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SZOCÁLIS RIPORTOKBAN

Tanulmányom a századfordulós, pontosabban az 1890-es évektől az 1930-as évekig bezáruló 
időszakban megjelent bécsi és budapesti, úgynevezett szociális riportokra vonatkozó 
társadalomtörténeti kutatáson alapul. Jelen dolgozatban a műfaj századfordulós virágkorának 
bemutatása mellett részletesen kitérünk a 19. század eleji-közepi előzményekre is. Mivel a 
szociális riport nem pusztán írott formában igyekezett rögzíteni a modern város szociális 
állapotait, a szöveg értelmezésének fontos eszköze volt a képi ábrázolás, ezért a tanulmány 
kiemelten foglalkozik a megfi gyeltek képi dokumentálásának kérdésével. Írásunk egyik fő 
tézise, hogy miközben a 19–20. század urbánus etnográfusai egyre kifi nomultabb technikákkal 
igyekeztek előbb metszetes ábrázolásokkal, majd fényképekkel illusztrálni írásaikat, csak 
keveseknek sikerült elkerülni a nyomorábrázolás romantikus-zsánerszerű megjelenítését; csak 
a 20. század elejének társadalomtudományos igényű szociális riportjai voltak képesek kellő 
realizmussal, valóban dokumentarista módon bemutatni a nagyvárosi szegények hétköznapi 
életét.  

A 19. század során az urbanizáció árnyoldalait, a társadalmi ranglétra alsóbb fokain 
álló emberek hétköznapi életét, munka- és lakáskörülményeit egyre több városlakó polgár 
– főleg orvosok, jogászok, tanárok és persze a modern tömegsajtó emblematikus alakjai, a 
riporterek – igyekezett felfedezni. A városban, a polgárság közvetlen közelében fellelhető 
idegenszerűség, vadság, egzotikum felfedezése leginkább a távoli gyarmatok meghódításához 
volt hasonlítható. Akárcsak a „fekete kontinensen”, az európai és amerikai nagyvárosokban is 
megjelentek a gyarmatosítók „ügynökei”, a nagyvárosok etnográfusai, akik adatokat gyűjtöttek 
a „bennszülöttekről”, azaz a nagyváros alsóbb társadalmi rétegeiről, majd rendszerezték 
megfi gyeléseiket, s végül eredményeiket igyekeztek minél szélesebb közönséghez eljuttatni, 
mintegy rávilágítva a polgárság közvetlen közelében felfedezhető nyomorra. Ezt a felvilágosító 
missziót kiválóan szimbolizálja Gustave Doré metszete, amely Blanchard Jerrold London, a 
Pilgrimage című 1872-es riportkönyvében jelent meg (1. kép).1

A szegények világának megismerése iránti igény számos európai nagyvárosban, de 
különösen Londonban oly nagy volt, hogy jóformán minden szociálreformeri eszméket valló, 
bármiféle jótékonysági tevékenységet folytató polgárnak szinte kötelező volt meglátogatnia 
lakóhelyének slumjait. Ez a jelenség – amit Seth Koven vizsgált London esetében –, a 
slumming olyannyira elterjedt volt a 19. század közepétől, hogy divattá (vagy ahogy Koven 
megjegyzi, szinte mániává) vált, sőt, a Londont bemutató bédekkerekben például szerepeltek 
a nyomornegyedekben található jótékonysági intézmények is.2

A „normális”, „fenti világ” ellenpólusát jelentő közeli, ámde mégis oly távolinak tűnő, 
ismeretlen „alvilág” megértéséért tett erőfeszítéseket általában azzal magyarázták, hogy a 
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társadalom peremén élők helyzetén szándékoznak e megfi gyelések segítségével javítani. 
A jótékonykodás vagy a szociálreformer eszmék mellett azonban gyakran a társadalom 
veszélyesnek tekintett elemeinek ellenőrzése és kordában tartása volt a cél. Vagy ahogy Gyáni 
Gábor fogalmaz, a középosztály „aggályosan őrködik saját magánélete titkossága fölött […], 
miközben kezdettől jogot formál arra, hogy belelásson és egyúttal bele is avatkozzon mások, a 
szegények, a proletárok magánéletébe. Az a nem is különösebben titkolt hátsó szándék vezeti 
eközben, hogy ő tartsa kézben a számára erkölcsileg, olykor fi zikailag is idegen, sőt veszélyes 
(gondoljunk a kolera- és egyéb tömegjárványok korabeli gyakoriságára) népcsoportok 
mindennapi életét.”3

A nagyvárosi slumokban végzett jótékony tevékenység és szociális reformeri megfi gyelés 
tapasztalatait legtöbbször írásos formában is rögzítették, s publikálták, így született meg a 
nagyvárosi nyomort bemutató sajátos publicisztikai műfaj, a szociális riport.

A SZOCIÁLIS RIPORT DEFINÍCIÓJA
 
Bár a műfajnak van kurrens magyar elnevezése, mégis úgy éreztük, hogy a tényfeltáró 
vagy oknyomozó riport kifejezés nem írja körül kielégítően a 19–20. században született 
szociografi kus írásokat. Az általunk a továbbiakban használt szociális riport kifejezés a német 

1. kép. The Bull’s eye – 
A lámpás fénye. 

Forrás: Gustave Doré – 
Blanchard Jerrold: 

London, a Pilgrimage, 1872 
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Sozialreportage fogalomból ered. A továbbiakban szociális riportnak nevezünk minden olyan 
nyomtatásban megjelent riportot, amely a nagyvárosi szociális problémák – elsősorban a 
lakáshiány, a hajléktalanság, a nyomor és szegénység, valamint a bűnözés és prostitúció – 
közérthető formában történő bemutatását célozta. Ugyanakkor a szociális riport egyik fontos 
jellemzője, hogy nem pusztán a szenzáció kedvéért, a közönség szórakoztatására ábrázolta a 
felsorolt témákat, hanem gyakran megoldási javaslatokat is tett és sokszor egészen konkrét 
szociális programot fogalmazott meg. 

A műfaj további sajátossága, hogy a korszakra jellemző zsurnalisztikai fogások mellett 
gyakran az éppen ebben a korszakban megjelenő társadalomtudományok megközelítési 
módjaihoz nyúlt az információgyűjtésben. A szociális riport a társadalomtudományokhoz 
hasonlóan a társadalmi viszonyokat kutatta, fontos különbség azonban, hogy az objektív 
társadalomtudományos elemzéssel szemben a szociális riport az érzelmekre is igyekezett hatni, 
s a szociális bajok puszta elemzésén jóval túlmutatott, hiszen egyúttal a reformok lehetséges 
irányát is megkísérelte felvázolni. 

