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GASTON KELMAN

Fekete vagyok,
és nem szeretem a maniókát 1

Bevezetés

Nagyobb jelentőséget kell-e tulajdonítanunk az ember bőrszínének, mint szeme vagy haja szí-
nének? Vajon faji hovatartozásából adódóan bír-e valaki sajátos tulajdonságokkal, amelyek azután 
élethossziglan meghatározzák az illető viselkedését? A feketék tényleg csak a sportban és a primitív 
művészetek terén tudnak figyelemre méltó módon teljesíteni, a fehér embernek pedig csakugyan 
nincsen párja a logikai gondolkodás és a tudományok világában? Mindezzel összefüggésben Aimé 
Césaire a következőket mondja: „Szegény fejébe tökéletesen belesulykolták, hogy egész életében 
képtelen lesz megoldani a végzet béklyóját, és hogy önnön sorsával szemben teljesen tehetetlen; 
hogy valamely gonosz Úr öröktől fogva tilalmak erdejébe helyezte őt, a primitív természeti lényt. 
Saját méltatlan voltát elfogadnia tökéletesen helyénvaló, ezzel szemben beteges kíváncsiságának 
megnyilatkozása volna minden törekvése, mellyel saját sorsának végzéseivel összefüggésben pró-
bálná a számára amúgy érthetetlen jeleket értelmezni.”2 Vajon tényleg isteni átok ül az emberen, 
ha feketének születik? Átok, mely élete végéig alacsonyabb rendű lénnyé silányítja őt? Noé fiának, 
Kámnak története mítosz-e avagy valóság?

A fentiekhez hasonló elképzelések, melyek a fekete ember lealacsonyításának melegágyát képe-
zik, napjaink társadalmában tökéletesen tetten érhetők, kiváltképp Franciaországban. Máskülönben 
mivel magyarázhatnánk azt, ahogyan a nem is olyan távoli múltban a franciák a „négerekre” tekin-
tettek? Mi mással is magyarázhatnánk a fehér ember civilizációs küldetését, a kolonializmust? S 
mivel azt, hogy mindannyiszor afrikai származású munkások végzik a legalantasabb munkákat, így 
mások szennyének eltakarítását is?

Tudatuk mélyén maguk a feketék is belenyugszanak alacsonyabbrendűségük gondolatába. 
Az volna csak igazán sajnálatos, ha egyesek e tényt továbbra is tagadnák: hiszen az azt jelente-
né, hogy ők még a jelenség észlelésének szintjén sincsenek, márpedig e nélkül minden továb-
bi megoldás lehetetlen volna. Mindezek tükrében hogyan is értékelhetjük az egyik afrikai ország 
elnökének szavait, melyek az afrikai kontinenst olyan, talán egyenesen igavonó állatok vontatta 
járműként tüntetik föl, amelyet az úton Franciaország kormányoz? Napjaink francia társadalma 
képtelen annak feldolgozására, hogy sokféle faj egyedeiből épül föl. Emberek sokasága bajlódik 
annak megértésével, hogy lehet valaki egyszerre fekete bőrű és francia. Mert jelenleg hogyan is 
áll a dolog a Karib-szigetek lakosaival? Ha feketék, akkor az Antillák szülöttei, ha pedig fehérek, 
akkor európaiként tekintenek rájuk. Egy fekete bőrű ember minek tartja magát Franciaországban: 
franciának vagy európainak? S vajon hasonlóan áll-e a dolog máshol, más történelmi összefüg-
gések közepette is? Az az amerikai állampolgár, aki afrikai ősök leszármazottja, vajon nincs-e 
teljesen magára hagyva a „nemzetek olvasztótégelyében”, amikor rá mind személyében, mind 
emberi mivoltában mint alacsonyabb rendű lényre tekintenek, s minden esetben a bőrszíne miatt? 
Joggal tehetjük föl tehát a kérdést: ha egyszer feketének születtünk, hogyan s mi módon élhe-
tünk Franciaországban nem afrikaiként, hanem franciaként, nem kukásként, hanem egyszerű álla-
mi hivatalnokként? Úgy veszem észre, egyre többen tesznek azért, hogy ne a bőrük színe hatá-
rozza meg személyes múltjukat és jövőjüket. Persze kirívó esetekkel is találkozunk: például ami-
kor fehér szülők fekete újszülöttnek adnak életet. Képzeljük csak el egy ilyen gyermek kálvári-
áját, amint megszületik és növekszik mondjuk Bretagne-ban, a helyiekre jellemző, hófehér bőrű 
családban, s ahogyan az utcán lépten-nyomon megállítják és a családjáról kérdezik őt. Az ősei-
ről, akik egykor biztosan Afrikából érkeztek. A tanárai is erről kérdezik őt minden egyes tanév 
elején. Amikor pedig azt válaszolja, hogy ő breton, nem pedig afrikai, mindenki erősködik, hogy 
a „valódi” gyökereit máshol kell ám keresnie. A gyermek végül új önazonosság megformálására 
kényszerül, s idővel azt állítja majd az őt kérdezőknek, hogy tulajdonképpen egy tankhajó fedél-
zetéről lépett francia földre.

