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elsô szín

Tárgyalóterem egy civil szervezeteknek fenntartott 
irodaházban, egy nyugat-afrikai ország fővárosában

Szereplők:

civil szervezetek képviselői
a levezető elnök
a vendég (egy megyei Emberi Jogi Bizottság elnöke)
a vendéglátó (befolyásos jogvédő szervezet 
képviselője)
a megtűrt kívülálló (a szerző)

Megidézve:

uNDP
uNiPsiL
a kormány
a Bundu asszonyok 
Egy ártatlanul meghurcolt apa
Egy ártatlanul megvádolt fiú
Egy hagyományos uralkodó (Paramount Chief)1

Emberi Jogok
Jogrend (rule of law)
Gyermekek elleni erőszak (child abuse)
Női körülmetélés (FGM azaz female genital mutilation)
szokásjog (customary law)
Beavatás
Emberáldozat

a bonyodalom

az Emberjogi civil Fórum2 havonta egyszer ülése-
zik. a Fórum országos hatáskörű, de a központja a 
fővárosban van. szokás szerint a tagszervezetek a 
nagygyűlés előtt külön is összegyűlnek az alapító 
ENsZ segélyszervezet, az uNDP jelenléte nélkül. 

azon a bizonyos kedd délután, 2009 áprilisában egy 
tucatnyi tagszervezet képviselője találkozott egy civil 
szervezetek számára fenntartott irodaépület szellős 
második emeleti helyiségében. a rutinszerűen zaj-
ló találkozót egy nem várt esemény szakította félbe, 
amely messzire ható következményekkel járt. 

az egyik megyei Emberjogi Bizottság3 elnöke csak-
is azért tette meg a fővárosba vezető hosszú utat, hogy 
a Fórum segítségét kérje egy súlyos emberi jogi sérel-
mi ügyben. a történet röviden így szólt: 

„Egy közeli faluban az ’asszonyok’ visszaéltek a ’társasági 
vircsaftjukkal’. Egy 17 éves fiú éppen a verandán aludt, 
amikor az asszonyok megjelentek, és magukkal vitték az 
„erdőbe”. Később az asszonyok jelentették a főnöknek az 
esetet, és súlyos kártérítést követeltek. Az apa, aki szegény 
ember és nem tud fizetni, egy fiatal lányt küldött, hogy 
kiváltsa a fiát, de a nők nem elégedtek meg ennyivel, és 
most már hét lányt követelnek ráadásképpen a többi jó-
szágon fölül.”

Nehéz lenne megmondani, hogy a vendég szavait kö-
vető csend a kíváncsiság, a felháborodás, az együtt-
érzés vagy az elhatárolódás jele volt-e. a hallgatósá-
got valószínűleg megosztották az elhangzottak. Egy 
dologban azonban egység uralkodott: senkinek nem 
okozott gondot, hogy az első hallásra meglehetősen 
rejtélyes vádbeszédet értelmezze.

a „társasági vircsaft” (society business) némileg 
mondén kifejezése egyértelműen a titkos társasá-
gokra utal. a titkos társaságok rendszere egész Nyu-
gat-afrikában elterjedt, de az egyes országokban kü-
lönböző jelentőséggel bír. Történetünk helyszínén a 
hagyomány máig élő, és a titkos társaságok komoly 
szerephez jutnak a helyi, sőt, bizonyos mértékig még 
az állami politikában is. a szigorúan elkülönülő fér-
fi és női társaságok etnikai alapon szerveződnek, az 
alapstruktúra azonban minden esetben azonos. a 
társaságokat a beavatással megszerzett titkos tudás, 

Ez a történet valójában nem a Bundu asszonyokról, és nem is az amerikai elnökrôl szól, hanem 
meglepô találkozásukról egy isten háta mögötti faluban, valahol Nyugat-Afrikában. Bár ez a talál-
kozás pusztán retorikai, következményei nagyon is valóságosak.

a Bundu asszonyok esete  
az amerikai egyesült Államok elnökével 

az „emberi Jogok” számos hasznáról és haszontalanságáról

szántó diána
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a társadalmi viszonyok szigorú szabályozása és bizo-
nyos, a társadalmi pozíciókra és helyzetekre érzékeny 
kommunikációs formák jellemzik. a Sande, más né-
ven Bundu az egyik legfontosabb női társaság. a női 
beavatás elválaszthatatlan része a klitoridektómia, 
vagyis a női körülmetélés. Ez a szertartás teszi a nőt 
társadalmilag alkalmassá a házasságra. a beavatást 
az úgynevezett „titkos erdőben” (secret bush) végzik, 
valójában egy, a falutól nem túl messzire eső elkerített 
házban, ahol a neofitákat elkülönítve tartják mindad-
dig, amíg a seb be nem gyógyul, és a tanulási folya-
mat be nem fejeződik. a beavatási szertartás alatt az 
asszonyok többször is elhagyják titkos rejtekhelyüket, 
és énekelve-táncolva megjelennek a faluban. ilyenkor 
a férfiak és a beavatatlanok elrejtőznek. Ha a nők ek-
kor rajtakapnak valakit, hogy kilesi őket, joguk van 
a bűnöst elragadni és magukkal vinni – ha nőről van 
szó, akár erőszakkal beavatni.4 a beavatottak számá-
nak növelése emeli a társaság tekintélyét szimbolikus 
és gazdasági értelemben egyaránt. a lányok elkülö-
nítése a bőség időszaka, hiszen a családok, olykor a 
reménybeli férjek, bőségesen megfizetik az oktatás 
költségeit. a tabuk megsértése szintén pénz-, illetőleg 
természetbeni büntetés megfizetésével jár, amely to-
vábbi bevételi forrást jelent a titkos társaság elöljárói 
számára.

a történet „nyersfordítása” mindezek alapján vala-
hogy így hangzana:

„a Bundu társaság nőtagjai beavatási szertartást 
tartottak valahol egy faluban. Éjnek évadján előjöttek 
rejtekhelyükről, hogy énekelve felvonuljanak a falu 
utcáin. ahogy illik, a falu apraja-nagyja bemenekült 
a házakba, és gondosan bezárkózott. akadt azonban 
egy fiú, aki nem engedelmeskedett az előírásnak, bé-
késen aludt a verandán, amikor az asszonyok megér-
keztek. Mikor ezek felfedezték az alvót, haragjukban 
magukkal hurcolták és csak a jó ég tudja, milyen meg-
próbáltatásoknak vetették alá büntetésképpen. Ezzel 
azonban nem érték be, panaszra mentek a főnökhöz 
(azaz a hagyományos uralkodóhoz – Paramount Chief). 
Tetemes kártérítést követelnek, amelynek a kifizetése 
várhatóan nyomorba és végveszélybe dönt majd egy 
tisztességes embert, a fiú szerencsétlen apját. a tör-
ténet mellékszála, hogy a sértett nők a pénzbüntetés 
mellett 7 lányt is követelnek, azért, hogy beavathas-
sák őket a többiekkel együtt. a lányokat a vétkes csa-
ládnak kell előállítania és ez további anyagi terhekkel 
jár majd, hiszen a beavatás ideje alatt bőséges élelem-
ről és ajándékokról kell gondoskodniuk a Bundu asz-
szonyok és a beavatandó lányok számára.”

a szereplôk
a megbeszélésen egybegyűltek számára a fenti ol-
vasat magától értetődő. a történet által megidézett 
világ ismerősnek tűnik fel számukra, amennyiben 
saját világuk részét alkotja. Ez az otthonosság közös 

alapot teremt az eset elbeszélését követő rövid vitá-
hoz, annak ellenére, hogy mindent összevetve, az 
egybegyűltek igen színes gyülekezetet alkotnak. 
Vannak köztük egy-két főt számláló szervezet kép-
viselői és nagy múltra visszatekintő, széles bázissal 
rendelkező ernyőszervezetek delegáltjai, nem ritka az 
sem, hogy valaki egyszerre több szervezetet képvisel. 
a legtöbbjük férfi, de akad köztük néhány nő is, a 
nagyon fiataltól a középkorúig. Ezen kívül a gyüleke-
zet etnikailag is, vallásilag is megosztott. Még egy-két 
külföldi is képviselteti magát: két afrikai és egyetlen 
fehérként a szerző. 

a platform tagszervezetei számára a közös nevezőt 
az Emberi Jogok védelme jelenti, hiszen a Fórumot az 
uNDP deklaráltan a szétszórt emberi jogi szervezetek 
tömörítésére hozta létre 2008-ban, 50 belépő tagszer-
vezettel, azért, hogy a végzetesen gyengének ítélt civil 
szféra „kapacitását bővítse”, valamint segítse őket a 
kormányzattal való kommunikációban. az uNDP te-
hát saját meghatározása szerint egyfajta közvetítő sze-
repet szándékozik betölteni az állam és a nem állami 
szervezetek között. E szerep betöltését némileg nehe-
zíti, hogy az ENsZ nem tekinthető elfogulatlan har-
madik félnek, ugyanis egyúttal a politikai és közélet 
minden színterére kiterjedő lázas újjáépítési folyamat 
meghatározó szereplője a kormány mellett, amelyet 
aktívan támogat.5 Határozott agendával és pontos 
elképzelésekkel rendelkezik arról, hogyan kellene 
kinéznie a helyi modernizációnak a „felelősségteljes 
kormányzás” (good governance), a jogállamiság (rule of 
law), a részvételi demokrácia (participation, democracy) 
és az emberi jogok (Human Rights) elveinek szem előtt 
tartásával. a „kommunikáció megkönnyítését” ezért 
csak egy hajszál választja el a nyomásgyakorlástól ab-
ban a helyzetben, amikor a kormány függetlenségét is 
kérdésessé teszi az, hogy a kormányzati reform nagy-
részt kívülről finanszírozott, a civil szektor pedig még 
inkább kiszolgáltatott a fejlesztési pénzek elosztási 
rendszerének és a nemzetközi színtereket meghatá-
rozó, időről időre változó fejlesztési prioritásoknak. 