A szociális riportok főbb jellemzőit Gabriele Selbherr foglalta össze az egyik legjelentősebb 
közép-európai riporter, Max Winter – egyesek szerint maga a Sozialreportage kifejezés is 
Winterhez köthető – munkásságáról készített szakdolgozatában. Selbherr elemzése szerint 
a szociális riport fő célja, hogy közvetve vagy közvetlenül megélt élményeket közvetítsen 
olyanok számára, akik nem érintettek az adott eseményben. A riport a múlt eseményeit térhez 
és időhöz kötve, retrospektív módon mutatja be. A szociális riport ugyanakkor kommunikációt 
teremt az olvasó és a szerző között, azaz kísérletet tesz arra, hogy az olvasó tapasztalatait, 
érdeklődési körét, elképzeléseit, valamint a téma kapcsán felmerülő kérdéseit-kétségeit, 
gondolatait felhasználja a riportban leírtak értelmezésekor.4 A riport egyik legfontosabb 
jellemzője, hogy a riporter aktívan részt vesz az eseményekben, s nem csupán informálni 
szándékozik olvasóit, hanem azok érzelmeire is akar hatni.

A SZOCIÁLIS RIPORT „FELFEDEZÉSE”

A fogalomtörténet mellett szükséges kitérni e sajátos sajtóműfaj felfedezésének tu-
dománytörténeti hátterére is. A szociális riportok történeti forrásként való használata a nyugati 
várostörténet-írásban nem új keletű dolog. A 19–20. századi amerikai és brit nagyvárosok 
szociális problémáival foglalkozó történészek már az 1970-es, 1980-as években felfedezték 
a szociális riportokban a sajtótörténeti érdekességen túlmutató elemzési lehetőségeket. A 
mi szempontunkból ennél is lényegesebb, hogy német nyelvterületen is az 1980-as évekre 
tehető a szociális riportok történeti értékének felfedezése. A német és osztrák történészek 
feltehetően Günter Wallraff 1985-ben, Ganz unten (magyarul: Legalul) címmel megjelent 
oknyomozó riportjának hatására kezdték el a 19–20. századi szociális riportok történetét 
vizsgálni. Wallraff nagy port kavart riportjában ugyanis a nagy riporter-elődökhöz hasonló 
módszerrel dolgozott: török vendégmunkásnak maszkírozva magát, Ali néven „beépült” a 
németországi vendégmunkások világába, s riportjában rendkívül hatásos módon ábrázolta a 
vendégmunkásokkal szemben táplált tévképzeteket, a saját bőrén tapasztalt idegengyűlöletet, 
valamint azt, hogy másodrendű állampolgárként tekintenek a német munkaadók a külföldi 
munkásokra.
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Wallraff komoly vitát keltő riportkönyve terelte a német és osztrák társadalomtudósok 
fi gyelmét a 19. század közepén, 20. század elején megjelenő szociális riportra. Az 1980-
as években számos gyűjteményes kötet jelent meg, amelyek többnyire egy rövid bevezető 
tanulmánnyal kiegészítve újraközöltek egy-egy századfordulós szociális riportot.5 Ezzel 
párhuzamosan megkezdődött a riport mint műfaj közép-európai sajátosságainak sajtótörténeti 
kutatása is, s ekkor fedezték fel többek között Egon Erwin Kisch vagy a már említett Max 
Winter munkásságát is a történészek. A kutatásoknak köszönhetően fogalmazódott meg az 
a megállapítás, miszerint – ahogy azt Bartha Ákos is kiemeli a Horthy-kori szociográfi ával 
foglalkozó tanulmányában – a „szociográfi a [és ezzel együtt a szociográfi a műfaji elődjének 
tekinthető szociális riport – PR] komplexitása Kelet- és Közép-Európában bontakozott ki a 
legteljesebben.”6

A szociális riportok német nyelvterületen zajló kutatásainak – szemben például az 
angolszász várostörténettel – egyértelműen egy baloldali beállítottságú, munkásmozgalom-
történeti megközelítés szabott irányt.7 Ahogy azt Helmut Strutzmann az 1982-ben Bécsben 
megjelent Das schwarze Wienerherz című riportgyűjteményhez írt bevezetőjében is megjegyzi, 
a kutatás a szociális riportban egyfajta „gyakorlati szociáldemokráciát” (Sozialdemokratie in 
Praxis) látott.8 Ez a fajta megközelítés azonban kevéssé vette fi gyelembe azt a tényt, hogy a 
szociális riport nem a szociáldemokrácia invenciója, a városi nyomor és a szociális problémák 
ábrázolásának már a 19. század első felétől (mások a kezdeteket a 18. század végére teszik) 
létező hagyománya van. 

Ugyanakkor az utóbbi években a német nyelvű szociális riportok kutatásában is 
megfi gyelhető egy újfajta megközelítési mód. Ennek legjobb példája a bécsi Wienmuseumban 
2007-ben, Walraff riportkönyvére utalva Ganz unten címmel megrendezett kiállítás, valamint 
a kiállításhoz kapcsolódó színvonalas katalógus és tanulmánykötet, amely már a nyugat-
európai és amerikai szociális riport kontextusában értelmezi a közép-európai – és így a bécsi – 
szociális riportot. A szociális riport társadalomtörténészek és városantropológusok által történt 
újrafelfedezése egyúttal annak a nyugat-európai történetíráson belül lezajló folyamatnak 
is betudható, melynek során a történészek nyitottá váltak az antropológiai, mikrotörténeti 
megközelítésekhez, s egyúttal újfajta, addig kevéssé kutatott témák és források felé fordultak. 
Ennek köszönhető, hogy a szociális riport nem csak kutatási területként, hanem bizonyos 
történetírói irányzatok – konkrétan például a német Alltagsgeschichte – egyfajta módszertani 
elődjeként került előtérbe.9

Magyarországon a szociális riportok kutatása még nem vált a mainstream történetírás 
részévé. A rendelkezésre álló szakirodalom elsősorban a szociális riport egy-egy szeletét 
mutatja be akár a szociofotó korai történetének keretén belül, akár egy konkrét személy 
bemutatásán keresztül – ennek köszönhetően bővült az utóbbi években a tudásunk például 
Tábori Kornélról10 –, nagyobb összefoglaló munka azonban mindezidáig nem foglalkozott a 
kérdéskörrel. Nem titkolt reményünk az, hogy jelen munka hozzájárul ahhoz, hogy a szociális 
riport mint műfaj és mint társadalomtörténeti forrás általánosan elfogadottá válik szélesebb 
történészi körökben is. 
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A SZOCIÁLIS RIPORT KEZDETEI

A szociális riport társadalomtörténeti hátterét az európai és amerikai nagyvárosok 
modernizációja, valamint az ezen folyamat szinte természetes velejárójaként kiéleződő 
szociális problémák – hajléktalanság, bűnözés modern formáinak megjelenése, prostitúció, 
alkoholizmus terjedése – határozták meg. A nagyvárosokról szóló irodalmi, publicisztikai és 
tudományos írásokban a város pozitív ábrázolása mellett a 19. század közepére egyre erősödtek 
a bíráló hangok. 

A modern város kritikájának számos jelét tapasztalhatjuk. Ide sorolható a város korábbi, 
kisvárosias állapota iránt érzett nosztalgia erősödése – erre utal Bécsben például az Alt-Wien-
jelenség11, amelynek budapesti megfelelője az 1896-os Ezredéves Kiállítás Ős-Budavára nevű 
mulatókomplexuma, Budapest esetében említhetjük akár a 20. század elejétől megfi gyelhető 
Tabán-kultuszt is –, de a modern nagyváros bírálata ennél konkrétabb formákat is öltött a 
19. század végére. Jó példa erre Brichta Kálmán 1891-ben megjelent munkája, amelynek 
már a címe – Budapestnek vesznie kell – is egyértelműen meghatározza a magyar főváros 
erkölcstelenségét ostorozó munka hangvételét. 