Pedig amúgy tökéletesen valószerű, hogy valakinek fekete a bőre, s az illető közben hivatalnok-
ként dolgozik mondjuk Burgundiában. A magam részéről pedig egészen egyszerűen nem vagyok 
hajlandó elfogadni, hogy a Franciaországban született fiam és lányom berögzült előítéletek áldo-

1 Gaston Kelman: Je suis noir et je n’aime pas le manioc. Paris, Max Milo Éditions, 2003.
2 Aimé Césaire: Cahier d’un retour au pays natal. Paris, Éditions Présence africaine, 1983, 59.



145

zatai legyenek, mely előítéletek őket a Zambézihez, nem pedig Corrèz megyéhez kötik, és azt fel-
tételezik róluk, hogy a Ngoulemekon hernyócsemegét jobban szeretik az oléron-béli osztrigánál, a 
kinshasai „dombolo” táncot pedig szívesebben járják, mint a bécsi keringőt.

Ha igaz, hogy a megkülönböztetés többé-kevésbé barbár módozatai – mint a sovinizmus, 
a szektarianizmus, az intolerancia, a rasszizmus és az etnocentrikus gondolkodás – az emberi 
nem veleszületett sajátosságai, nos ebben az esetben a feketéknek meg kell tanulniuk elviselni 
a rasszizmust, nem pedig a rasszizmussal takarózni, ha bármifajta kudarcot szeretnének érté-
kelni, avagy arra magyarázatot adni. Addig és úgy kell élniük és küzdeniük, amíg eljutnak oda, 
ahol megszűnik minden ilyen jellegű igazságtalanság. Ha másért nem, legalább azért, mert a 
hátrányosan megkülönböztetett csoport többé nem ők lesznek, hanem valaki más. Élniük kell, 
mígnem elérkeznek létük egy olyan stádiumába, ahol a velük szemben érvényesített hátrá-
nyos megkülönböztetés többé nem faji, hanem etnikai, generációs vagy nemi alapú lesz: ami-
kor talán majd antiszudanizmust, antibantuizmust és antizuluizmust emlegetünk annak min-
tájára, ahogyan eddig antiszemitizmus, „antiifjantizmus” és antifeminizmus létezett. Addig, 
amíg a feketék nem jutnak el erre a pontra, s ameddig objektív módon egészen egyszerűen 
nem képesek büszkeséggel felvállalni mindazt, ami őket az életük során éri, s legfőképpen azt, 
amit azért tesznek, hogy szorult helyzetükből kikerüljenek, nem marad számukra más lehető-
ség, mint hogy sebeiket nyalogassák, 
avagy önmagukat egyenesen pusztu-
lásba taszítsák, s végre így kerüljön 
pont az ügyükre.