Ezt a kiszolgáltatottságot nemhogy csökkentené, 
inkább növeli az, hogy a civil szervezetek a gazda-
sági szférának egy olyan viszonylag kivételezett 
szegmensét képviselik, ahol – hála a pályázati rend-
szernek és a donor-kedvezményezett viszony pi-
ramisszerű felépítésének – áramlik a pénz a helyi 
kisebb-nagyobb civil szervezeteknek, még ha olyany-
nyira akadozva és szelektíven is, a transznacionális 
normatív szervezetektől6 a kormányszervezetektől,7 
illetve a nemzetközi NGO-któl is. És a pénzzel együtt 
másfajta javakra is számíthatnak: a civil szféra kiter-
jedt társadalmi hálót, pozíciót, szimbolikus és társa-
dalmi tőkét biztosít sokaknak. a „civilség” előnyei 
távolabbra is kihatnak. a kölcsönös informális szí-
vességek hálózatai nem maradnak meg a szervezeti 
keretek határai között, ugyanis a helyi közösségekre 
is kiterjednek. 
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az NGO-k térhódítása és a projekttársadalom létre-
jötte összefügg azzal a 80-as évek végétől egyre szé-
lesebb körben tért hódító elképzeléssel, hogy a nem 
kormányzati szervek valamilyen titokzatos módon a 
civil társadalmat képviselik, a szónak a legmélyebb 
értelmében, vagyis megtestesítik azt a társadalmi 
erőt, amely képes az államot kontrollálni és annak 
esetleges túlkapásaival szembeszállni.8 Ez a felfogás 
támasztotta alá azt a mára már világosan problema-
tikussá vált gondolatot, hogy az NGO-k valamikép-
pen az állam ellenpólusát képviselik. Egy neoliberális 
világrendben azonban, ahol a piaci szereplők látsza-
nak átvenni az állam hegemón szerepét, az állam-
mal szembeni fellépést úgy is lehet értékelni, hogy az 
NGO-k valójában az államibeavatkozás-ellenes neo-
liberális ideológia kiszolgálói. a vitában a harmadik 
hang azoké, akik arra hívják fel a figyelmet, hogy az 
állam és az NGO-k közötti szembenállás a nemzet-
közi fejlesztés területén már csak azért is látszólagos, 
mert a vasfüggöny utáni világban az állami érdekek 
és cselekvési módok maguk is elválaszthatatlanok a 
globális gazdasági rendszer érdekeitől és cselekvési 

módjaitól, ezért az új rendszerben állam, civil társa-
dalom és globális érdekhálózatok szükségszerűen 
szövetségben állnak. az összefonódást támasztja alá, 
hogy az állam (vagy éppen az államokat helyettesítő, 
azokon fölül álló szervezetek) maga is egyre többször 
hivatkozik a „civil társadalomra” saját tervei és prog-
ramjai (sokszor utólagos) legitimálására, valamiféle 
morálisan tiszta, elvont népakaratra utalva, amelyet 
a civil szervezetek testesítenének meg. 

Így teremtődött meg az az NGO-kkal szembeni pa-
radox kettős elvárás, hogy a fennálló hatalom prog-
resszív (azaz az adott politikai hatalom által prog-
resszívnek kikiáltott) törekvéseihez biztosítsanak 
társadalmi alapot, ezzel legitimálva azokat, másrészt 
függetlenségüket őrizve és valamiképpen a „nép” 
lelkiismeretének szerepében álljanak ellen a hatalom 
nyomásának. a civil társadalom és az NGO-világ 
összemosása nyugati felfogást tükröz – amelynek az 
etnocentrizmusára több szerző is felhívta a figyelmet 

– de a civil szektor fergeteges fejlődése és a terminus 
sikere az afrikai kontinensen azt bizonyítja, hogy a 
kifejezés és a mögötte álló gondolat világméretekben 
volt képes magába sűríteni a haladásról és a társa-
dalom kívánatos formájáról alkotott különféle elkép-
zeléseket, bizonyára éppen rugalmas kontúrjainak, 
vagyis annak a képességének köszönhetően, hogy két 
ellentmondó elvárásnak képes egyszerre megfelelni. 

a civil szféra és az Emberi Jogok elkerülhetetlen 
találkozása tovább növelte az NGO-k legitimitását, és 
emelte presztízsüket. Erre a találkozása a nemzetközi 
fejlesztés színterén került sor, egy olyan pillanatban, 
amikor a modernitáselméletek elbizonytalanodását 
és a gazdasági felzárkóztatás programjának látványos 
bukását követően a nemzetközi fejlesztés nemcsak hi-
telét vesztette el, de hitét is önmagában. az Emberi 
Jogokra való hivatkozás teljesen új színezetet adott a 
beavatkozásnak, a racionális megfontolásokat morális 
alapokra váltotta, így még inkább szükségszerűnek 
tüntetve fel azt, miközben a fejlesztés a gazdaság, ipar 
és mezőgazdaság területéről lassan a kormányzat, a 
jogrendszer, és általában a kulturális gyakorlatok te-
rületére csúszott át. ugyanakkor az emberi jogi dis-
kurzus széleskörű elterjedése némileg elértékteleníti 
magát a hivatkozási alapot, és az emberi jogi harcok 
potenciális felforgató erejét bürokratikus gépezetté 
fokozza le, amely lehetővé teszi, hogy bizonyos, az 
elithez tartozó érdekcsoportok szelektíven válogatva 
a jogokból saját nézőpontjuk védelemére használják 
fel azokat.

dolgok és személyek,  
amelyekre a szereplôk utalnak9

az emberi jogi hivatkozások térnyerése és ezzel 
párhuzamosan a védelmükre kialakított intézmény-
rendszer burjánzó fejlődése néha belső konfliktus-
hoz vezet. a számtalan szereplő elkerülhetetlenül 
a legitimitásért való küzdelemre kényszerül. ilyen 
lappangó versengés alakult ki az ENsZ két szerve-
zete, az uNDP és az uNiPsiL között, legalábbis ez 
a kép alakult ki a Fórum tagjaiban, akik emiatt úgy 
érzik, kénytelenek a két nagytekintélyű patrónus ér-
dekszférái között lavírozni. az uNiPsiL elődszer-
vezete, az uNaMsiL volt az, amelyik már 2002-től 
Megyei Emberjogi Bizottságokat hozott létre szerte 
az országban azzal a céllal, hogy helyi szinten ösz-
szefogja és megerősítse a helyi civil kezdeménye-
zéseket. az uNDP Emberjogi civil Fóruma jóval 
később, csak 2008-ban jött lére, deklaráltan nagyon 
hasonló célokkal. az egyik megyei bizottság ve-
zetőjének megjelenése az uNDP Emberjogi Fóru-
mán ezért korántsem banális esemény, megfelelő 
kezelése következésképpen különös körültekintést 
igényel. Határozat születik arról, hogy a Fórum 
illetékesnek tartja magát az eset kivizsgálásában, 
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azonban bármilyen végeredménnyel zárul is a vizs-
gálat, a közös értékelésre meghívják az uNiPsiL-t 
és az uNDP-t is.

E fontos kérdés tisztázása után nyílik csak mód az 
eset részletes megtárgyalására. a következő kérdés, 
amiben egyezségre kell jutni, az azonnali veszély 
természete, amely a történet áldozatait fenyegeti. 
Kétséges azonban, ki is itt a fő áldozat, kit fenyeget 
leginkább veszély, mivel a fókusz állandóan változik. 
Három jelölt is van az áldozat szerepének betöltésére: 
a „jóhiszemű” apa, akire a hagyományos uralkodó 
méltatlanul nagy büntetést kíván róni, az „elrabolt” 
fiú, akit az incidens nyilvánvalóan „traumatizált” és 
a „15 éves lány, aki még mindig bent van az erdőben”. 
Elsőre a lány esetében látszik a külső beavatkozás a 
leginkább legitimnek, hiszen nem csak az elvont Em-
beri Jogok, de a konkrét nemzeti törvények is tiltják a 
kiskorúak beavatását. a jelek szerint azonban a tör-
vényt szinte lehetetlen betartatni. a fiút ért sérelem 
természete rejtélyesebb, mégis hamarosan ő kerül 
az előtérbe. Erre utal az egyik fórumtag odavetett 
megjegyzése:

„Emlékszem egy hasonló esetre, mikor egy kétéves babát 
raboltak el. A gyereket élve találták meg. Meztelen volt, a 
karján egy kötél lógott, a homlokán sebhely. Azóta, amikor 
csak meglát egy felnőttet, megállíthatatlanul üvölt.” 