A nagyváros társadalmának kritikus ábrázolása, a modern metropolisz fi zikai és morális 
degeneráció fészkeként történő ábrázolása először Angliában az 1830-as, 1840-es években 
fi gyelhető meg szélesebb körben. Ennek hátterében elsősorban a szegénynegyedekben 
tevékenykedő orvosok és egyháziak személyes tapasztalatai, valamint a korszakban többször 
is pusztító járványok álltak. A járványokra és a nyomorgó lakosság arányának növekedésére 
reagálva alakultak meg a nagyobb európai és amerikai városokban a szociális problémák 
megoldását tudományos eszközökkel kereső statisztikai társaságok. Ezzel párhuzamosan a brit 
kormány például több vizsgálatot rendelt el, melyek eredményeit nyomtatásban is közölték, 
aminek köszönhetően a nagyközönség is tudomást szerezhetett az egyre égetőbb szociális 
problémákról. Ugyanakkor az ebben az időszakban formálódó tömegsajtó is igyekezett 
felvilágosítani a polgári nyilvánosságot a szegények életkörülményeiről.12

A szociális riport „ősatyjának” többnyire a viktoriánus kor egyik legjelentősebb angol 
íróját, Charles Dickenst tekinti a szakirodalom.13 Dickens számos riportot és szépirodalmi 
munkát írt az akkori világ legnagyobb metropoliszának számkivetettjeiről, a londoni 
szegénynegyedekben nyomorgókról, az alkoholistákról, a gyárakban dolgozó gyermekekről, 
valamint a professzionális bűnözőkről. 

A szociális riport úttörői között szokás felsorolni egy német társadalomtudóst is, aki 
elsősorban nem ez irányú tevékenysége kapcsán vált ismertté. Friedrich Engels 1845-
ben jelentette meg A munkásosztály helyzete Angliában című munkáját. A Nagy-Britannia 
munkásosztályához – a könyvet csak több mint negyven évvel a német kiadás után olvashatta 
először anyanyelvén a célközönség – címzett bevezetője jól mutatja azt a megfi gyelői 
alapállást, amelyet a korszak számos társadalomtudósa és riportere osztott Engelsszel: „Nem 
elégedtem meg tárgyam elvont ismeretével, otthonotokban akartalak látni benneteket, meg 
akartam fi gyelni mindennapi életeteket, beszélgetni akartam veletek életviszonyaitokról és 
fájdalmaitokról, tanúja akartam lenni elnyomóitok társadalmi és politikai hatalma ellen vívott 
harcaitoknak.”14 

Az adatgyűjtés és a riportok publikálása Engelsnél tehát nem kizárólag az olvasók 
szórakozását, a velük élő egzotikumra való rácsodálkozást szolgálta, hanem egészen konkrét 
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társadalmi programot hordozott.15 Francis Wheen Marx-életrajzában találóan jellemzi Engels 
munkamódszerét: „A könyv erejét és mélységét az adta, hogy Engels ügyesen összeszőtte 
(elvégre a textilszakmában működött) személyes megfi gyeléseit és az adatokat, amelyeket 
egyéb forrásokból – parlamenti bizottságok jelentéseiből, egészségügyi vizsgálóbiztosok 
beszámolóiból – merített.”16

Ugyanez a megállapítás érvényes a 19. század közepének legjelentősebb angol újságíró-
társadalomtudósára, Henry Mayhew-ra is. A londoni Morning Chronicle-be írt riportjainak 
1851-es gyűjteményes kiadása, a London Labour and the London Poor (amely nem 
kizárólagosan Mayhew szellemi terméke, munkáját több újságíró segítette) egyike a műfaj 
legnagyobb hatású munkáinak. Mayhew általában az „utca népének” egy-egy foglalkozási 
ágát mutatta be a munkásokkal készített interjúk segítségével – nem véletlen, hogy manapság 
az oral history egyik korai előfutárának tekintik. Fő célja a „veszélyes osztályok” (dangerous 
classes)17 különböző típusainak bemutatása volt, vagy ahogy ő maga fogalmazott: „A 
nagyvárosi szegénység teljes egészét fogom szemlélni, három csoportra bontva: azokat, akik 
akarnak, azokat, akik nem tudnak és végül azokat, akik nem is akarnak dolgozni.”18 

Mayhew riporteri munkája során mindig ugyanazt a technikát alkalmazta: előbb hat, azonos 
foglalkozást űző munkással készített interjút, majd egy helyi orvos, illetve egy „bennszülött” 
munkás segítségével osztályozta a városi proletárok csoportjait. A riportok minden esetben 
a riportalany foglalkozásának bemutatásával kezdődtek, maguk az interjúk pedig első szám 
első személyben elbeszélt élettörténetként jelentek meg, ahol a riporter írásban is igyekezett 

visszaadni a kérdezett sajátos dialektusát. A 
riportot végül a megfi gyelő kommentárjai 
zárták keretbe. 

Mayhew társadalomképének fontos ele-
me, hogy a civilizálatlan gyarmati népekhez 
hasonlóan a nagyváros lakosságának is van 
egy nomád „alfaja”, amit ő street-folk-nak, 
az utca népének nevezett. A nagyvárosi ant-
ropológus tehát egyértelműen párhuzamot 
von a gyarmatokon élő és a nagyvárosi „va-
dak” között (2. kép). 

Mayhew módszerének fontos jellemzője 
volt egyfajta pozitivista, az igazságra, a „té-
nyek” objektív megjelenésére való törekvés. 
Mégsem tekinthető társadalomtudósnak, 
hiszen eszközkészletét az újságírásból 
merítette; igyekezett minél több embert 
megszólaltatni, s leírásaiban törekedett arra, 
hogy pontosan visszaadja az interjúalanyok 
nyelvezetét is. Bár munkájának nem volt 

2. kép. Használt ruhákkal házaló zsidó. 
Forrás: Henry Mayhew: London Labour 

and the London Poor, 1851
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semmiféle tudományos-elméleti háttere, mégis munkamódszerei megelőlegezik a későbbi 
városantropológusok metodológiáját.19 

Ezen előzmények hátterében alakult ki a 19. század közepe és az első világháború kitörése 
közötti időszakban a nyugati világ szinte minden nagyvárosában a városi riport műfaja, aminek 
segítségével újságírók, írók, s olykor társadalomrefomeri eszméket valló polgárok – ilyen volt 
például a londoni szegénységet szó szerint feltérképező Charles Booth – egyfajta etnográfi ai 
megközelítést alkalmazva mutatták be a város árnyoldalait.20 