Úgyhogy mindezek fényében itt 
és most kertelés nélkül kijelentem: 
fekete vagyok és nem szeretem a 
gumós maniókát, korántsem mon-
dok viszont nemet a ntumba mani-
ókára; nem a főzőbanánt szeretem, 
hanem a csőben sült alokót, a hernyó-
csemege helyett pedig szívesebben 
eszem osztrigát. Mindemellett viszont 
ugyanolyan finomnak találom Sylvie 
Nguessan barátném raguját, mint azt 
a tatár bifszteket és azt a hirtelensül-
tet, amelyet Ginette hentesüzletében 
veszek, vagy éppen Mireille Moulin 
barátném készít. Mindez, így együtt-
véve az én személyes ízlésemet tük-
rözi, nem pedig a feketék táplálko-
zási szokásaival van összefüggésben. 
Életem egyes szakaszaiban ilyen vagy 
olyan kulturális hatások értek, melyek következtében az imént vázolt ízvilág mellett köteleződtem 
el, és váltam olyan emberré, amilyen jelenleg éppen vagyok. Mert a lét az én felfogásom szerint is 
megelőzi a lényeget: amikor megszülettem, csecsemő voltam, fekete bőrű, s mostanra felnőtt fran-
cia férfi vált belőlem.

E könyv anekdoták és személyesen átélt történetek gyűjteménye. Célom atavisztikus létünk 
bemutatása volt: annak ábrázolása, mennyire képtelenség normálisan élnünk, miközben tuda-
tunkat kizárólag tapasztalataink határozzák meg. Könyvemmel arra szerettem volna rávilágíta-
ni, mennyire nehéz valakiről csupán annak alapján véleményt alkotnunk, ami ő valójában, sem 
több, sem kevesebb. Ehelyett ugyanis legtöbbször annak alapján formálunk véleményt valaki-
ről, aminek látszik, vagy éppen amit róla feltételezünk, hiszen benyomásaink alapján az ille-
tő személynek örök időktől fogva ilyennek vagy olyannak kell lennie. Abbéli meggyőződésem-
ben, hogy az igaz úton járok, mindenféle álszemérmet és álszerénységet levetkőzve szeretném e 
könyvvel mindenki szemellenzőjét leoldani, mindenki füldugóját elhajítani, mert e nélkül nem 
érthetjük meg, mi is a faji sokszínűség jelentősége a mai francia társadalomban, illetve képle-
tesen és konkrétan szólva is képtelenek vagyunk a fekete, a fehér és az észak-afrikai gyerme-
kek kiáltó nyomorából fakadó szégyenünk lüktető dobogását érzékelni. Márpedig e gyermekek 
egészen biztosan elutasítják, hogy a mi beleegyezésünkkel és közreműködésünkkel a következő 
generációk tudatát is ugyanazok a kategóriák határozzák meg, mint a korábbi időkben felnövő-
két. Könyvemmel ahhoz szeretnék hozzájárulni, hogy a jövő Franciaországa a testvériség alap-
jain nyugodjon. Továbbá, hogy ha ezentúl Franciaország sokszínűségéről esik szó, ne minden-
ki csak Auvergne-re, Normandiára vagy Korzikára gondoljon. Azt szeretném, hogy e sokszínű-
ségbe a legkülönfélébb arcok is beleférjenek: a fekete-afrikai emberé ugyanúgy, mint egy tami-
lé, vagy éppen egy berberé.
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Összevisszaság

Franciákkal való beszélgetés közben nehogy bárki is faji sokszínűséget3 emlegessen, miközben 
az országukról folyik a társalgás. A franciák ugyanis hazájukat kulturálisan sokszínűen szervező-
dő egységnek fogják föl.

Franciaországra még nem jellemző a faji sokszínűség (és még jó ideig nem is lesz jellemző rá), 
mivel a társadalmi viszonyok faji alapon szerveződnek és léteznek, és mert a társadalom szakmák sze-
rint elkülönülő csoportjai is tökéletesen beazonosíthatóak annak alapján, kinek milyenek a vonásai, 
illetve hogy milyen árnyalatú a bőre. Továbbá azért sem, mert él és virul a szennyeltakarító munkás 
mítosza, aki lassan, de biztosan kiszorítja a köztudatból a „fekete” fogalmát. Utóbbi jelenség azonban 
korántsem értékelhető előrelépésként, hiszen az alsóbbrendű munkavállalókból lesznek a munkanél-
küliek, majd őbelőlük a gyilkosok, és így tovább, a társadalom legkülönfélébb szégyenfoltjai.