– „Emberáldozat” – vágja rá valaki hozzáértően a 
hallgatóság soraiból. 

az „emberáldozatra” (human sacrifice) viszonylag 
sokszor történik hivatkozás a hétköznapokban. Ér-
telmezésében azonban óvatosság indokolt, mivel ép-
pen úgy jelentheti az emberi életnek (vagy átvitt ér-
telemben, a test életerejének) elvételét a hatalom vagy 
valamilyen politikai vagy anyagi haszon reményében 
(ez gyakori vád, amellyel a sikeres politikusokat és 
vagyonos embereket illetik), mint az emberi áldozat 
szimbolikus felcserélését valamilyen más áldozati ál-
latra vagy tárgyra. itt az elismert párhuzam a fiú és 
az elrabolt csecsemő között egyértelműen azt mutatja, 
hogy a hallgatóság hajlamos a fiúval történetekben 
mágikus rontást látni.

a történetnek anyagi, gyermekvédelmi, női eman-
cipációs és mágikus oldala mellett van egy általános 
jogi aspektusa is, és végső soron ez látszik felülke-
rekedni. a meta keret, amelyben mind a három le-
hetséges áldozatra vonatkozó különböző narratíva 
elhelyezhető, és amely magyarázza az emberi jogi 
szóhasználatot, a jogrend védelme. az eset azáltal 
válik fontossá, hogy rávilágít a sierra Leone-i refor-
mok egyik hiányosságára: 

 „Azzal mindenkinek tisztában kell lennie, hogy tilos 
mentálisan, vagy fizikailag kínozni egy gyereket […] sok 
kihívással kell azonban még szembenéznünk. Vannak olyan 
törvények az országunkban, amelyek nincsenek összhang-
ban az Emberi Jogokkal […] Ebben az országban a mai napig 

nem létezik a törvények független alkalmazása […] Vannak 
olyan, az egész nemzetet érintő stratégiai kérdések, amelyek, 
reméljük, majd felszínre bukkannak az ügy kapcsán.”

amennyiben az eset olyan kérdésekre világít rá, 
amelyek hatással vannak, vagy lehetnek az jogrend-
szer éppen most folyó reformjára, máris könnyebben 
érthető, miért tulajdonít neki a Fórum tagsága ilyen 
rendkívüli jelentőséget. 

a civilizációs értékek területi kiegyensúlyozatlan-
ságát hangsúlyozza az egyik aktivista, aki megfo-
galmazza a civil társadalom felelősségét a hátvidék 
felvilágosításában és felemelésében: „Az egyik kihívás, 
amivel szembe kell néznünk, hogy ne csak a fővárosra te-
kintsünk, hanem az egész országra” – figyelmeztet. az 
NGO-nyelvezet ilyen módon valamiképpen leképezi 
azt a duális világképet, amely a sierra Leone-i tár-
sadalmat a gyarmati idők kezdetétől jellemezte és 
amelyben a civilizáció értékeit a gyarmati világ, azaz 
a főváros, az elmaradott barbárságot pedig a „benn-
szülöttek”, azaz a „belső tartományok” képviselték.  
a projekttársadalom fogalmi rendjében ez a kettősség 
a „civil társadalom” (civil society) és a „közösségi em-
berek” (community people) szétválásában jelenik meg.. 
Ez a közösség gyakran nevesítődik úgy is mint „ked-
vezményezettek csoportja” vagy „célcsoport”.

a fogalmi kettősség magával vonja azt a forgató-
könyvet, amely alapján a közösség teljesen természe-
tes módon válik a civil társadalom működési tere-
pévé. Jelen esetben rövidesen döntés születik arról, 
hogy egy néhány fős, önkéntesekből álló „tényfel-
táró küldöttséget” indítanak a Bundu nők falujába. 
a küldöttség összetételének meghatározása az utolsó 
tisztázásra váró kérdés. a részvétel elve az önkéntes-
ség, de a kért pénzügyi hozzájárulás sokaknak kedvét 
szegi. Végül csak közvetlenül az indulás előtt, a busz-
pályaudvaron derül fény a megbízottak személyére. 
a nem túl népes csapatot a Fórum egyik tisztségvise-
lője vezeti. a küldöttség további tagjai egy fiú és egy 
lány (két, a Fórumhoz bizonytalan szálakkal kötődő 
egyetemista), valamint a szerző.

második szín
Megyeközpont a déli tartományban, az uralkodó 
székhelye, előbb a Megyei Emberjogi Bizottság iro-
dája, majd az uralkodó háza 

Szereplők:

a tényfeltáró küldöttség tagjai: az uNDP Emberjogi 
civil Fórum képviseletében: 

– egy egészségügyi civil szervezet vezetője (a Fórum 
vezetőségének tagja)

– 2 egyetemista, akik civil aktivistaként nevezik meg 
magukat

– a szerző
Megyei civil szervezetek képviselői:
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a házigazda (a Megyei Emberjogi Bizottság elnöke)
az uralkodó és családtagjai

Megidézve:

a Bundu asszonyok 
Egy ártatlanul (?) meghurcolt apa 
Egy ártatlanul (?) megvádolt fiú 
Emberi Jogok
Hagyomány, modernitás

a megyei emberjogi Bizottság 
irodájában

Késő délután értünk a megyeszékházba.10 a kül-
döttséget az Emberjogi Bizottság elnöke fogadta, 
ugyanaz a középkorú férfi, aki megjelent a Fórum 
ülésén. az elnök mellett felsorakozott fél tucat helyi 
civil aktivista, jobbára fiatalok, szinte egytől egyig 
nagyobb, országos vagy nemzetközi hatósugarú 
NGO, ernyőszervezet vagy federáció helyi irodájá-
nak képviseletében.

az Emberjogi Bizottság központja megelevenedett, 
vacsorához a ház előtti poros udvaron terítettek, az 
asztal körül a vendégek és vendéglátók kényelmesen 
megtárgyalhatták az esetet. Mire a vacsora befeje-
ződött, a csapat többé-kevésbé összekovácsolódott. 
Bár a vendéglátó korban is, rangban is megelőzte a 
küldöttség vezetőjét, valamiképpen mégis az utóbbi 
irányította a beszélgetést: „Azért jöttünk a fővárosból, 
hogy megállapítsuk az igazságot” – kezdte ünnepélyesen 
a bemutatkozást. a vendéglátó elnök röviden újra ösz-
szefoglalta, amit a történtekről tudni kell, lényegében 
megismételve a korábban elmondottakat. Élénken 
ecsetelte az apa aggodalmait és a „megkínzott” fiú 
szenvedéseit. a kínzás motívuma már a Fórumon is 
felmerült, de míg korábban csak homályos utalások 
történtek rá, most konkrét részletekre derült fény. 
Megtudtuk, hogy „a fiút levelekkel mosdatták le, va-
lamint enni és inni adtak neki…”. az elhangzottakra a 
hallgatóság a szánalom, a borzadály és a felháborodás 
keverékével válaszolt. Valaki hangosan kimondta a 
mindnyájukat foglalkoztató következtetést: „kegyet-
lenül megkínozták […] nem fog sokáig élni”. 

Ez a felkiáltás újabb talányt sejtet. a nők cseleke-
deteit valójában többféleképpen lehet értelmezni. a 
füvek manipulálása mágikus erők igénybevételét sej-
teti. Márpedig a mágikus erőket – akárcsak a gyógy-
füveket – jó és rossz célokra – védelemre és támadásra 
– egyaránt fel lehet használni. a harcosok varázsfü-
vekkel dörzsölték be magukat, hogy testüket golyó-
állóvá tegyék, varázsfüveket használnak a halászok 
is, amikor a nyílt tengerre hajóznak, és azt mondják, 
a boszorkányok is a varázsfüveknek köszönhetik 
ármányos képességüket az éjszakai repülésre. a 
füvek használata és bizonyos ételek mágikus ereje 

ugyanakkor a nemi szerepek határaira is rámutatnak. 
ami az egyik nem számára mágikus védelmet jelent, 
az adott esetben a másik nem tagjai számára halálos 
fenyegetés. senki sem ehet például abból az ételből, 
amit az asszonyok maguknak készítenek a szent er-
dőben, kivéve egyetlen fajta ételt, amit az asszonyok 
kiküldenek a faluba a családjukban nevelkedő kis-
gyermekek számára, és amely ezeknek a gyerekeknek 
védelmet biztosít, míg mindenki más számára méreg. 
az tehát nem kérdéses, hogy a füvek, amelyekkel a 
fiút megmosdatták, és az étel, amivel megetették, má-
gikus erőt hordoztak. azt kell eldönteni, ártó vagy 
óvó erőről van szó. a küldöttség tagjai számára nem 
fér hozzá kétség, hogy az előbbi az igazság. azonban, 
bár mágikus ügyekben vitathatatlanul a hagyomá-
nyos intézmények (a titkos társaság és az uralkodó) 
hivatottak intézkedni, most az a tétje a küldöttség 
missziójának, sikerül-e hatáskörébe vonni, azaz em-
beri jogi kérdésként feltüntetni egy szokásjoggal és 
bűbájossággal kapcsolatos ügyet. 