A városi etnográfi a európaszerte megfi gyelhető 19. századi elterjedése Klaus Müller-
Richter szerint kettős célt szolgált. Egyrészt a modern nagyvároson belül tapasztalható hatalmi 
asszimetriát volt hivatott legitimálni, másrészt a városlakók felsőbbrendűségét igyekezett 
bizonyítani a gyarmatosított „primitív” népekkel szemben.21 A közép-európai nagyvárosokban 
természetesen ez utóbbi – gyarmatbirodalmak hiányában – kevésbé volt jellemző, ezért az 
etnikumok közötti feszültségek itt nem a birodalmi központ–gyarmat viszonylatában, hanem 
magán a városon belül artikulálódtak.22

Az urbánus riporterek etnográfi ai megközelítésére jó példa John Thompson fényképész 
és Adolphe Smith közös munkája, az 1877–1878-ban előbb cikksorozatként, majd önálló 
kötetben is megjelent The Street Life in London. A szerzőpáros jegyzetfüzettel és kamerával 
felszerelkezve járta London utcáit, hogy a város tipikus fi guráinak hétköznapjait bemutassa. 
Annak ellenére, hogy a munka célja az volt, hogy a szociális reformok szükségessége mellett 
érveljen, a kötetben közölt 37 fotográfi a, illetve a hozzájuk tartozó szövegek mégis inkább 
azt sugallták, hogy London egyes városnegyedeit egymástól élesen eltérő etnológiai hátterű 
népcsoportok lakják.23 

A szociális riport a 19. század második felének Amerikájában élte virágkorát. Első jelentős 
újvilági képviselője a dán bevándorló, Jacob Riis volt, akit a fotótörténészek egyben a szociofotó 
egyik úttörőjeként tartanak számon (3. kép).24 

3. kép. Egy olasz 
rongyszedő 

Jersey Street-i 
otthonában. 

Forrás: Jacob Riis: 
How the other Half 

lives, 1890

08_perenyi.indd   11108_perenyi.indd   111 2014.08.30.   17:342014.08.30.   17:34



112

Riis 1890-ben megjelent How the other Half lives című munkájával párhuzamosan számos 
olyan oknyomozó riport jelent meg az Egyesült Államokban, amelyek szerzője csavargónak, 
egyszerű munkásnak öltözve, vagy éppen magát őrültnek tettetve – mint például az egyik 
első női riporter, Nelly Bly a Ten Days in a Madhouse című, 1887-ben megjelent írásában 
– gyűjtötte a riport elkészítéséhez szükséges adatokat.25 A 19. század végére kialakult az 
amerikai újságírótársadalomnak egy sajátos rétege, az ún. „szennylapátolók” (muckracker).26

Közép-Európában az oknyomozó riport, és ezen belül a szociális riport műfaja a 19. század 
második felében jelent meg. Egyik korai példája Eduard Deutsch Das sociale Elend der 
Großstädte című, 1878-ban kiadott munkája, amelyben elsősorban Berlin és Bécs szociális 
problémáit vizsgálja. Deutsch statisztikai adatokra alapozva ábrázolta a modern nagyvárosok 
növekedésének árnyoldalait; elsősorban a szerinte túlságosan szabad népességvándorlással 
magyarázta a városok erkölcsi „elfajulását”. Könyvében részletesen elemezte a „nagyvárosok 
beteges kinövéseit”, s a túlságosan felduzzadt elővárosok mellett a tömegsajtó, a kozmopolita 
kultúra negatív hatásaira is kitért.27 Mindezek alapján meglehetősen sötét képet festett a 
nagyvárosok jövőjéről: szerinte ahogy az antik kultúrák városai is hanyatlásnak indultak, miután 
elérték fejlődésük csúcspontját, úgy ez fog történni az európai modern metropolisszal is.28 

Az oknyomozó „szerepriport” korai képviselőjének tekinthető az evangélikus teológus Paul 
Göhre, aki 1891-ben adta ki Lipcsében Drei Monate Fabrikarbeiter und Handwerksbursche 
című könyvét. Göhre annak érdekében, hogy hatékonyabban tudja terjeszteni a keresztény 
tanokat a munkások körében, saját bőrén akarta tapasztalni hétköznapi gondjaikat, ezért három 
hónapra gyári munkásnak állt. A „terepmunka” szükségességét a „valóság, s azok helyzetének 
elégtelen ismeretével” magyarázta, „akik miatt szociális vagy munkáskérdésről beszélünk.”29 

A tapasztalatait összegző könyv, illetve a sajátos megismerési mód alapján tehát egyértelműen 
a szociális riport eme ágának egyik első közép-európai képviselőjének kell tekintenünk 
Göhre-t.30 

A német nyelvterületen hamar elterjedő műfaj számos képviselője tevékenykedett a 
Monarchiában. A sajtótörténet sokáig a németül író prágai újságírót, a „száguldó riportertként” 
is emlegetett Egon Erwin Kisch-t tartotta a közép-európai modern oknyomozó riport 
megteremtőjének; a városantropológusok és városszociológusok pedig az utóbbi évtizedekben 
fedezték fel maguknak a német nyelvű szociális riport másik nagy hatású alakját, Max Wintert.31 
De ide sorolandó az újságíró Emil Kläger és az amatőr fotós Hermann Drawe – utóbbi polgári 
foglalkozását tekintve bíró volt – párosa is, akiknek 1908-ban jelent meg Durch die Wiener 
Quartiere des Elends und Verbrechens című, sokat hivatkozott munkája. 

A szociális riport egyik legmonumentálisabb vállalkozása azonban nem Bécshez, hanem 
a legdinamikusabban fejlődő közép-európai nagyvároshoz, Berlinhez kötődött. 1904-ben egy 
munkás származású riporter, Hans Ostwald indította útjára a Großsstadtdokumente címet 
viselő könyvsorozatot, amelyből végül ötven rész jelent meg.32 Ostwald célja a nagyváros 
sokszínűségének bemutatása volt, s a riportkönyvekkel tulajdonképpen az urbánus lét 
alapjainak kutatása, dokumentálása és egyúttal archiválása volt.33 A sorozat – amelyben negyven 
különböző szerző, köztük számos orvos, jogász, és újságíró publikált – célja a nagyvárosi 
élet sajátosságainak, elsősorban árnyoldalainak (szegénység, prostitúció, homoszexualitás, 
szerencsejátékok) tudományos igényű bemutatása volt. Az 1904 és 1910 között mintegy 
350 000 (!) példányban eladott könyvsorozat jelentőségét mutatja, hogy – amint arra a chicagói 
városszociológiával foglalkozó újabb szakirodalom is utal – az amerikai városszociológia 
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ökológiai irányzatára, amely maga is egy újságírói-riporteri hagyományból kiindulva vált 
általánosan elismert tudományággá, nagy hatással volt.34 A chicagói iskola 1925-ös, The City 
című elméleti alapvetésében például Louis Wirth két olyan munkát említett, amely leginkább 
közel állt a városszociológiai irányzathoz: Charles Booth Life and Labour of the People in 
London című vizsgálatát, valamint az Ostwald által szerkesztett Großstadtdokumente-t.35 

Ebből is látszik, hogy az urbánus élet kutatásának egy, a 19. század közepéig (mások szerint 
akár a 18. század végéig) visszavezethető hagyománya volt, amelyből a 19. század közepére 
a modern sajtó megjelenésének hatására kialakult előbb egy etnográfi ai megközelítésű, 
tudományos igénnyel fellépő, de még a riport műfaji keretein belül maradó irányzat, amely 
a 20. század második évtizedére professzionalizálódva önálló tudományággá válik. E rövid 
történeti áttekintés talán jól illusztrálja mennyire átfogó jelenség volt az európai és amerikai 
nagyvárosokban a szegénység és szociális problémák hiteles ábrázolásának igénye. A 
továbbiakban azt mutatjuk be, hogy milyen műfaji előképei voltak a 18. század végén, 19. 
század elején az itt bemutatott szociális riportnak, illetve milyen általános jellemzői voltak a 
nyomorábrázolásnak. 