Franciaországra még nem jellemző a faji sokszínűség, mert a köztudatot a múlt mindenütt tet-
ten érhető szelleme uralja, s erre aztán végképp senki nem lehet büszke. Mindenekelőtt pedig azért 
nem jellemző rá, mert a társadalom folyton lemond e rossz szellem elűzésének lehetőségéről, lévén, 
hogy mindenki egyszerűbbnek véli azt, ha a fekete ember inkább kicsit félrevonul: távol attól a 
helytől, amelyre esetleg a televízió vagy a politika ablakot nyitna (se rádió, se televízió soha nem 
boncolgatja a kérdést, és a pártok soraiban is legjobb esetben szerénynek mondható a színes bőrű 
politikusok jelenléte). A feketékkel kapcsolatos statisztikákat is folyton meghamisítják, mert így 
kedvezőbb viszonyokról festhetnek képet. Azért pedig, hogy egyre kevésbé legyenek szem előtt, 
egy lealacsonyító és elfogadhatatlan bújócska során folyton át- meg átkeresztelik őket: így lesz a 
négerből fekete, a feketéből színes bőrű, mígnem manapság black-nek ildomos hívni őket. Talán 
egyszer majd „visszafeketednek”? Na de miket nem beszélek…?! Franciaországra még nem jel-
lemző a faji sokszínűség, mert ez még mindig egy „rasszista” ország. Kétségtelenül megállapíthat-
juk ugyanakkor azt is, hogy Franciaország – Angliát is megelőzve – etnikai összetételét tekintve az 
Egyesült Államok után a világ második legtarkább országának benyomását kelti a szemlélőben. És 
ez még csak a kezdet, hiszen a feketék és az arabok után az ázsiaiak is megérkeztek hozzánk, nem 
is beszélve a törökök és a tamilok legutóbbi hullámáról. A legkülönfélébb népek valóságos moza-
ikja rajzolódik ki tehát a szemünk előtt.

Franciaország bizonyos értelemben tehát mégiscsak fajilag sokszínű ország. Ugyanakkor azon 
az állásponton helyezkedik el, hogy jobb életben tartani a megtévesztő és zavartkeltő vitát azzal 
összefüggésben, valójában mit is jelent a kifejezés: multikulturalitás, azaz kulturális sokszínűség. 
Jómagam mindig is gyanakodva figyeltem, milyen jelentéstartalmakat kapcsolnak e kifejezéshez. 
Mert nézzük csak: ha azt állítjuk, hogy a francia kultúra egységes egészet alkot, amely különfé-
le egységekből épül fel, ezek pedig egymástól területi, vallási, származási alapon éppúgy külön-
böznek, mint a lakóhely, az életkor avagy a foglalkozás tekintetében (hogy más egyéb szempon-
tot most ne is említsünk), nos hát ez aztán a nagy felfedezés, mondhatjuk bátran. S rögtön hozzá-
fűzöm: szerény véleményem szerint a meleg víz és a vajszelő szál feltalálása óta ilyen forradalmi 
jelentőségű felfedezést még senki nem tett, mint mi az imént… Tegyük csak kezünket a szívünkre! 
Mindez alapján vajon komolyan kijelenthetjük, hogy létezik egyetlen darabka föld is széles e vilá-
gon, kiváltképp a magasztos francia honban, amely ne volna kulturálisan sokszínű? Vegyük csu-
pán a mi szerény kis családi hajlékunkat Courcouronnes-ban! E hajlék falai között a legkülönfé-
lébb kultúrák élnek és virulnak: különféle korú és gyökerű, különböző helyekhez kötődő generá-
ciók képviselői, mint például az életüket Île-de-France nélkül elképzelni nem tudó, elégedetlensé-
güknek folyton hangot adó tizenéves gyermekeim; jómagam, a főleg csak magában zsörtölődő bur-
gundiai (igen, burgundiai); legfőképp pedig rendkívül vonzó, ugyanakkor női mivoltáért folyton 
harcot folytató, s küzdelmében állandóan új szövetségesekre találó életem asszonya. Ugyanígy nem 
látom rendkívülinek, társadalmat megrengető hatásúnak azt a megállapítást sem, hogy napjaink 
Franciaországának idegen országokból származó, a franciák előtt feltétlen újnak számító kulturális 
hatásokat kellene magába olvasztania. Hány és hány, a népek vándorlása kiváltotta változás söpört 
már végig Franciaországon, Európa finis terræ-ján, legtávolabbi fokán? Kelták, rómaiak, germá-
nok, nyugati és keleti gótok, dánok, lombardon, szászok és arabok (ki emlékszik már arra, s minek 
is emlékezne, hogy a francia város, Ramatulle szép csengésű neve az arab „ramat Allah” kifeje-
zésből ered, ami annyit tesz: „isteni könyörületesség”?), lengyelek és oroszok, spanyolok, olaszok 
és portugálok, s ki tudja még, hányféle népség érkezett e földre, s gazdagította a francia kultúrát 
valamiféle különleges, példának okáért nyelvi, gasztronómiai avagy tudományokkal és művésze-
tekkel összefüggő dologgal. Az is rég a feledés homályába veszett, hogy e dolgok előbb vagy utóbb 
észrevétlen olvadtak bele a nemzet nagy egységébe, mely maga is folyton folyvást megújul, átala-

