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A 2013. évi és az azelQtti lapszámaink kedvezményesen, 
500 forintos áron vásárolhatók meg a szerkesztQségben.

A Tudományos IsmeretterjesztQ Társulat és a Doktoranduszok Országos Szövetsége által 
2014-re meghirdetett ismeretterjesztQ cikkpályázat meghosszabbított benyújtási határideje lejárt. 

Felhívásunkra három kategóriában érkeztek pályam_vek a doktoranduszi tanulmányaikat hatá-

rainkon belül, valamint külföldön jelenleg folytató, tudományos fokozattal még nem rendelkezQ 
iatal kutatók tollából: Élet és Tudomány, Természet Világa és Valóság kategóriákban. Az írások 
mindhárom kategóriában az adott tudománynépszer_sítQ TIT-lap tartalmi, stilisztikai és terjedel-
mi proiljának megfelelQen születtek. A pályázat célja, hogy a doktoranduszok saját kutatásaikat, 
illetve azok tudományos hátterét és összefüggéseit közérthetQ módon közkinccsé tegyék.

Tájékoztatjuk Pályázóinkat, hogy a beérkezett pályam_veket a három lap szerkesztQsége, a TIT, 
valamint a Doktoranduszok Országos Szövetsége által felkért zs_ri április folyamán bírálja el. 
Mindhárom kategória elsQ három helyezettje díjazásban részesül. Az egyes helyezések megoszt-
hatók. A díjakat májusban adjuk át a TIT budapesti székházában, a díjátadó ünnepség részleteirQl 
a díjazottakat külön értesítjük. 

A szerkesztQségek jogot formálnak arra, hogy a díjazásban nem részesült, de közlésre alkalmas 
cikkeket – a szerzQikkel egyeztetett szerkesztés után – megjelentessék. 

A pályázat kiírói és lebonyolítói nevében minden Pályázónknak köszönjük, hogy írásukkal meg-

tisztelték felhívásunkat!
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A 2013. évi és az azelQtti lapszámaink kedvezményesen, 
500 forintos áron vásárolhatók meg a szerkesztQségben.

Tisztelt ElQizetQink!

A Tudományos IsmeretterjesztQ Társulat 1841-ben jött létre a tudományos ismeretek népszer_-

sítésére, a magyar társadalom tudásszintjének emelésére. Ennek szolgálatában indította el a Tár-
sulat sok évtizede ismeretterjesztQ folyóiratait, melyek nélkülözhetetlenné váltak az utóbbi fél 
évszázad iskolai oktatásában, a tudományos igény_, korszer_ ismeretközlésben. A természettudo-

mányi és társadalomtudományi tudás terjesztése céljából, mindent megteszünk annak érdekében, 
hogy lapjaink minél szélesebb közönséghez és minél kedvezQbb áron jussanak el. Ezt szolgálja 
2014. évi akciónk, melynek keretén belül a Tudományos IsmeretterjesztQ Társulat által kiadott la-

pok – az Élet és Tudomány, a Természet Világa és a Valóság – együtt kedvezményesen izethetQk 
elQ. Célunk, hogy ElQizetQink minél kisebb ráfordítással jussanak hozzá a tudomány legújabb 
eredményeihez, több lap együttes elQizetése csökkenti az Önök eddigi költségeit.

A következQ elQizetQi csomagokat ajánljuk:

Élet és Tudomány, Természet Világa és Valóság együttes elQizetés:
Egy évre: 25440 Ft helyett 18000 Ft
Fél évre: 12 720 Ft helyett 9000 Ft

Élet és Tudomány és Természet Világa együttes elQizetés:
Egy évre: 18480 Ft helyett 14000 Ft

Fél évre: 9240 Ft helyett 7000 Ft

Élet és Tudomány és Valóság együttes elQizetés:
Egy évre: 18960 Ft helyett 14000 Ft

Fél évre: 9480 Ft helyett 7000 Ft

Természet Világa és Valóság együttes elQizetés:
Egy évre: 13440 Ft helyett 9000 Ft
Fél évre: 6720 Ft helyett 4500 Ft

Akciónk a 2014. évre szóló, egyéves és féléves elQizetésekre érvényes!