ELŐKÉPEK

A szociális riport műfaja nem előzmények nélkül való. Stílusában, szerkesztésében sokban 
hasonlított egy-egy ilyen riport azokra az útleírásokra, amelyek már a 19. század legelejétől 
jelentek meg Európa különböző nagyvárosairól. A megfi gyelt alakok leírása, valamint a 
gyakran alkalmazott képi megjelenítés 
ugyanakkor közel állt a 19. századi saj-
tóra, szépirodalomra, de még a kép-
zőművészetekre is oly jellemző városi 
„típusok” ábrázolásához. Ilyen „városi 
alakok”-leírások és metszetek, majd ké-
sőbb fényképek már az 1840-es évektől 
jelentek meg, elsősorban olyan illusztrált 
hetilapokban, mint az Athaeneum, majd 
később a Vasárnapi Ujságban vagy a Ha-
zánk s a külföldben (4. kép).36 

A Regélőben ekkoriban indította el Garay 
János Pesti genreképek című életképciklusát, 
1843-ban pedig már Budapest címmel je-
lentetett meg Frankenburg Adolf egy, az 
ekkor még csak tervekben létező, egyesített 
fővárossal foglalkozó tárcasorozatot.37 

Ahogy Sánta Gábor fogalmaz a Bu-
dapest-irodalommal foglalkozó könyvében, 

4. kép. Jankó János: Pesti bolt-őrök. Forrás: 
Vasárnapi Ujság 1870. december 18., 51. szám
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„az immáron egyre népesebb, az Athenaeumban, az Életképekben, a Honderűben és a Pesti 
Divatlapban publikáló pesti írótábor láthatóan felfedezte magának és olvasói számára a 
fővárost. Humoros életképeikben és zsánerszerű leírásaikban, de még a ’kisszíneseket’ 
tartalmazó rovatokban is – mint például a harmincas évek Társalkodójának Cseppjeiben vagy 
a következő évtized Honderűjének Pesti Salonjában – a főváros krónikásainak bizonyultak.”38 
A műfaj kétségkívül legjelentősebb korabeli alakja azonban Nagy Ignác volt, aki a Jelenkorban 
alapította meg a fővárosi újdonságok első rendes rovatát Budapesti napló címen.39 Nagy Ignác 
megfi gyeléseit, személyes tapasztalatait a különböző „városi típusok” leírásában fejtette ki. 
Az 1844-ben megjelent Torzképekben megjelenő fi gurák erősen általánosított alakok, ezáltal 
gyakran egyfajta karikatúraként hatnak.40 Nagy másik jelentős munkájában, a Magyar 
Titkokban – amelynek eredetileg a Pest titkai címet szándékozott adni a szerző – pedig már 
kimondottan a nagyvárossá fejlődést éppen csak megkezdő Pest-Buda árnyoldalait mutatja be 
– Sánta Gábor szerint egyértelműen Eugene Sue írásainak hatására.41

A „városi típusok” ábrázolásának sajátos módját alkalmazta a szociális riport elődjének 
tekinthető sajtóműfaj, a feuilleton, illetve a tárca. A két rokon sajtóműfajnak a Lajta mindkét 
partján komoly hagyományai voltak a sajtóban. A bécsi lapokban előszeretettel közöltek 
írásokat a „bécsi típusokról”, s ezek segítségével a nagyváros közepén felfedezhető kisvárosias 
közösség képzetét örökítették meg a szerzők olvasóik számára. A „bécsi típusok”-ban többnyire 
olyan alakok jelentek meg, amelyeket ugyan a valós utcai életből merítettek a szerzők, mégis 
ezek a „típusok” – ahogy az elnevezés is utal rá – sokszor idealizáltan vagy egy-egy sajátos 
jellemzőt előtérbe helyezve jelentek meg.42 

A nagyvárosi problémák tárcában történő megjelenítésére jó példa egy, a Vasárnapi 
Ujság kedvelt tárcaírójának, Borostyáni Nándornak tollából származó cikksorozat. Az 1874. 
október 4. és november 1. között négy részben megjelent Budapesti nyomorultak a rohamos 
ütemben fejlődő magyar főváros árnyoldalaira mutat rá a maga irodalmias formájában. A 
tárcasorozat azonban sokkal inkább tekinthető még egy nagyvárosi fl âneur43 elmélkedésének 
a magyar főváros tömegszállásairól, hajléktalanjairól, nyomor és bűn viszonyáról, mint 
saját tapasztalatokon alapuló, a modern újságírás eszköztárával készült riportnak. Mind a 
feuilleton, mind pedig a tárca nélkülözi tehát azt a fajta dokumentarista megközelítést, amely 
később a szociális riportnak nélkülözhetetlen eleme volt. A típusábrázolások ugyanakkor 
nem tűntek el teljesen a dokumentarista riport megjelenésével együtt, egyfajta nosztalgikus 
visszatekintésként igyekeztek megidézni a modern nagyváros előtti, sokak által idillikusnak 
tekintett múltat.44 A városi típusok megjelenítése ugyanakkor alkalmazkodott a modern kor 
elvárásaihoz is, s előszeretettel élt a modern technika, elsősorban a fotográfi a eszközével. Már 
az 1870-es évektől jelentek meg olyan, kereskedelmi céllal készült fotósorozatok, amelyeken 
többnyire műtermi körülmények között felvett, színészek által megformált utcai alakok – 
virágáruslány, utcaseprő, fi ákeres stb. – voltak láthatók.45 Ezeknek a sorozatoknak tehát még 
vajmi kevés köze volt az ekkoriban kialakuló szociofotóhoz. 