3 Jól tudjuk, hogy egyetlen emberi faj létezik, mint ahogyan egyetlen fajba tartoznak a különféle fajtájú kutyák is, és megint másik 
fajba a marhák, illetve a birkák. Következésképpen helytelen különböző emberi „fajokról” beszélni, ennek megfelelően pedig a 
„rasszizmus” sem helytálló kifejezés. Az emberi „fajok” és a velük összefüggésben emlegetett „fajgyűlölet” olyan kifejezések, 
melyek azt sugallják, hogy az egyetlen és osztatlan emberi fajon belül egyfajta hierarchiát lehetne és kellene fölállítani. Mindezek 
tükrében használom könyvem oldalain a „fajjal” összefüggő fogalmakat.
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kul, új formát ölt, más jellegűvé válik, megcsúnyul, majd megszépül, gazdagodik és egyszerűsödik, 
máskor pedig nemesebbé válik. Az imént emlegetett vándoroknak gyakran szándékában sem állt, 
máskor pedig egyszerűen lehetőségük nem volt rá, hogy Franciaországot kulturálisan sokszínűvé, 
„multi- avagy plurikulturálissá” tegyék. A lényegen azonban mindez mit sem változtat. A találko-
zás az újjal, az ismeretlennel mindannyiszor kulturális kölcsönhatást eredményez, mely legyen bár-
milyen erős, avagy bármilyen lassú lefolyású, a domináns modell mindig magába olvasztja a mási-
kat. Adott esetben a legyőzöttek állhatnak így bosszút legyőzőiken: az előbbiek például kulturáli-
san gyarmatosítják az utóbbiakat. „A Róma által meghódított Görögország legyőzi kegyetlen hódí-
tóit, midőn a vad Latiumot megismerteti a művészetekkel.”

Nem is olyan régen az egyik francia miniszter nyilatkozatában valamennyi angol jövevényszó 
francia megfelelővel történő helyettesítését sürgette. Egészen biztos vagyok benne, hogy nagyon 
sok idő eltelik majd, mire a hot dog mint „meleg kutya”, a scotch on the rocks pedig mint „skót a 
sziklákon” szerepel a megnyilatkozásainkban. Be kell látnunk továbbá, hogy jó lesz csínján bánni 
az úgynevezett „hamis barátokkal”, s hogy ennek alapján mégiscsak a challenge a francia, a défi 
pedig az angol szó, és nem fordítva, ahogyan azt mindenki gondolja.

Az országon belüli elvándorlás, a falvak elnéptelenedése az 1950-es években rendkívül jelentős 
társadalmi változásokat idézett elő. Ennek következtében Île-de-France-ban már a breton embert 
azonosították az „idegen” fogalmával, Párizs társadalmi és kulturális arculata pedig többek között 
azért ment át gyökeres átalakuláson, mert ehhez igen jelentős mértékben járultak hozzá a Clichy-
be költöző bretonok, illetve a Párizst elözönlő auvergne-iek. Igaz, e bevándorlók mindig is dédel-
gették a szülőfalujukba való visszatelepülés gondolatát, s némelyek ezt később meg is valósították, 
a gyermekeik azonban Párizsban maradtak és „tősgyökeres” Île-de-France-lakókká váltak.