A TIT-lapok elQizethetQk a Magyar Posta Zrt.-nél:
• személyesen a postahelyeken és a kézbesítQnél

• zöldszámon: 06-80-444-444
• e-mailen: hirlapeloizetes@posta.hu

• faxon: 06-1-303-3440
• levélben: MP Zrt. Hírlap Üzletág, Budapest 1008.
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Egy birodalom végórái 
Törökország az elsQ világháborúban

(Egy birodalom születése és tündöklése) Az elsQ világháború egyik nagy vesztese a Török 
Birodalom volt, amely a 18. századtól látványosan hanyatlott, igazi végóráit pedig a 
19. század második felétQl számolja a történetírás. A hajdan Európát és Ázsiát sakkban 
tartó  birodalmat alapító  törökök Qshazáját az Altáj hegyvidék környékén kell keresni, 
ahonnan a nagy – nyugat irányába haladó – nagy népvándorlások elindultak. Az utolsó 
nagy hullámban ott találjuk a mongolokat és a törököket, az utóbbiak a 10. században fel-
vették az iszlám hitet, és Mohamed próféta legkeményebb katonai hittérítQi lettek. A tö-

rökök mindnagyobb tömegben érkeztek keletrQl, elfoglalták Perzsiát és Bagdadot, onnan 
támadták a bizánci területeket. Török eredet_ek voltak az Indiát meghódító mogulok is, s 
bár a mongol támadások Anatóliában megsemmisítették a szeldzsukok hatalmát, helyén 
több török fejedelemség szervezQdött. A mai Busa város helyén, Bizánccal szomszédos 
területen jött létre a Bithynia fejedelemség, amelynek hadura, Oszmán – tQle származik a 
késQbbi állam elnevezése és az uralkodócsalád – jelentQs területeket szakított le Bizáncból, 
és egyik utóda, II. Mehmed 1453-ban elfoglalja Konstantinápolyt, gyakorlatilag megsem-

misíti a Bizánci Birodalmat. Az Oszmán Birodalom I. Szulejmán – a törvényhozó névvel 
emlegetett uralkodó – idején elérte a legnagyobb kiterjedését: Közép-Európától Perzsia 
határáig, Marokkótól a Perzsa-öbölig, a Krím-félszigettQl a Szahara sivatagjáig terjedt. 
Jól szervezett, erQs katonai állam volt, olyan iszlám hatalom, amelyet a reneszánsz és a 
felvilágosodás érintetlenül hagyott. Éppen ez a nagyság indította el a 17. század végétQl 
a hanyatlást, majd a birodalom feltartóztathatatlan széthullását. Az Oszmán Birodalom az 
európai nagyhatalmak játékszerévé vált, és „Európa beteg embere” nemcsak elveszítette 
tekintélyét, hanem megroppant a belsQ egyensúly, lázadozni kezdtek az alávetett népek. 
Az európai ipari behatolás nemcsak olcsó termékekkel árasztották el az országot, hanem 
az európai tQke biztosította az infrastruktúrára – vasút, útépítés, postai szolgálat, villamo-

sítás stb. – kiépítését, jelentQsen csorbítva a Fényes Porta tekintélyét és függetlenségét. 
Úgy egy évszázad késéssel követte az Oszmán Birodalom Európát, az alattvaló keresz-

tény lakosság kezébe került a kereskedelem, Qk érintkeztek a keresztény országokkal. 
A nagyhatalmak fenyegették az Oszmán Birodalmat tengeren és a szárazföldön. 1805-
ben elvesztették Egyiptomot, 1829–30-ban Görögország vívta ki a függetlenségét, majd 
1878-ban a berlini kongresszuson elveszett Románia, Szerbia, Montenegró, Bosznia-
Hercegovina, Bulgária, Thesszália, Anatólia keleti része és Ciprus, majd 1913-ban – a két 
Balkán-háború után – végleg kiszorult Európából, csupán a Boszporusz szoros európai 
oldalán egy 30-40 km széles sáv maradt fennhatósága alatt. A veszteségek hatalmasak 
voltak: elvesztették a birodalom területének egyharmadát, a lakosság 20%-át.

A szultáni udvar már a 19. század legelején belátta, hogy halaszthatatlanok a reformok, 
legalábbis azoknak az intézkedéseknek a meghozatala, amely közelíti a megöregedett 
rendszert Európához. 1839-ben és 1856-ban olyan reformintézkedéseket hirdettek ki, 
jogegyenlQséget adott minden alattvalónak a megreformált bíróságok elQtt, biztosították 
a magántulajdon sértetlenségét, a vallási közösségeket egyenlQvé tették. Ez elsQsorban 
a nem muzulmán lakosság megnyerését szolgálta, ettQl várták a Nyugat elismerését és 
a polgárosodás megindulását. Erre épült az 1876-ban kihirdetett elsQ török alkotmány, 
amely rendkívül ellentmondásos volt: az 1831. évi belga alkotmányból „kölcsönzött” 
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liberális elvek ugyancsak csorbultak az 1850. évi porosz alkotmányból átvett tekintélyel-
v_séggel. A török alkotmány nagyban eltért az európai alkotmányos mintáktól, a szultán-

nal meghagyott egy sor olyan abszolutista jogot, amit késQbb felhasznált az alkotmányos 
kormányzással szemben.