Egyfajta átmenetet képez a városi típusábrázolások és a modern dokumentarizmus között 
Felix Salten 1911-ben megjelent Wurstelprater című könyve, amelyet Emil Mayer amatőr 
fotós fényképei illusztrálnak. Salten a Praterbe látogató embereket foglalkozás, „típus” és 
társadalmi csoport szerint írja le. A szerző a könyvében ábrázolt társadalmi peremcsoportok 
fenyegető képét azzal igyekszik enyhíteni az olvasóban, hogy erősen tipizál, egy megfi gyelt 
konkrét személyt egy-egy alakba beskatulyáz; így lesz a németül „Hau den Lukas”-nak 
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nevezett erőmérővel szórakozó férfi ból „tipikus” bécsi strici, aki az erejét fi togtatja a vurstliban. 
Az általánosítás segítségével a szerzőnek sikerül kiszolgálni a többnyire középosztálybeli 
olvasók „szociális voyeurizmusát”, anélkül, hogy túlságosan is fenyegető hatással bírjon 
számukra a városi alsóbb osztályok és deklasszáltak ábrázolása.46 Ez a fajta, hierarchiákban, 
típusokban és osztályokban való gondolkodás a Habsburg Monarchia egy, akkoriban már nem 
létező társadalomképét idézi meg, ezzel erősítve a korábbi állapotok iránt érzett nosztalgiát 
egy szétbomlónak, állandóan átalakulónak, s ezáltal zavarosnak érzett „modern” társadalom 
közepette.47 

A SZOCIÁLIS RIPORT FŐ JELLEMZŐI

Említettük már, hogy a szociális riport szerzője a nagyváros egzotikus világában terepmunkát 
végző etnográfusként, felfedezőként is felfogható – Henry Mayhew például magát a „szegények 
felfedezetlen országába utazónak”48 nevezte.49 A városkutatásnak ezen ága tulajdonképpen a 
„fekete kontinenst” fedezi fel otthon, s azzal, hogy a civilizáció kellős közepén azonosítja a 
vadságot és idegenséget, egyfajta gyarmatosításra teszi alkalmassá. A szociális riportnak tehát 
bizonyos értelemben – ahogy a gyarmatokon dolgozó antropológusok munkájának is – hatalmi 
szerepe is van, hiszen az ismeretlen, s egyúttal a fennálló rendre veszélyt jelentő társadalmi 
csoportok megismerése által könnyebbé teszi azok kontrollját.

Egy ilyen utazás komoly előkészületeket igényelt. Ennek megfelelően a szociális riportnak 
legalább olyan szükséges része volt a riportra való felkészülés, a „terepmunka” helyszínére 
történő kiutazás leírása, mint maga a riport.50 Az előkészületek terjedelmes leírása szinte 
mindig elengedhetetlen volt a téma felvezetéséhez és a kellő feszültség megteremtéséhez. 
Különösen akkor volt nagy jelentősége a terepmunka előkészítésének, amikor a „felfedező” 
polgári mivoltát levetkőzve, egyfajta szerepjátékosként, a megfi gyeltek bőrébe bújva végezte 
munkáját. Az amerikai riporternő, Nellie Bly például hosszú időt töltött azzal, hogy megfelelően 
tudjon őrületet színlelni (amint az riportjából kiderül, meglehetős sikerrel), mielőtt bevitette 
magát egy elmegyógyintézetbe (5. kép). 

A nagyváros mélységeibe leereszkedő korai etnográfusok igyekeztek ruházatukban is 
hasonulni a megfi gyeltekhez; az álruhába 
öltözés, az időleges identitásváltás a részt-
vevő megfi gyelés fontos elemévé vált, s 
amellett, hogy a riporteri munka szinte 
elengedhetetlen eszköze volt, egyúttal a 
polgári és az alsóbb társadalmi osztályok 
életvilága közötti markáns határvonal 
meghúzását is szolgálta.51 Már az 1860-as 
években voltak riporterek, akik felvették a 
„nyomorjelmezt” (a korszakban használatos 

5. kép. Nelly Bly az őrült módjára viselkedést
 gyakorolja otthonában. 

Forrás: Nellie Bly: Ten days in a Mad-House, 1887

08_perenyi.indd   11508_perenyi.indd   115 2014.08.30.   17:342014.08.30.   17:34



116

német Elendskostüm szó analógiájára használjuk e kifejezést). 1866-ban az angol James 
Greenwood testvére, a Pall Mall Gazette szerkesztőjeként dolgozó Frederick megbízásából 
töltött hajléktalanként egy éjszakát a londoni Lambeth dologházban.52 Ennek nyomán született 
meg az A Night in a Workhouse című cikksorozat, amely aztán formátumával, nyelvezetével, 
témájával és képi ábrázolásaival hosszú időre mintát adott a londoni fi lantrópok, újságírók és 
szociálreformerek írásainak.53

Később több városkutató fényképen is megörökítette magát „nyomorjelmezében”: Emil 
Kläger és Hermann Drawe például a műtermi fotózás jellegzetes pózában, ülve, festett háttér 
előtt fényképeztették le magukat,54 Max Winter pedig a polgári fotózás klasszikus műfaját, a 
vizitkártyát választotta önmaga álruhás megörökítésére. De a holland Herman Heijermansról 
és az 1902-ben People of the Abyss című munkájában a londoni slumokat vizsgáló, matróznak 
öltözött Jack Londonról is maradt fenn álruhás fotó. 

Max Winter volt talán az a riporter, aki a leggyakrabban élt az álruhás riportkészítés 
eszközével. Winter a legkülönfélébb szerepekbe próbálta beleélni magát: dolgozott 
raktárban, vasutasként a Westbahnhofon, statisztaként a Hofoperben, színpadi munkásként a 
Burgtheaterben, de járt hajléktalanszállón, kipróbálta az ágyrajárók hétköznapjait, sőt attól 
sem riadt vissza, hogy letartóztattassa magát, hogy hitelesen tudja ábrázolni a rendőrségi 
razziákon begyűjtött bűnözők világát. Egyik beöltözéséről így emlékezett meg: „Felvettem 
nyomorjelmezemet: egy régi szőrmekabátom gallérját feltűrtem, homlokomra húztam poros 
fi lckalapomat, kezeimet nyári nadrágom zsebeibe temettem, s így álltam ott félcipőbe bújtatott 
fagyos lábakkal.”55

Az álruha viselése egyszerre több funkcióval bírt. Elsődlegesen a közönség felé jelezte 
a riporter bátorságát, egyben a leírtak autenticitását támasztotta alá, továbbá fenntartotta a 
kellő feszültséget az olvasóban, aki a riporter bőrébe bújva azt képzelhette, hogy maga vesz 
részt a nagyvárosi expedíción. Másrészt a beöltözés szükségessége arról is tanúskodik, hogy 
a megfi gyelők számára fontos volt az egyes társadalmi osztályok életvilágai közötti éles határ 
meghúzása.56 Ugyanakkor az álruhás riport tudatalatt azt a hatást is kelthette az olvasókban, hogy 
az öltözék nem csupán lényeges információkat hordoz viselőjének társadalmi identitásáról, de 
ugyanakkor – pontosan annak köszönhetően, hogy egyesek képesnek bizonyultak felvenni 
másfajta identitásokat mindenféle nagyobb gond nélkül – megbízhatatlan is lehet ez az 
információ.57

A beöltözésnek ez a formája, amely oly jellemző volt az amerikai, angol, sőt, a bécsi 
szociális riport esetében is, Budapesten kevésbé volt elterjedt. Bár vannak utalások arra, hogy 
a budapesti riporterek is járták álruhásan a várost – Tábori Kornél például a Pesti Élet című 
riportkönyvében saját állítása szerint szintén álöltözetet vett magára (6. kép)58 –, úgy látszik, 
hogy az álruhás megfi gyelést a korszak budapesti újságírói meghagyták a detektíveknek.59 

