

Nézzük meg azt is, milyen szerepet játszik a vallásosság a Nyugat-
Európában élő muzulmánok társadalmi terében. A médiában és a
nyilvános vitákban a bevándorlók fő identitás-meghatározó tényező-
jének az iszlámot nevezik meg a nyugat-európaiak. Ez volt akkor is a
helyzet, mikor 1989 szeptemberében az iskolai fátyolviselés közüggyé
lett, miután három fátyolt viselő lányt kitiltottak az iskolából Francia -
országban. Ez az ügy L’affaire de Creil néven vált ismertté. Bizonyos
mértékig ez a helyzet volt az „affirmatív” harmadik generáció szüle-
tésének pillanata. A francia jobboldal álláspontja szerint a fátyolt vi-
selő lányok középkori gyakorlatot valósítanak meg az iskolákban és
a társadalomban, s ez vallási alapon különbséget tesz közöttük és más
diákok között. Ezen felül a francia jobboldal azzal érvelt, hogy a fátyol
nem illik a környezetbe, veszélyezteti a női jogokat, és megakadá-
lyozza viselőit az asszimilációban. Más szavakkal: a jobboldal azt
kérte a fátyolt viselő lányoktól, hogy a társadalmi megkülönböztetést
helyett válasszák a kulturális asszimilációt. A fátyolt viselő lányok és
közösségeik szempontjából a fátyol az iszlám törvényének része, s
nekik, mint muzulmánoknak ezt tiszteletben kell tartaniuk.

Ahhoz, hogy megértsük a fátyol-kérdés jelentőségét a nyugat-eu-
rópai nyilvános vitában, újra a láthatóság-láthatatlanság kérdésre kell
gondolnunk. Az asszonyok az első generáció óta viselték a fátylat,
akár a teljes arcot beborító fátylat (niqáb) is. Mindenesetre az első és
második generáció asszonyai nem voltak láthatóak vagy észrevehe-
tőek, mikor fátylat viseltek. Leginkább csak a piacon, kórházban,
parkokban fordultak elő. Láthatatlanok voltak, míg egy marginális
társadalmi tényezőt alkottak. Ezek a nők nem követeltek jogot a tár-
sadalmi erőforrásokhoz, mivel többnyire háziasszonyok voltak. Az
első generáció számára a fátyolviselés megkérdőjelezhetetlen volt,
lévén, hogy országaik falusi, vidéki részeiről származtak, ahol min-
dig is így tettek. Számukra ez inkább szokás, mintsem olyan vallási
jel lenne, mely őket más asszonyoktól megkülönbözteti. A második
generáció esetében a fátyol a generációs konfliktusok egyik oka lett.
A lányok általában ellenkeznek, végül szülői nyomásra mégis elfo-
gadják a fátyolviselést. Ezeknek a nőknek a fátyol olyan kulturális
jellé vált, mely a nyilvánosságból való kizártságukra mutatott. Eman-
cipációjuk ára közösségük elhagyása lett volna, ami — társadalmi
összefüggéseiben is megvizsgálva — olyan kockázatot jelentett
volna, melyet többségük nem vállalt.

A fátyolviselés a
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Az oktatásban részt véve a második generációs lányok tanultak
a nemek egyenlőségéről és a női jogokról. A szülők nem tudták ke-
zelni ezt a helyzetet, így a mecsetekben és a muzulmán vallási köz-
pontokban az imámoktól kértek segítséget, hogy alkalmazkodásra
bírják a lányokat. Valamikor a középfokú tanulmányok során a szü-
lők általában úgy döntenek, hogy kiveszik lányukat az iskolából,
mikor egyezségre jutnak férjhez adásáról. A házasságkötés után
ezek az asszonyok majdnem elérhetetlenek a társadalmi szolgálta-
tások, támogatások számára. Akár szándékosan, akár öntudatlanul,
de a közösségek robbanásszerű népességnövekedést vittek így vég-
hez, ami tovább bonyolította közösségük szociális helyzetét.

Amikor a creili Gabriel-Havez középiskola igazgatója kizárt három
lányt 1989-ben, a fátyol már évtizedek óta jelen volt az iskolákban.
A változás az arányok terén figyelhető meg: a Gabriel-Havez iskola
876 diákjából 500 muzulmán vallású volt. Az igazgató a vele készült
riportban azt nyilatkozta, hogy bármely túlzó vallási felekezet vagy
kulturális csoport külső jegyeinek megjelenését akarta korlátozni. Azt
is hozzátette, hogy a szekuláris irányt szándékszik erősíteni. Az, hogy
ezek a lányok a fátyol miatt lettek „láthatóvá,” valóban feszültséget
keltett a francia társadalomban. Ez mind saját közösségeik, mind a
francia társadalom ellentmondásaira rámutatott. A fátyol és a szekula -
rizmus voltak a társadalmi harctéren a fegyverek. A szimbólumok
fontosak és hatásosak, különösen a kulturális szimbólumok, mivel
teret engednek az absztrakciónak, s annak, hogy általuk manipulálni
és eltakarni lehessen a társadalmi konfliktust. Egy hosszan tartó vita
után, ahol a jobboldali pártok a fátyolviselés megtiltása mellett erős-
ködtek, a baloldal pedig ellenállt, 2004-ben lett jogerős az a törvény,
mely a vallásos elkötelezettség látható jeleinek viselését tiltja.