Nem mintha a szokásjog nem lenne problematikus. 
sokan panaszkodnak rá, hiszen az egyes főnökök be-
látására (bölcsességére, becsületességére és gyakor-
latára) van bízva a kiszabott büntetések nagysága. 
Ráadásul a főnökök nem csak a büntetést hajtják be, 
hanem a jogi szolgáltatás árát is, amely bizonyos ese-
tekben igen borsos lehet. Ennek ellenére a helyi tradi-
cionális bíróságok virágzanak. Bár elvben semmi sem 
akadályozza meg a sértetteket, hogy ha jónak látják, 
inkább a hivatalos megyei bíróságokhoz forduljanak, 
azonban az utazás így is, úgy is megdrágítja az eljá-
rást, és valójában a panaszosok nem bíznak okvetle-
nül jobban a távoli adminisztratív rendszerben, mint 
abban, amit ismernek, és amelynek a befolyásolására 
mégis nagyobb esélyük van, annak közelsége miatt 
is. a kettős jogrendszerből eredő problémák megol-
dására számtalan (általában külföldi finanszírozású 
és hátterű) kormányszintű, vagy NGO11 törekvés léte-
zik. Ezek általában a vidéki lakosság felvilágosításá-
val (awareness raising), a hagyományos jogi szereplők 
oktatásával (training) és a falusi bíróságok melletti 
civil jogorvoslati irodák (para-legal services) felállítá-
sával foglalkoznak. a nehézségeket tovább fokozza, 
hogy az új joggyakorlók szintén nem jogászok, ha-
nem a feladatra tréningekkel felkészített civilek, azaz 
NGO-munkások. 

az estébe nyúló egyeztetés és vacsora után a vendé-
geknek – emlékeztet a házigazda – fel kell keresniük 
az uralkodót, hogy a „térdére ülve” kérjék jóindulatát 
és vendégszeretetét, a kérést a hagyományoknak meg-
felelően megerősítve egy „kóladióval”, azaz a kólát 
szimbolikusan helyettesítő kisebb pénzadománnyal. 
a főnöknek, és ez által a hagyománynak kijáró tisz-
telet kifejezése kötelező még az NGO-munkásokra 
nézve is. azt, hogy a hagyománytiszteletet nem 
mindig könnyű összeegyeztetni a civil aktivizmus-
sal, elárulja az elnök egy odavetett megjegyzése, aki 
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Fotó: Fekete Zsolt
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búcsúzásképpen még figyelmezteti a vendégeit: „Az-
tán, ha az uralkodóhoz mentek, ne hagyjátok, hogy a hagyo-
mány beárnyékolja az Emberi Jogokat!”. 

az uralkodó házában 

az uralkodó idős, szemüveges, szikár férfi, már vár 
bennünket házának tornácán. Fáradtnak tűnik, az 
első benyomást azonban hamar meghazudtolja élénk 
tekintete és erélyes fellépése. Érezhető, hogy udvari-
assági vizitnél jóval többről van most szó, hiszen a 
vizsgálat körültekintő lebonyolításához szükséges a 
főnök meghallgatása is. utóbbi valószínűleg tudatá-
ban van a helyzet visszásságának, de az udvariasság 
őt is kötelezi, nem utasíthatja ki a látogatóit, és nem 

sértegetheti őket nyíltan, ugyanakkor gyengének és 
határozatlannak sem mutatkozhat. a köszöntésére 
érkezett idegeneket a hűvös udvariasság, a bosszú-
ság és a gúny hatásos keverékével fogadja. a bemu-
tatkozás során nem mulasztja el megemlíteni, hogy 
felsőfokú tanulmányokat végzett, és fiatalabb korában 
sokat utazott. Manapság az uralkodók megítélésében 
– más, tradicionálisabb szempontok mellett – ezek a 
tapasztalatok valóban sokat nyomnak a latban, és né-
mileg „modernizálják” a hagyományos uralkodóról 
kialakított képet.

az uralkodó mindenekelőtt megköszöni látogató-
inak, hogy vették a fáradtságot, és oly messziről el-
jöttek, hogy a maguk szemével győződjenek meg az 
igazságról. Nem akarja a szájukba adni a következ-
tetést – mondja – ezért tartózkodik attól, hogy részle-
tekbe menő beszámolót adjon, de azért érezteti, hogy 
az események indítéka szerinte tisztán anyagi termé-
szetű. a homályos beszédmód ellenére kiderül, hogy 

szerinte az apa, aki nyilvánvaló módon elhanyagolta 
a kötelezettségét, mikor nem tanította móresre a fiát, 
meg akar szabadulni a büntetés összes terhétől, ami 
sem morálisan, sem jogilag nem helyénvaló. Legin-
kább azért nem, mert fenyegeti a fennálló jogrend-
szert, és ezáltal a rendet. siet leszögezni, hogy a maga 
részéről megtett mindent az elfogulatlan igazság-
szolgáltatás érdekében. Mivel ő maga már nehezen 
mozog, két képviselőjét küldte maga helyett, két nőt: 
egy szekciófőnököt és egy helyi önkormányzati kép-
viselőt, vagyis a kétféle, a hagyományos és a modern 
közigazgatás12 két illusztris figuráját, akik helyette és 
az ő nevében lefolytatták a vizsgálatot és megállapí-
tották a jogos büntetés mértékét. 

Bár az uralkodó és a küldöttség láthatóan különbö-
zőképpen ítélik meg a helyzetet, abban megegyeznek, 

hogy valamiféleképpen a Modernitás és a Hagyo-
mány harcaként fogják fel az események sorozatát, 
beleértve a jogvédők látogatását is. a főnök látszólag 
elfogadja a rá osztott szerepet, nem esik nehezére a ha-
gyomány védelmezőjeként fellépni, ám hagyomány 
és modernitás attribútumait megfordítva igyekszik 
ellenfelei vitorlájából kifogni a szelet: a tudást a tu-
datlansággal szembeállítva az utóbbit burkoltan, de 
meglehetősen nyilvánvaló módon a látogatóknak tu-
lajdonítja: „Az a baj az Emberi Jogokkal – mondja, sza-
vait harmadik személyben intézve hozzájuk – hogy 
manapság bárki hivatkozhat rájuk. Felszedik az embereket 
az utcán, aztán máris emberjogi harcosnak képzelik magu-
kat. Istenem, add, hogy valaki egy kis tudást csepegtessen 
ezeknek az embereknek a fejébe!”

azzal, hogy nem vonja kétségbe az Emberi Jogok 
beszédmódjának parancsoló erejét, és azt magára is 
kötelező érvényűnek ismeri el, burkoltan azt hoz-
za a küldöttség tudomására, hogy nem az Emberi 
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Jogok ütköznek a hagyománnyal, hanem azok, akik 
a modernitás nevében azokat a maguk javára kifordít-
ják. Még súlyosabb vád, hogy teszik ezt idegen urak 
szolgálatában, újrateremtve a gyarmati helyzetet. „A 
fehér ember új gondolatokkal jön, és mindent átalakít – veti 
oda vendégeinek – de mi nem hagyjuk magunkat!” 