Béccsel ellentétben a magyar fővárosban a slumming sokkal inkább szervezetten, rendőrségi 
razziák keretében történt. Ennek legfőbb okát a budapesti sajtó és a rendőrség közötti sajátos 
viszonyban, az információáramlás csatornáinak szabályozottságában látjuk, hiszen nem csak a 
sajtóiroda információitól függött egy-egy korabeli tudósító, hanem maguk a lapok is komoly 
hatósági ellenőrzés alatt álltak. Így tehát a riporterek legtöbbször rendőri kíséret mellett, 
olykor egy-egy jótékonysági szervezet tagjaival közösen látogatták meg a város szegénylakta 
pontjait. Ilyen razziákon gyűjtött adatokat Tábori Kornél, és a Budapest riportere, Balla Jenő 
is rendőrségi akciók nyomán írta meg Bűn és nyomor című 1909-es könyvét. A razziák mint 
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városi felfedezőutak jelentőségét mutatja, hogy Tábori 
Kornél egy 1911-ben, a Vasárnapi Ujságban megjelent 
cikkében arról tudósít, hogy tíz év alatt mintegy ötven–
hatvan razzián vett részt.60

Az adatgyűjtés e különleges módjának köszönhetően 
talán még a résztvevő megfi gyelés módszerével dolgozó 
riporterek munkájához képest is nagyobb szerepet kapott 
a nyomor és bűn térbeli elhelyezése, mivel a rendőrség 
által biztosított látogatások során a város mentális 
térképének egy-egy pontjába sűrűsödött mindazon is-
meret, amit a megfi gyelő, és rajta keresztül az olvasó a 
városi szegénység idegen világáról szerzett. Ennek egyik 
tipikus példája Balla Jenő fent említett riportkönyve, 
amely részletesen leírta egy-egy razzia útvonalát és a 
meglátogatott helyszíneket. 

A megfi gyelés során a riporter minden érzékét 
mozgósította. A szagok kiemelt szerepet kaptak egy-egy 
bérkaszárnya vagy pincelakás leírásakor. A látottak térbeli 
elhelyezése szorosan összekapcsolódott a szaglással és 
a moralitás kérdésével: ahol a szegények laknak, ott 
található a kosz, a bűz, a romlottság és a bűn.61 Mindez 
gyakran párosult a biológiából, az orvostudománytól 
kölcsönzött jelzők használatával. A riporter a nyomor és bűn „fészkeit” kutatta fel, az ínség 
pedig sokszor ragályként, leküzdhetetlen betegségként jelent meg a leírásokban.62

Az érzékek közül azonban egyértelműen a látásé volt a domináns szerep; a szociális riport 
egyik legfontosabb jellemzője a vizuális források intenzív használata volt. Már a 19. század 
első felében is komoly szerepet szántak a képi ábrázolásoknak: Dickens műveit például 
George Cruikshank látta el illusztrációival, de Henry Mayhew írásait is metszetek kísérték. 
Már ekkor látszott, hogy az illusztrációk nem csupán díszítő elemei a szövegnek, hanem 
szinte elengedhetetlenek az olvasott információ megértéséhez. A fotó széles körben való 
elterjedésével, és még inkább a fényképezés technikai fejlődésével, a villanófény és az egyre 
kisebb méretű kamerák megjelenésével párhuzamosan a század második felétől a fénykép 
vette át a metszetek helyét. A szociofotó úttörőjének tekintett Jacob Riis az 1880-as években 
előbb más amatőr fotósokkal járta New York bérkaszárnyáit, majd maga is elkezdett fotózni.63 

Riist követően szinte mindegyik szociális riport élt a fénykép adta lehetőségekkel.64 Nem 
volt ez másképp Budapest esetében sem. A leggyakrabban Tábori Kornél élt a fotografi kus 
illusztrációk használatával. A Vasárnapi Ujságban, az Új Időkben vagy a Tolnai Világlapjában 
megjelent riportjait szinte kivétel nélkül fotókkal illusztrálta (7. kép).65 

A fotografi kus megjelenítés jelentőségének hátterében a fénykép (szó szerinti) 
objektivitásába vetett hit állt: a fényképezőmasina csalhatatlan, csakis a valóságot képes 
ábrázolni. A mai szemlélő számára azonban rögtön feltűnik, ha az objektív be akarja csapni. 
Tábori riportjaiban több olyan fotót is találni, amelyeken jól látszik a jelenet beállítottsága. 
Így például a Szántó I. Bélával közösen írt Nyomor és bűn a gyermekvilágban című könyvben 
látható egy fotó, amelyen „véletlenül” lencsevégre kapta a fotós, amint egy gyermekekből álló 

6. kép. Tábori Kornél álruhában. 
Forrás: Tábori Kornél: Pesti élet, 1910
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betörőbanda épp átmászik egy kerítésen. Több sajtótermékben is megjelent az a fotó, amelyen 
a rendőr által elfogott fi atalkorú tolvajt körülvevő tömeg nagylelkűen félreáll, hogy a kamera 
felvehesse az eset főszereplőit.66 

Néhol azonban már maga a riporter is érezte, hogy az olvasónak kétségei támadhatnak a 
fényképek által ábrázolt jelenet hitelessége iránt: Kläger és Drawe könyvében található az a 
fotósorozat, amely fi lmszerűen, szinte kockáról-kockára mutatja be egy késelés szcenárióját 
(8. kép). A szerzők itt már kénytelenek voltak egy lábjegyzetben megjegyezni, hogy valójában 
beállított szituációt örökítettek meg. Ennek ellenére nem rendül a fénykép tanúsító erejébe 
vetett hit és a korszak riporterei egyre sűrűbben alkalmazták a képi megjelenítésnek ezt a 
formáját a megfi gyelt társadalmi jelenségek illusztrálására.

A fényképek használata mellett a szociális riport másik gyakori jellegzetessége, hogy 
a riporter mellé vizsgálódásai során egy-egy kísérő szegődik, aki – az Isteni Színjáték 
Vergiliusához hasonlatosan – bevezeti őt a kétes hírű lebujok, túlzsúfolt hajléktalanmenhelyek 
és tömegszállások világába. Friedrich Engelst például egy Mary Burns nevű ír munkáslány 
kísérte el Manchester munkásnegyedeibe.67 Míg azonban Emil Kläger vagy Max Winter 
szintén előszeretettel választott magának terepmunkája alanyai közül vezetőt – Wintert egy 
„fehér Karl” becenevű alvilági alak kísérte a bécsi Leopoldstadt sötét világában68 –, addig 
a rendőri razziákon résztvevő budapesti riporterek esetében ezt a szerepet inkább egy-egy 
detektív, vagy ritkábban a meglátogatott ház házmestere látta el. 