Ha az olvasó elgondolkodik, hogy az iszlám mint vallásosság sze-
repet játszott-e a nők társadalmi helyzetében, azt mondhatjuk, érde-
mes az iszlámot nyugat-európai összefüggéseiben vizsgálni. Valójá-
ban az iszlám a zsidó-keresztény hit és gyakorlat egy változata, mely
arábiai környezetben és összefüggések között, arabul alakult ki, majd
indult el a fejlődés és elterjedés útján. Ami a nők helyét és helyzetét
illeti, ezt Európa is közelről ismeri: elegendő megnézni, milyen volt
a velük való zsidó-keresztény bánásmód a középkori és modern eu-
rópai történelem során. Ez is olyan patriarchális rendszer, mely mind
erkölcsi, mind társadalmi szempontból alább helyezi a nőket. Csak a
szekularizáció tudta a nők emancipációját elérni Nyugat-Európában.
Így viszont a fátyolt viselő lányok kitiltása az iskolákból a szekulari-
záció ellenhatása. A kiutasított lányok számára elérhető alternatíva
csak egyfajta amatőr oktatás lehet, melyhez a muzulmán vallási köz-
pontokban juthatnak. A vallásosság nem önmagában álló tényező,
befolyásolja az oktatás, a tanultság, a generációs konfliktusok, a tár-
sadalmi háttér. A szociológiai kutatások bemutatják, hogy a harma-
dik generáció tagjainak nagy része (67 százalék) nem gyakorolja az
iszlámot vallásaként.
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A harmadik generáció többféle muzulmán irányzattal is megis-
merkedhetett, s a szabad társadalmakban szabad „valláspiac” állt ren-
delkezésére. Exponenciálisan növekszik a megosztottság mértéke, és
minden irányzat imámjai egyre nehezebbnek találják, hogy a harma-
dik generációt irányításuk alá vonják, vagy kommunikáljanak vele.
A fátyollal kapcsolatban a lányok motivációja sokféle lehet. Egy ré-
szük erős családi kényszer hatására viseli, mások, ha külvárosban
élnek, nélküle zaklatásnak lennének kitéve. És vannak, akik szabad
lelki út után maguk döntenek úgy, hogy az iszlám tanításának teljes-
ségét elfogadják. A harmadik generáció lányaiban a közös vonásnak
az tűnik, hogy fokozottan szeretnének jelen lenni a nyilvános életben.

A jobboldali politikusok és ideológusok két okkal indokolják a tel-
jes arcot beborító fátyol (niqáb, burqa) tiltását: biztonsági okokkal és a
méltóság kérdésével — és nem esik sok szó a szekularizációról és az
asszimilációról. Azt állítják, hogy a teljes arcot borító fátyol a látha-
tóság akadálya, s így a közrend elleni esetleges fenyegetés forrása.
Másodszor, ha a nő méltóságát állítjuk középpontba, akkor nem fo-
gadható el, hogy egy nő így „el legyen rejtve”. Míg az ilyesféle ok-
fejtésben rejlik is némi igazság, ugyanakkor fátylat borít magára a
problémára. Azok, akik azért harcolnak, hogy legyen tiltott minden
látható vallási jel viselése, magukon viselik a nyugat-európai társa-
dalmak mély ellentmondásait. A szekularizáció azért nem jelenik
meg az érvek között, mert nem foglalkozik azzal a kérdéssel, hogyan
kell az embereknek öltözködniük. Azok a törvények, melyek az
egész arcot borító fátylat tiltják, nem határozzák meg, kinek a biz-
tonsága érdekében történik mindez, de valószínűleg nem azokat
védi, akik a külvárosokban élnek. Ott a rendőrség nem tud érvényt
szerezni ezeknek a törvényeknek. Gyakorlatban tehát a fátyol a fal
mögé szorul, miközben annak elutasításáról van szó. Mind a fátyol-
viselés, mind annak tiltása tovább erősíti a határokat a külvárosok és
a nyugat-európai társadalmak között. Sok nyugat-európai épp eze-
ket a lányokat nem akarja látni, de ők provokatív módon megjelen-
nek, láthatóvá válnak a fátyolviselés révén. A harmadik generációs
lányok viselkedése mögött ott rejtőzik az igazságtalanság mélyreható
érzése, melyet a fátylon keresztül jelenítenek meg.

Ne feledjük, hogy a fátyol egy adott társadalmi környezetben
gyakorolt összetett vallásosság jele. Ez is része a „valláspiacnak”:
muzulmán étel, muzulmán ruha, muzulmán zene stb. Röviden: a
külvárosok szubkultúrája összefogja mindazt, ami a megkülönbözte-
tés és tiltakozás jele lehet a nyugati „kultúrával” szemben. Egy adott
szubkultúra (ebben az esetben kettős szubkultúra) mindig egy adott
társadalmi csoport kultúrájának ellentéteképp fejlődik, kihívásként a
domináns kultúrával szemben. A domináns kultúra nem fogadja el
normáinak áthágását, és uniformitásra törekszik. A szubkultúrák
végül megtalálják helyüket, mint a domináns kultúra része, mikor a
társadalmi integráció befejeződött.

A fátyol szimbolikája
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