Nem csoda, ha a delegáció tagjai személyükben 
érzik találva magukat. Ráadásul a látogatás végén a 
főnök nyíltan hadat üzen: „A kultúra az kultúra és senki 
nem fogja tőlünk elvenni!” – jelenti ki. Végül mégiscsak 
valamivel barátságosabban azzal bocsátja el látogató-
it, hogy az lesz a legjobb, ha a maguk szemével bizo-
nyosodnak meg arról, mi történt, menjenek csak, és 
teljesítsék küldetésüket. Ehhez két segítséget is ad, 
a két hölgyet, akik a nevében közvetítettek a Bundu 
asszonyok és a vádlott között, és akik az „ő fülei és 
szemei lesznek” majd a tényfeltáró vizsgálat alatt. Ezt 
a „figyelmességet” nem lehet visszautasítani, érezhe-
tő, hogy ez nem ajánlat, hanem parancs.

a civilek egymás közt

Mivel az udvari etikett szabályai tiltják, hogy egyene-
sen vágjanak vissza a főnöknek, a civil aktivisták az-
zal állnak bosszút, hogy hazafelé menet nem győzik 
szapulni, egymásra licitálva hozzák fel a bizonyíté-
kokat megátalkodott tudatlansága mellett, csökönyös 
vénembernek titulálva, aki „nem akarja megérteni a 
dolgokat”. a főnöki látogatást követő, kulisszák mö-
götti, vagyis egymás közt lefolytatott beszélgetéshez 
csatlakozik az Emberjogi Bizottság elnöke és egy is-
meretlen férfi, aki újságíróként mutatkozik be. Egy 
helyi, NGO finanszírozású rádiót üzemeltet, és mint 
megtudjuk, ő tanácsolta az apának, hogy emeljen 
panaszt az Emberi Jogi Bizottságnál. Mint egy va-
lódi drámában, a színpad változásával új szereplők 
bukkannak fel, és új dolgok derülnek ki a régiekről.  
a Bizottság elnökéről többek között megtudjuk, hogy 
ő maga is főnök, bár bizonyára kisebb rangban, mint 
az uralkodó (vagyis nem Paramount Chief, legfeljebb 
falu-, vagy szekciófőnök). Mint előbb az uralkodó, 
aki igyekezett meggyőzni hallgatóságát, hogy nincs 
teljes egészében a modernitás ellen, most ő siet hang-
súlyozni, hogy hiszen ismeri ő a hagyományt, és nem 
is szándékszik egy az egyben eltörölni, mert – mondja 
– van jó hagyomány, és rossz. az új információk új 
fényt vetnek a történtekre, így felmerülhet, hogy csu-
pán egy bonyolult és vélhetőleg régebben folyó helyi 
hatalmi harc egyik állomásához érkeztünk.

az összejövetel alkalmat ad a történet újbóli ösz-
szefoglalására, és az elbeszélésben az elnök előzetes 
szabadkozása ellenére a hagyományhoz való ragasz-
kodás (traditionalism) merül fel, mint a társadalomban 
található összes baj eredője, meglepő gondolattársí-
tások árán. „a fiút bevonszolták az erdőbe, aztán haj-
nalban megetették, ami igen furcsa. Később valami 

ceremóniának vetették alá, ami még furcsább” – em-
lékeztet valaki. „Ezért ment ez az ország bele a hábo-
rúba” – jegyzi meg epésen válaszképpen egy másik 
civil aktivista. a hagyomány és az országban nem-
régiben dúló háború összekapcsolása valójában arra 
szolgál, hogy érzékeltesse a hagyomány és elmara-
dottság közötti kapcsolatot. Ez az elemzés alapjaiban 
nem különbözik sok nemzetközi szervezet hivatalos 
jelentésének következtetéseitől. azonban ellentétben 
ezekkel, a hagyományos szokások valós rituális haté-
konyságából indul ki, és nem azok alaptalanságából. 
akárhogy is, a hagyomány mindkét nézőpont szerint 
a fejlődés útjában áll, márpedig a világnak ezen a ré-
szén keveseknek jutna eszébe a fejlődés szükséges-
ségét megkérdőjelezni. Tekintve az ország siralmas 
gazdasági és társadalmi állapotát – a 2009-es Emberi 
Fejlődési Jelentés (Human Development Report) szerint 
az ország 182-ből a 180. helyen állt –, a változás vágya 
aligha meglepő. 

Harmadik szín

Falu valahol a déli tartományban

Szereplők:

a tényfeltáró küldöttség tagjai: az uNDP Ember-
jogi civil Fórum és a Megyei Emberjogi Bizottság 
képviselői
a hagyományos uralkodó képviselői:
– egy szekciófőnök és egy önkormányzati képviselő
a Bundu társaság tisztviselői 
az engedetlen/elrabolt fiú
a falu főnöke/az engedetlen fiú apja/nagybátyja
a főnök helyettese
a falu ifjúsági szervezetének vezetője
a falu lakossága (főleg gyerekek, idősek és asszonyok)
 
Megidézve:

Emberi Jogok
az amerikai Egyesült államok elnöke
Hagyomány, modernitás

a következő napon a delegáció tagjai felkerekedtek, 
hogy magában a botrányba keveredett faluban foly-
tassák a vizsgálatot. Ehhez először is járművet kellett 
szerezniük. Felmerült, hogy esetleg a városban mű-
ködő JsDP program irodájából lehetne autót kölcsö-
nözni, de a tisztviselő, akivel ez okból találkoztunk, 
láthatólag vonakodott teljesíteni a kérést. a JsDP 
(Justice Sector Development Program) egyike a jogrend-
szer megreformálását célzó kormányzati programok-
nak. Fenntartásához az uNiPsiL-is hozzájárul. 

Bár a fuvarozást nem sikerül megoldanunk, a prog-
ramirodában értékes információkat szerzünk. az első 
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meglepetés akkor ér, amikor kiderül, az érkezésünket 
megelőző napon már járt egy „tényfeltáró bizottság 
a faluban”, méghozzá a JsDP helyi képviselőjének és 
az Emberjogi Bizottság elnökének kíséretében, aki 
elfelejtett erről minket értesíteni. Úgy néz ki, a kü-
lönböző emberjogi szervezetek között a versengés 
az elsőbbségért a hátvidéken is folytatódik. Végül a 
piacon bérelünk egy autót sofőrrel. Útközben csatla-
koznak hozzánk a főnök „szemei és fülei”, vagyis a 
két magas rangú tisztségviselő hölgy: a szekciófőnök 
és a képviselő. 

a hosszú előkészületek után a faluban némileg ki-
ábrándító fogadtatás vár. senkit sem találunk otthon, 
kivéve a panaszost, vagyis az apát, aki kétségbeeset-
ten szabadkozik, amiért sehogy sem tudja előkeríte-
ni a fiát, aki állítólag reggel óta a földeken dolgozik. 
Borongós idő van, az alacsony felhők, az üres házak 
és elhagyatott poros udvarok nyomasztó hangulatot 
árasztanak. a delegáció tagjai céltalanul és egyre ide-
gesebben őgyelegnek az üres házak között, csak az 
uralkodó két képviselőjével tudnak szóba elegyedni, 
akik szerencsére szívesen beszélnek. 

Végül egy verandán telepszünk le, némi pálma-
bor is akad, így valamivel jobb hangulatban folyik a 
beszélgetés. Megtudjuk, hogy a kárvallott apa nem 
más, mint a falu főnöke. Ez jócskán bonyolítja a hely-
zetet, hiszen főnökként az ő felelőssége lett volna a 
rendre ügyelni. aztán lassacskán az is kiderül, hogy 
a fiú valójában nem a fia, hanem az unokaöccse. Ez 
elvileg nem változtat semmit a tényeken, a rokonsá-
gi terminusok megengedik, hogy a fiú a nagybátyját 
apjának szólítsa, annál is inkább, mert a fedele alatt 
lakik, valószínűleg „nevelt gyermekeként”. szegé-
nyebb rokonok gyakran küldik gyermekeiket mó-
dosabb házakba, hogy megosszák a neveltetés ter-
heit, biztosítsák a gyerek iskoláztatását, amire nem 
tudnák maguk előteremteni a pénzt, de azért is, mert 
a közfelfogás szerint a vérszerinti szülő hajlamos el-
kényeztetni a csemetéit, és a kényeztetés homloke-
gyenest ellenkezik azzal, amit errefelé a jó nevelésről 
gondolnak. a nevelt gyerekek az ellátásért és a neve-
lésért cserébe kora reggeltől késő estig dolgoznak a 
ház körül, igaz, ez nem tűnik fel különösebben egy 
olyan háztartásban, ahol minden gyerek bőségesen 
kiveszi a részét a házi munkából, attól kezdve, hogy 
elbír egy vizesvödröt. Bár a gyerekek brutális kizsák-
mányolását és fenyítését a közvélemény mélyen elíté-
li, senki nem várja el egy nevelőapától, hogy olyan 
gyengéden szeresse a nevelt gyerekeit, mint a saját 
fiát. Ezért mikor megtudjuk, hogy eredetileg a mér-
ges nagybácsi hagyta rá az asszonyokra, vigyék csak 
magukkal az engedetlen fiút, némi kétség merül fel 
utólagos kétségbeesése természetével és annak mé-
lyebb okaival kapcsolatban. Úgy tűnik, a nagybácsi 
csak akkor rohant rémülten magasabb hatósághoz, 
amikor szembesült az asszonyok anyagi követelése-
ivel. az anyagi aspektus egyre nagyobb teret nyer az 

elbeszélésben. a két küldött részletesen elmagyaráz-
za, miféle alkudozást folytattak az uralkodó képvi-
seletében a Bundu asszonyokkal, és hogyan sikerült 
tetemes engedményt kicsikarni tőlük a megvádolt 
falufőnök javára. utóbbi először készségesen elfogad-
ta az új feltételeket, éppen ezért érthetetlen, milyen 
alapon fellebbez most.