A globalizációt egészen egyszerűen olyan jelenségként kell értékelnünk, mint amely megköny-
nyíti és elősegíti különböző kultúrák szülötteinek egyik országból valamely másikba való elván-
dorlását. Franciaország kulturális sokszínűségéhez járul tehát hozzá valamennyi, manapság inkább 
egzotikusnak vélt dolog, melynek jellege egy nap többé nem „multikulturális”, hanem csupán 
„kulturális” lesz: ilyen például a kávé, a tea, a McDonald’s, a nem4, a tiebdien5 és a kuszkusz. 
Franciaország hiába küzd kulturális gyökereinek változatossága ellen, ez mégis alapvető sajátossá-
ga marad. Hiábavaló az is, hogy sokan a homokba dugják fejüket, ha e kérdés felmerül. Társadalmi 
beilleszkedés, elfogadás, asszimiláció, s ki tudja még, mennyi más egyéb fogalom bukkan föl 
ugyanakkor a viták során. S történik mindez akkor, amikor Párizsban és környékén bizonyos első 
osztályokban már a kaukázusi népcsoport fiait s lányait is hiába keresnénk a termekben, mivel ott 
csupa sémita és hamita gyermek ül, a mongoloidokról nem is beszélve. Az elkövetkezendő húsz 
évben a kulturális gyökerek egészen biztosan tovább kuszálódnak majd, mivel az országban a feke-
téknek születik a legtöbb gyermeke. Elég, ha csupán Évry-Courcouronnes kórházában körbesétá-
lunk. Itt beszélgettem egyszer egy gyermekgyógyásszal, aki a jelenséget tömören így fogalmaz-
ta meg: „Ha ezek az emberek nem élnének Franciaországban, rég bezárhattuk volna a kórház szü-
lészetét, én pedig egészen biztosan állás nélkül volnék.” Franciaországban a kulturális gyökerek 
sokszínűségére annál is inkább rossz fény vetül, mivel az idegenről, a jöttmentről, a szembeöt-
lő bőrszínű emberről nem az a többiek elképzelése, hogy az ország gyarapodásához járul hozzá. 
Ellenkezőleg: azt feltételezik róla, hogy jelenléte társadalmi elszegényedést vált ki. Már csak azért 
is, mert például gyermekei hátráltatják a tanulást az iskolákban, vagy mert a gazdaság terén segé-
lyek sokaságát „nyúlja le” mások elől, s mert képzetlensége folytán eleve munkanélküliségre ítél-
tetett. S mennyi más, valós avagy kitalált vádat említhetnénk még vele kapcsolatban! A helyzet 
még súlyosabb, amennyiben arról sem feledkezünk meg, hogy ugyanez az idegen (valamennyi 
idegen közül a legszembeötlőbb) olyan nép fia, akit a többiek attól a pillanattól kezdve alsóbbren-
dűnek tartanak, hogy anyja méhében dobogni kezdett a szíve. Még arra is volt példa, hogy kopo-
nyája méretéből próbáltak bizonyos következtetéseket levonni: ezek szerint koponyájának alakja 
és mérete alapján az afrikai ember egészen biztosan kevésbé intelligens, mint mondjuk kalifor-
niai társa. Az idegen ráadásul Isten akaratának megfelelően alsóbbrendű: elég Kám történetére 
gondolnunk. Ő volna tehát az ősrabszolga, az ősidőktől kezdve alávetett, a „mindig is – jelenleg 
is – idők végezetéig” bevándorolt munkavállaló. E megbélyegzettsége pedig soha el nem törlődik. 
Még akkor sem, ha adott esetben a Szajna, a Rhône, a Marne vagy éppen az Oise-folyó partján látta 
meg a napvilágot. Ez már csak így van, hiszen éppúgy, mint a múltban, manapság is a bőr színe a 
döntő. Csak remélni tudom, hogy a jövőben más szelek járnak majd.

[…]
Désfalvi-Tóth András fordítása

4 Nálunk tavaszi tekercsként ismert a kelet-ázsiai éttermekben. – A ford.
5 Eredetileg nyugat-afrikai étel: rizses hal. – A ford.