A nyomor ábrázolásának egyik fontos jellegzetessége a „másik világ” tagjai által használt 
sajátos nyelv hangsúlyozása. Szinte minden szociális riport elemezte a nagyváros „salakjának” 
idegenszerű, részben más nyelvekből kölcsönzött, részben az adott nyelv szókészletét más 
értelemmel felruházó kifejezéseit. Gyakori, hogy egy-egy riporthoz mellékeltek egy hosszabb-
rövidebb szószedetet, néhány riporter pedig oly tökélyre fejlesztette „nyelvtudását”, hogy 
a teljes riportot „jassznyelven” írja. Ilyen volt például Max Winter, akinek bécsi argóban 
(Griaslersprache) írt cikkeinek megértése még egy német anyanyelvű olvasó számára is 
kihívást jelent. Budapesten a századfordulón, a sajátos pesti nyelv kialakulásával párhuzamosan 
kezdték meg rendőrök, riporterek, majd később nyelvészek is vizsgálni a pesti alvilág önálló 
szociolektusát.69 

A szociális riport mindezen felsorolt jellegzetességei egyrészt a megfi gyelések nyomán 
megszületett narratíva hitelességét támasztották alá, másrészt viszont azt a képet erősítették az 

7. kép. Fiatalkorú betörők 
„munka” közben. 

Forrás: Tábori Kornél – Szántó I. 
Béla: Nyomor és bűn 

a gyermekvilágban, 1908
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olvasóban, hogy a „veszélyes osztályok” egy teljesen különálló, a tisztes polgárságtól teljesen 
idegen szokásokkal és normákkal bíró, a maga saját hierarchiáját kialakító „párhuzamos 
társadalmat” alkotnak. 

A szociális riportokban ábrázolt „másság” bemutatására előszeretettel használták a szerzők 
a város föld alatti, „alvilági” helyeit. A Kläger-Drawe szerzőpáros és Max Winter is gyakran 
merészkedett le a „föld alatti Bécsbe”, hogy bemutassa a csatornahálózatban élő és az itt 
összegyűjtött szemét eladásából élő hajléktalanokat, de Tábori Kornél is írt a Ferenc József 
híd alatt lakókról vagy a kőbányai és albertfalvi barlanglakásokban élőkről.

Az ábrázolt alakok mindig a nagyvárosi nyomor társadalmának tipikus fi gurái voltak. 
Egy részüknek nem is volt valódi „polgári” foglalkozása, általában az utcán éltek és itt 
keresték kenyerüket – éppen ezért titokzatosak, fenyegetőek voltak a „tisztes polgári, vagy 
éppen előkelő társadalom” szemében. Mindez magának a nagyvárosnak a sajátosságaiból 
következett, hiszen – ahogy Tábori Kornél és Székely Vladimir megállapították – vidéken az 
„álszemérem” nagyobb, és „a nyomor nem teremt olyan lehetetlen foglalkozásokat, mint a 
modern Babilonokban.”70 

Csakhogy a riporterek az idegen világ megértéséhez éppen a polgári társadalom 
fogalomkészletét használták, így próbálták közelebb hozni a szenzációéhes olvasóközönséget 
a bemutatott témához. A „bűnözők társadalmát” leíró Balla Jenő szerint a tolvajvilág a 
„tisztességes társadalom berendezkedése szerint alakul ki”, azaz „a plebs itt is engedelmeskedni 
tartozik a duxnak.”71 Így tehát az ábrázolt idegen életvilágok egyszerre váltak egzotikussá és 
ismerőssé.

A budapesti riport másik jellegzetessége az, hogy az „amerikai módra” növekvő város 
nyomornegyedeinek bejárásakor a riporterek a főváros különleges fejlődési mintájának 
megfelelően minden egyébtől különbözőként, sajátosan budapestiként írták le a szegények 
által lakott városi tereket. Tábori Kornél ezt így fogalmazta meg A bűn és nyomor tanyáiban:  
„A magyar főváros nyomora specziális és aránylag nagyobb, mint a párisi vagy a londoni. […] 
A Szajna táján, a fortif-oknál vagy a Themse partján, a Whitechapelben találhatunk szánalmas 
nyomort, – az angyalföldi Zarzetzky-telepen vagy a budai Villányi-úton specziális gazságokra 
is akadnak, döbbenetes visszaélések sorozatára, hihetetlen fajtájú uzsorára, a humanizmus 
legborzasztóbb megcsúfolására.”72 A mintát tehát mindig Európa és Amerika legnagyobb 

8. kép. Késelés jelenete. 
Forrás: Emil Kläger – Hermann Drawe: 
Durch die Wiener Quartiere des Elends 

und des Verbrechens, 1908
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metropoliszai jelentették – a riporterek gyakran külföldi statisztikák citálásával támasztották 
alá érvelésüket –, de a budapesti helyzet mindig más (többnyire rosszabb) volt, mint a londoni, 
párizsi vagy new york-i.

Tábori utóbb idézett kijelentése – ha a Budapest new yorkit vagy londonit meghaladó nyomorára 
vonatkozó részét vitathatónak is találjuk – jól mutatja azt a jelenséget, amelynek bemutatására 
jelen tanulmányban kísérletet tettünk: az urbanizáció árnyoldalainak feltérképezésére létrejött 
sajátos műfaj közös európai és észak-amerikai hagyományát, amelynek kezdete a 18. század 
végére vezethető vissza, s az egyes területek eltérő fejlődéstörténetéből fakadóan más-más 
időpontban jelent meg, de mégis minden modern nagyvárosban megfi gyelhető volt. Az itt 
röviden áttekintett szociális riportok nem csupán azért megkerülhetetlen társadalomtörténeti 
források, mert igyekeztek a legapróbb részletekig dokumentálni – írott és képi formában 
egyaránt – a metropolisz szociális problémáinak hátterében lévő jelenségeket, hanem azért 
is, mert sokszor olyan egyéni élettörténeteket is bemutatnak, amelyek legtöbbször rejtve 
maradnak a nagyvárosi szegénységet, a nyomor hétköznapjait kutató történész számára. 
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MISERY, CRIME, DEVIANCY. THE UNIMAGINABLE IMAGE OF THE SOCIAL PROBLEMS OF THE 
METROPOLIS IN THE HUNGARIAN AND FOREIGN PRESS

ABSTRACT

With the emergence of modern metropolises in the 19th century, the inhabitants of the mammoth cities were faced 
with novel kinds of social problems – miserable housing, crime, prostitution, alcoholism. The mass media that was 
on the rise in this period documented these phenomena from the beginning in London, Paris or New York, often 
conveying their observations to the readership in pictorial form, too. The accounts in dailies and illustrated weeklies 
can be seen as preliminaries to the new genre of social report that emerged at the end of the 19th century. Beside 
the presentation of the heyday of this genre around the turn of the century, I discuss at length the early and mid-19th 
century precedents in my paper. Since the social report was not confi ned to the verbal presentation of the social 
conditions in modern large cities but pictorial representation was an important device aiding the interpretation of 
the text, I devote salient attention to the visual documentation of the observed phenomena. One of the main theses 
of the paper is that while the urban ethnographers around the turn of the 19-20th centuries applied ever more up-
to-date techniques to illustrate their writings fi rst with etchings and later with photos, only few managed to shun 
the depiction of misery in a romantic genre-like manner. It was the social report of a social scientifi c approach that 
fi rst succeeded in presenting the everyday life of the urban poor with due realism in a truly documentary way at the 
beginning of the 20th century.
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