Mindezek az információk az újdonság erejével hat-
nak a küldöttség tagjaira. Úgy tűnik, a bizottság ezzel 
teljesítette is küldetését, azaz kiderítette az igazságot, 
és így dolgavégezetten távozhat, a vezetőjük maga 
jelenti ki: „a törvény az bizony törvény, és mindenkinek 
alá kell vetnie magát”. azonban most, hogy mindenki 
tud a városiak látogatásáról, lehetetlen lenne lefújni 
a falugyűlést arcvesztés nélkül. Így, mikor a falusiak 
lassan hazatérnek, mégiscsak sor kerül a nyilvános 
tárgyalásra. az egyszerre színházi előadást, palavert 
(a konfliktuskezelés hagyományos közösségi módja) 
és bírósági tárgyalást idéző eseményre a falu köze-
pén álló, a közügyek intézésére szolgáló, oldalt nyitott 
betonépületben kerül sor. Mint minden formális kö-
zösségi esemény, ez is imával kezdődik és a levezető 
elnök, vagyis a tényfeltáró küldöttség vezetője vállalja 
magára a szóvivő szerepét. 

a civil szervezetek küldöttei és az uralkodó két 
képviselője a helység hátsó részében elhelyezett asz-
talnál ülnek, szemben a közönséggel. utóbbit kez-
detben mindössze néhány kósza gyerek és a Bundu 
társaság pár tisztségviselője, néhány idősebb asszony 
alkotja, később azonban lassan megtelik a nézőtér, ott 
van többek közt a főnök helyettese és a helyi ifjúsági 
szervezet vezetője is. a beidézett tanúk, a falufőnök és 
a megtévedt/(megkínzott?) fiú az asztalok és a közön-
ség között foglalnak helyet, háttal az embereknek. a 
fiú sokáig makacsul hallgat, és sötéten néz maga elé. 
Nagybátyja is zavarban van, de azért készségesen vá-
laszol a kérdésekre, a jelekből ítélve mégsem sikerül 
a közönséget maga mellé állítania.

ahogy telik-múlik az idő, helyzete úgy válik egyre 
kényelmetlenebbé. Valójában már a kezdet kezdetétől 
világos, hogy inkább vádlottként, mint tanúként néz 
szembe a bírákkal. apróbb jelek mutatják, hogy tár-
sadalmi státusza megrendült. Így például a tárgyalás 
elején a vendégek nem neki adják át a főnöknek kijáró, 
tiszteletet kifejező kólapénzt, hanem a helyettesének 
és az uralkodót képviselő női szekciófőnöknek. Ezzel 
szinte már elöljáróban rituálisan megfosztják főnöki 
attribútumaitól, ami annál is érdekesebb, hiszen elvi-
leg az ő kérésére és támogatására érkeztek a faluba. 
az ellentmondás rávilágít arra a kettősségre, amely az 
emberi jogi harcosok helyzetét és valószínűleg egész 
gondolkodását jellemzi. az egyik oldalon tökéletesen 
tisztában vannak a hagyományos jogrend elvárásai-
val, amit a főnök megsértett, egyúttal azonosulnak a 
közhangulattal, sőt az uralkodó definíciójával, aki az 
apát/nagybácsit panaszos helyett vádlottként állította 
be. a másik oldalon nem tudnak és nem is akarnak 
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kilépni abból a forgatókönyvből, amit a fővárosi akti-
vistaszerep parancsol rájuk. 

Ez a forgatókönyv óhatatlanul szakadékot hoz létre 
a helyiek és a vendégek között. Ezt továbbmélyítve 
a küldöttség vezetője azzal kezdi, hogy magát szim-
bolikusan a globális hatalmi pólusok képviselőivel 
társítja: „Az UNDP, az UNIPSIL és sok más érdekelt nagy 
érdeklődéssel várja mi lesz ennek a mai találkozónak az 
eredménye” – jelenti ki az első pillanatban. És mintha 
ennyi autoritás kevésnek bizonyulna, még távolabbi 
szövetségesekhez fordul:

 „Az Emberi Jogok velünk vannak. Amikor szavazunk az 
elnökre, elvárjuk, hogy nemzetközi szinten képviseljen 
bennünket. A mi elnökünk Amerikába utazott és ott ta-
lálkozott az Amerikai Egyesült Államok elnökével. A két 
elnök aláírt egy csomó dokumentumot. Ezentúl az ame-
rikai törvények a mi törvényeink. Nekünk az a dolgunk, 
hogy ügyeljünk a betartásukra: a civil társadalomnak, a 
rendőrségnek, a főnököknek, mind az a dolguk, hogy te-
gyenek meg mindent azért, hogy amit az Elnök aláírt, az 
teljesüljön.” 

Ez a magyarázat végül is nem esik olyan messzire 
attól, amit az uralkodó is képviselt, igaz, ellenkező 
hangsúllyal. Nem csoda, ha ebben a megközelítés-
ben az Emberi Jogok a „fehér ember törvényének” 
tűnnek. ugyanakkor, amerika ebben a környezetben 
nem csak a gyarmati kort és a „fehér ember uralmát” 

idézi, hanem valami mást is, ami minden kétkedés 
és bizalmatlanság dacára csakis osztatlan helyeslést 
válthat ki. amerika nem csak fenyegetés, de egyben 
ígéret is, a fejlődés ígérete. a fejlődésé, ami olyan egy-
szerű dolgokban mutatkozik meg, hogy van-e elég 
pénz iskolába küldeni a gyerekeket, van-e nap mint 
nap elegendő étel, általában abban, mennyire élhető 
az élet. Józan ésszel nehéz érvelni e törekvések ellen, 
és ha valamilyen furcsa mágia folytán az út e felé az 
élet felé az Emberi Jogokon keresztül vezet, mi sem 
természetesebb, mint habozás nélkül elfogadni a 
korlátait. Ezt üzeni a tényfeltáró bizottság bevezető 
beszéde. 

a valódi kihallgatásra csak ezek után kerül sor.  
a tényfeltáró bizottság tagjai előbb a fiút kérik, mesél-
je el részletesen, mi történt vele. a kérdezett vonakod-
va válaszol, továbbra is leszegett fejjel, alig hallható 
hangon: 

„Aznap este vadászni mentem. Késő éjjel értem haza. 
Fáradt voltam, ezért ledőltem a verandán. Késő volt, azt 
gondoltam, az asszonyok messze járnak. Nem tudtam, 
hogy a faluba jönnek. Amikor meghallottam, hogy köze-
lednek, az ajtóhoz rohantam, de zárva volt. Az asszonyok 
elfogtak. Akkor beszéltek az apámmal és az azt mondta 
nekik, vigyenek el.” 

Ezzel a felelősség egyértelműen az apára hárult.  
a hallgatóság felmordul. a küldöttség tagjai sem 

Fotó: Fekete Zsolt
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rejtik véka alá neheztelésüket, most az apához for-
dulnak, indirekt módon, harmadik személyben be-
szélnek hozzá, és a kérdéssel egy időben megadják 
a választ is helyette: „Az asszonyok figyelmeztették az 
apát az érkezésükre. Az apa tovább adta-e a figyelmeztetést? 
Nem!” a közönség, beleértve a Bundu asszonyokat is, 
csendben ül, feszülten figyel, senki nem kommentálja 
a történteket, a hangulat mégis rosszallástól terhes, az 
egész szituáció kényelmetlen és megalázó. 

Nem kétséges, hogy az apa elhanyagolta a kötele-
zettségeit, mint (nevelő) szülő, és mint falufőnök egy-
aránt. Tekintélyvesztésének újabb bizonyságaként az 
ifjúsági szervezet vezetője szót kér, és állva, a vádlott 
szemébe nézve feddi meg felelőtlen viselkedéséért. 
azonban a leglényegesebb kérdés tisztázására csak 
most kerül sor, hiszen a bizottságnak azt kell kide-
rítenie, vajon valóban megkínozták-e a fiút. amikor 
nyíltan felteszik neki a kérdést, az csak némán a fe-
jét csóválja. a bizottság vezetője talán megelégedne 
ennyivel, de most már az uralkodó képviselőin van 
a sor a kérdezésben. Nem tágítanak, nyilvános, két-
ségbevonhatatlan bizonyítékot akarnak. a következő 
párbeszéd zajlik le közöttük és a fiú között:

Láttál-e valakit a beavatottak közül?
Nem
Elvittek-e a vízpartra?
Nem.
Igaz-e, hogy mikor kiszabadultál, apád azt mondta, meg-
kínoztak, azért vagy úgy kétségbe esve, és te azt válaszol-
tad, hogy semmi ilyesmi nem történt?

a fiú erre még lejjebb hajtja a fejét és hallgat. Bármit 
mondana is ezen túl, vagy az apját, vagy az asszo-
nyokat vádolná hazugsággal, ami egyaránt elkép-
zelhetetlen. a hallgatás azonban a kérdező számára 
beleegyezés, és diadalmasan néz körbe, mint aki ezt 
mondja: „ezek után már igazán nincs szükség több 
kérdésre”. a kérdések és a válaszokból levont kö-
vetkeztetés csak látszólag különösek. a hallgatóság 
számára, beleértve az emberi jogi harcosokat is, vilá-
gosan kiderül, hogy a fiút gondosan elkülönítették a 
női beavatás mágikus-rituális terétől, attól a helytől, 
ahol a körülmetélésre sor kerül, és ami után a lányok 
sebét és a kiömlő vért a folyóvíznek kell lemosnia. a 
fiú büntetése tehát csak annyi volt, hogy az asszonyok 
magukkal vitték, de távol tartották a valóban szakrá-
lis, veszélyes helyektől. 

Lassan fény derül arra is, hogyan töltötte a fiú 
az éj szakát. Nyugodtan, egy gyékényen alva, saját 
nagyanyja ágya mellett. Erről maga a beavatást vég-
ző Mamy Queen számol be, aki nem más, mint a fiú 
nagyanyja. (a Mamy Queen formális cím, amely egy 
nőkből álló közösség vezetői pozícióját jelöli). Tanú-
nak jelentkezve a közönség soraiból így beszéli el a 
történteket:

„Amikor a nők a szobámba kísérték a fiút, meglepődtem és 
megparancsoltam, hogy senki se nyúljon hozzá egy ujjal 
se. Adtam neki egy gyékényt, hogy azon aludjon. Reggel 
gyógyfüvekkel megmosdattam, a nagynénje (a főnök fe-
lesége) pedig ételt készített számára és megetette.” 

Minél többet tudunk meg a történetről, annál komoly-
talanabbnak tűnik a kínzás vádja, még a hagyomá-
nyos nézőpontból is erősen megkérdőjeleződik annak 
alapján, hogy azokról, akik az étlelt és a mágikus für-
dővizet készítették, kiderült: a fiú közeli nőrokonai. 
Így az újabb fordulat fényében a potenciálisan mér-
gező étel akár védelmet is biztosíthatott a fiúnak. az 
egész história egyre inkább egy családi perpatvarra 
kezd hasonlítani. Méghozzá egy olyan perpatvarra, 
aminek az igazi tétje az asszonyok által kiszabott bün-
tetés mértéke és képességük, hogy azt meg is fizetes-
sék a vonakodó falufőnökkel. Most a Bundu társaság 
vezetőjén van a sor, hogy panasszal éljen: 

„A főnök azonnal alkudozásba kezdett, hogy kiváltsa a 
fiút. Nem fogadta el a kiszabott büntetést és az asszonyok 
végül jócskán engedtek. De a főnök még mindig elégedet-
len volt, és az uralkodóhoz rohant igazságért. Az uralko-
dó küldöttei újabb alkut kötöttek az asszonyokkal és még 
tovább csökkentették a büntetést. A főnök elfogadta a fel-
tételeket, megígérte, hogy mindent teljesít, mégis tovább 
ment panaszra az Emberjogiakhoz.”

Nevezett „emberjogiak”, akiknek az eredeti küldetése 
egyre jobban megkérdőjeleződik, mindazonáltal nem 
vesztik el a magabiztosságukat. Most, hogy a gyerek-
kínzás ügye tárgytalanná vált, minden erejüket arra 
fordítják, hogy újabb megegyezést csikarjanak ki a 
vitás felek között, nem igazán figyelve arra, hogy a 
szokásjog szerint kimért büntetés mértékének megál-
lapítása vajon az Emberi Jogok fogalmi körébe tarto-
zik-e. az a kérdés sem foglalkoztatja őket, vajon civil 
szervezeti tagságuk elegendő felhatalmazást jelent-e 
ahhoz, hogy a hagyományos igazságtétel jelenlévő 
szereplői helyett és azok feje felett újabb egyezséget 
foganatosítsanak. 

a főnök eközben két, számára egyaránt rossz le-
hetőség választása között őrlődik: vagy a nyilvános 
megbélyegzéssel járó megszégyenítés, vagy a tetemes 
anyagi veszteség. Némi habozás után úgy tűnik, in-
kább az előbbit választja. Ez akár racionális döntés-
nek is tűnhet, hiszen a megaláztatást már aligha tudja 
elkerülni. Mikor saját korábban tett ígéretével szem-
besítik, arra hivatkozik, hogy az egyezséget kényszer 
alatt kötötte. a helységben felmorajló zúgolódás jelzi 
az általános felháborodást. a delegáció tagjai mégis 
arra kérik az asszonyokat, hogy legyenek belátók és 
engedjenek a büntetésből. az öregasszonyok sápad-
tak a haragtól, ám végül mégiscsak félrevonulnak 
és némi tanácskozás után újra megjelennek, hogy 
közöljék a végső döntésüket. szinte hihetetlen, de 
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hajlandók újabb engedményt tenni. Érthetetlen hogy 
a főnök ebben a helyzetben megint csak alkudozni 
kezd. Ez annyira túlmegy minden határon, hogy az 
uralkodó egyik küldötte haragjában oda veti neki: 
„ha így állunk, akkor inkább ne fizessen semmit”. Ez 
inkább fenyegetésnek hat, mint nagyvonalú ajánlat-
nak. Ehhez kétség sem fér, a másik küldött, a képvi-
selő asszony mégis jobbnak látja leszögezni: 

„Megvannak a magunk törvényei, amiket éppen úgy be 
kell tartani, mint bármilyen más törvényt. A titkos tár-
saságok szabályai és a törvény mindenkire érvényesek. 
Amit a fiú elmondott, az asszonyok megerősítették. A te 
rangodban, ha most a büntetést bárki lecsökkentené, attól 
még fizetned kéne. Te is tudod: ha az asszonyok ma bele-
egyeznek a büntetés elengedésébe, nem lesz béke!” 

Nehéz lenne félreérteni a szavak mögötti fenyegetést. 
a delegáció vezetője azonban furcsa stratégiával él: 
kapva kap az alkalmon, és gyorsan köszönetet mond 
az asszonyoknak a „nagylelkűségükért”. senki nem 
értette szó szerint az ajánlatot, természetesen a civil 
aktivista sem. azonban kifordítva a szekciófőnök 
szavait, engedménynek tűntetve fel azt, ami inkább 
fenyegetés volt, a maga javára alakítja az eseménye-
ket. Ebből a helyzetből most már senki sem szabadul. 
az uralkodó két küldötte nem mondhatja, hogy nem 
gondolta komolyan, amit mondott. az események 
ilyetén fordulata azonban leginkább a vádlottra nézve 
lesújtó. a helyzet a visszájára fordul: most már szinte 
ő könyörög az asszonyoknak, hogy fogadják el a bün-
tetést. Megígéri, hogy fizetni fog. De már késő. a nők 
ezen túl hallani sem akarnak alkuról. sötét tekintetük 
tüzel a haragtól. 

Elképedt csend fogadja ezt az újabb fordulatot. az-
zal, hogy az asszonyok önként lemondanak a bün-
tetés behajtásáról, nem csak az uralkodó pozíciója 
kérdőjeleződik meg áttételesen, de a rendről vallott 
minden közkeletű elképzelés is felborul. Ráadásul 
mindenki tudja: az asszonyok vesztesége többszörös, 
hiszen nem csak tekintélyük ingott meg, de anyagi-
lag is jócskán alul maradtak: nem elég, hogy le kell 
mondaniuk a kártérítésről, senki sem fogja őket kár-
pótolni azért a díjért, amit a szokásnak megfelelően és 
a maguk részéről betartva az íratlan szabályokat, az 
uralkodónak már megfizettek a közbeavatkozásért. 
Mintha minden a feje tetejére állt volna. 

csak a civil delegáció vezetője mosolyog rendület-
lenül és boldogan. sikerült átvennie a dolgok irányí-
tását. azzal hogy kulturális analfabétának állította be 
magát, aki nem képes egy üzenet explicit és implicit 
jelentését megkülönböztetni, mindenkit a sarokba 
szorított. saját köztes, ambivalens helyzetét használta 
arra, hogy az események folyását megfordítsa. Miköz-
ben kívülállóként eljátszhatta az értetlent, csakis na-
gyon is alapos kulturális tudása tette lehetővé, hogy 
hasznot húzzon a megjátszott értetlenségből. 

Mikor már úgy látszott, az asszonyok nem veszthet-
nek többet, a Megyei Emberi Jogi Bizottság főnökének 
még az utolsó pillanatban volt arra gondja, hogy hir-
telen előhozza a lány ügyét. Nehéz megérteni, miért 
nem ezt állította a bizottság kezdettől a középpontba, 
hiszen ezen a területen legalább formális törvényekre 
hivatkozhatott volna. Mostanra mindenesetre az asz-
szonyok minden ellenállása megtört. Zokszó nélkül 
mentek bele, hogy előhozzák a lányt az „erdőből” és 
visszaszolgáltassák a családjának.

a kiskorú tiltott beavatása mintegy csak véletlenül 
és az utolsó pillanatban került terítékre, mégis átírta 
utólag a bizottság egész szereplését. a bizottság veze-
tője ebben az értelemben foglalja össze a történteket, 
megragadva az alkalmat, hogy gratuláljon a bizottság 
tagjainak a nagyszerű eredményhez:

„Azért jöttünk, mert hallottuk, hogy gyerekeket ejtettek 
fogságba. A kormány azt mondja, tilos a 18 éven aluli 
lányokat beavatni. Nem akarhatjuk azt, amit a kormány 
nem akar. Oktassuk ki a népet, hogy ez többé nem tör-
ténhet meg. Mondjunk köszönetet az asszonyoknak. Az 
esetet lezárhatjuk.” 

E végszóra a lányt előhozzák valahonnan. Nem lát-
szik boldogabbnak, mint a fiú, vagy a főnök. Vona-
kodva áll a fényképezőgép lencséje elé, amely meg-
örökíti azt a némileg mesterkélten beállított jelenetet, 
ahogy a főnök köszönti a visszatért gyermeket. az 
asszonyoknak sincs több okuk az örömre, mint ahogy 
a falu lakossága sem látszik különösen ünnepel-
ni. a fényképeken csak a bizottság tagjai látszanak 
elégedettnek. 

zárójelenet

az uNDP székháza Freetownban

Szereplők

az uNDP és az uNiPsiL vezetői 
Fővárosi és vidéki civil szervezetek képviselői
a tényfeltáró küldöttség vezetője

Megidézve

Emberi Jogok
Bundu asszonyok
Gyerekkínzás 
Mágikus rontás
 
a Bundu asszonyok esete még egyszer megelevenedik 
az uNDP freetowni székházában, ahol a küldöttség 
tagjai több mint 100 fős civil hallgatóság, az uNDP 
képviselői és az uNiPsiL iroda meghívott vezető-
je előtt számolnak be a történtekről és küldetésük 
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sikeréről. annak ellenére, hogy a jelentés, amit a kül-
döttség vezetője felolvas, nem hamisítja meg a történ-
teket, sőt még olyan részletekre is aprólékosan kitér, 
mint a Bundu asszonyok követeléseinek tételei és a kö-
vetelések folyamatos csökkentése, a hallgatóság nem 
mutatja jelét annak, hogy bármilyen más tanulságot 
hajlandó lenne levonni, mint azokat, amelyek már az 
eset első bemutatásánál, a tényfeltáró bizottság lét-
rehozásánál felmerültek. a küldöttség beszámolója 
nyomán a tagság egy emberként méltatlankodik a 
„tradicionalizmus” hátráltató ereje, a hagyományos 
uralkodók túlkapásai és a titkos társaságok „kegyet-
lenkedései” miatt. a lányra nem sok szót veszteget-
nek. Ellenben senki sem kétli, hogy a „megkínzott 
fiú” sorsa megpecsételődött, és már nem sokáig fog 
élni. Mintha csak a Megyei Emberjogi Bizottság el-
nökének első látogatása és az uNDP gyűlés között a 
világon semmi sem történt volna. 

epilógus

a történet elsősorban a „civil társadalom” koncep-
cióját kérdőjelezi meg, rámutatva képlékenységére 
és esetlegességére, hiszen bizonyos szempontból a 
Bundu nők is és az emberi jogi aktivisták is a civil 
társadalmat képviselik, előbbiek a hivatalos állás-
ponthoz képest illegitim – mert el nem ismert – utób-
biak legitim – azaz elismert – módon. a legitimációs 
különbségek és a világnézeti ellentétek elkerülhe-
tetlenné teszik, hogy a kétféle civil társadalom ta-
lálkozásánál frontzóna alakuljon ki, ahol a két világ 
képviselői egyeztető tárgyalásokat folytatnak. a ha-
társávban találkozó felek szavai és értékei azonban 
nem egyenlő súllyal nyomnak a latban. a transzna-
cionális NGO-világ által hivatalosan elismert és fel-
hatalmazott civil társadalom szimbolikus, anyagi és 
társadalmi tőketöbblete kilátástalanná teszi a harcot 
egy alternatív valóságértelmezés szószólói számára. 
a történések értelmezési keretének meghatározásá-
ért folytatott harcból – legalábbis pillanatnyilag – az 
NGO munkások kerülnek ki győztesen. 

Bár a küldöttség látszólag eléri a célját, beavatkozik 
a helyi történésekbe, átírja a forgatókönyveket, meg-
másítja a végkimenetelt és ezzel bebizonyítja saját 
fontosságát és erejét, távozása után az általa átírt for-
gatókönyvet azonnal újraírják a helyi szereplők. az, 
hogy a kikényszerített egyezség nyomán kialakult 
helyzet tarthatatlan, senki előtt nem titok, még a kül-
döttség helybeli tagjai előtt sem. Visszafelé a kocsiban 
ezt alaposan ki is tárgyalják, egyetértésben az uralko-
dó két képviselőjével. az uralkodó egyébként egy pár 
hónappal későbbi beszélgetésben megerősítette, hogy 
jobbnak látta a megszégyenített főnököt eltávolítani a 
pozíciójából. a vádlóból lett vádlott azóta számkive-
tetten tengődik saját falujában.

a Fórum által delegált tényfeltáró bizottság külde-
tése azért végződött voltaképpen kudarccal, mert el-
mulasztotta azt a lehetőséget, hogy gyakorolva erede-
ti küldetését, közelebb hozzon egymáshoz két világot. 
Valódi találkozási pont helyett csak egy törékeny fik-
ciót konstruált. Így alakul át a hosszú fordítási lánc-
ban az Emberi Jogok elve kiüresedett diktummá. az 
NGO-világ pedig rossz fordítóként alkalmatlannak 
bizonyul arra, hogy képviselje a civil társadalmat.

1 Mivel a történetben több főnök is szerepel, a jobb követ-
hetőség kedvéért itt a Paramount Chief kifejezést általában 
uralkodó nak fordítom a szereplők megkülönböztetése érde-
kében. Ez a fordítás meg felel a helyi gyakorlatnak, amely a 
„traditional ruler” ki fejezést gyakran használja a legfőbb főnö-
kökre.

2 a szervezet nevében eredetileg a csO (Civil Society Orga-
nisation) rövidítés szerepel. annak ellenére, hogy jómagam 
is kritizálom a civil társadalom civil szervezetekkel való 
azonosítását, a helyi szóhasználatot nem tudom megkerül-
ni, így a „civilek” kifejezést émikus terminusként a helyi 
gya korlatnak megfelelően a civil szervezetek, NGO-k (non 
go vernmental organisations) munkatársainak, vezetőinek, akti-
vistáinak jelölésére használom.

3 az Emberjogi Bizottság (Human Rights Committee) nem té vesz -
tendő össze az Emberjogi Bizottmánnyal, (Human Rights Com-
mission), amely egy minden civil szervezkedéstől füg getlen, 
kormánynak alárendelt központi szervezet, kihelyezett tarto-
mányi irodákkal.

4 Néhány évvel ezelőtt egy francia segélymunkás botrányt 
kavart azzal, hogy fényképezni kezdte a felvonuló nőket. az 
asszonyok természetesen elkobozták a fényképezőgépet és 
követelték a lányt alkalmazó NGO-tól végleges eltávolítását, 
vagy – fenyegették meg – erőszakkal „beavatják”. a diplo-
máciai komplikációnak az lett a vége, hogy a szervezet kény-
telen volt hazaküldeni a munkatársát Európába.

5 az ENsZ a háború második szakasza óta van jelen az or-
szágban, előbb békefenntartóként, majd az újjáépítés meg-
határozó szereplőjeként.

6 ide tartoznak például az ENsZ szervezetei, az uNDP és az 
uNiPsiL, vagy az Európai unió helyi segélyirodája.

7 a legerősebb az angol és az amerikai befolyás, a DFiD és az 
usaiD szervezeteken keresztül.

8 Jürgen Habermas: Between facts and norms: contributions to a 
discourse theory of law and democracy. MiT Press, cambridge, 
Mass.,1996.

9  Latour, Bruno: Reassembling the social : an introduction to actor-
network-theory. Oxford university Press, Oxford/New York, 
2005.

10 a megyeszékhelyek nagyobb települések, ahol 2004 óta 
me gyei tanácsok működnek, rendszerint, ám nem tör-
vény  szerűen itt székelnek a főnökség vezetői is, azaz a ha-
gyományos uralkodók (Paramount Chiefs).

11 a Timup for Justice és a cOJa (Coalition for Justice and 
Accountability), a soros György által fenntartott Open Society 
Institute kezdeményezései, hogy csak néhányat említsünk, 
mindkét utóbbi szervezet a jogi reformot tűzte ki céljául, 
különös hangsúlyt fektetve a hagyományos bíróságok szín-
vonalának emelésére, illetve ezek kiváltására olyan NGO 
aktivistákkal, akik jogi képzettséget nem, csak alapvető jogi 
képzést kaptak.

12 a hagyományos jogrend nem csak a modern joggyakorlat-
tal áll konfliktusban, de a 2004-ben (újra) bevezetett önkor-
mányzati rendszerrel is, hiszen a képviselők és a főnökök kö-
zött mindenképpen érdekellentét áll fenn a lakosok adó jának 
elosztása tekintetében. 