Az igazi botrány az alkotmány kihirdetését követQ választások után tört ki: a szenátust 
a szultán jelölte, a képviselQket a tartományok és a kerületi tanácsok delegálták a parla-

mentbe (alsóház), ahol a képviselQk valóban komolyan vették feladatukat. Bírálták a rend-

kívül korrupt kormányt, amire fel Abdülhamid szétkergette a parlamentet, az alkotmányt 
hatályon kívül helyezte és harminc évig nem hívott össze országgy_lést. „Bajok voltak” 
Abdülhamid hatalomra kerülésével is: 1876 elején Abdülaziz szultánt pazarló kormány-

zásért az a politika iránti teljes érdektelenség miatt letették a trónról, helyét a trónörökös 
V. Murád foglalta el. A leváltott szultán öngyilkos lett, fia viszont – kóros alkoholista és 
különben is gyenge idegzet_ hírében állt – kormányzásra teljesen alkalmatlan személy 
volt, amit csak fokozott, hogy az elQzQ uralkodó egyik híve a kormányülésen meggyil-
kolta a külügyminisztert és a hadsereg fQparancsnokát. V. Murád öccse, Abdülhamid a 
fQmuftin keresztül uralkodásra alkalmatlannak nyilváníttatta fivérét és fogolyként egy 
palotában Qriztette. Már Q hirdette ki az alkotmányt, uralkodása (1876–1909) alatt béke és 
látszólagos stabilitás következett Törökországban. 1897-ben megnyerték a Krétáért vívott 
görög–török háborút, átszervezték a közigazgatást, bár a helyi nemzetiségi lázongások el-
lenére a birodalomban nyugalom uralkodott. Ekkor léptek a színre az „ifjú törökök”, egy 
heterogén, nacionalista, alkotmánypárti tömörülés, akik francia polgári eszméken nyugvó 
politikája nemzetállamot, alkotmányosságot követelt. Hivatalos szervezetük az Egység és 
Haladás Mozgalom volt, ami párttá szervezQdött, amely Talát, Enver és Dzsemal pasák 
vezetése alatt állt. A mozgalom elsQ kongresszusát 1902-ben Párizsban tartotta, ahol kiraj-
zolódott egy nacionalista és egy liberális szárny. Az utóbbiak hajlandóak lettek a nemzeti 
kisebbségeknek jogokat adni. Az egyre népszer_bb mozgalom 1906-ban megalapította az 
Egység és Haladás Bizottságát, amely 1907-ben mozgalmat szervezett az alkotmányos 
monarchia megszervezésére. Hatalomra 1908-ban kerültek, amikor is az angol király és 
az orosz cár megegyezést kötött az Oszmán Birodalomhoz tartozó Macedónia nagyhatal-
mi ellenQrzésére, amit az ifjútörökök nemcsak elutasítottak, hanem ellenállást szerveztek, 
az ellenQrzésük alá került területeken bevezették az alkotmányt. Abdülhamid tehetetlen-

nek bizonyult, 1908 augusztusában hatályba helyezte a felfüggesztett alkotmányt, és a vá-

lasztások után összeült parlamentben túlnyomó többségbe kerültek. Az ifjútörök forrada-

lomnak számos negatív következménye is lett: Kréta kiszakadt az Oszmán Birodalomból, 
Boszniát annektálta a Monarchia, a bolgárok megtagadták az adófizetést, s végül teljesen 
függetlenné váltak.

Az ifjútörök kormányzás súlyos ellentétek között m_ködött: a szultán a továbbra is 
népszer_ pániszlám mozgalomra támaszkodva igyekezett hatalmon maradni, amiért az 
ifjútörök mozgalom VI. Mehmedet ültette a trónra, az Enver–Talát–Dzsemal „triumvi-
rátus” statáriális és rögtönítélQ bíróságokat szervezett, korlátozta a szabadságjogokat, 
erQszakos törökösítést hajtott végre a közigazgatásban, az oktatásban és a hadseregben. 
1912-ben Albánia függetlenné vált, az olasz hadsereg 1911-ben megkezdte a részben 
török függésben levQ Líbia megszállását, ahonnan a török hadsereg kiszorította Qket, de 
az 1912-ben kitört elsQ Balkán-háború miatt feladták e területeket. Ennél súlyosabb hely-

zetet teremtett az elsQ és második balkáni háború: amikor a Balkán-szövetség (Bulgária, 
Szerbia, Görögország és Montenegró) az Oszmán Birodalom ellen szövetkezett. A török 
hadsereg teljes vereségével záródott háborút lezáró londoni békében (1913. május 30.) 
az Oszmán Birodalom teljesen kiszorult Európából, A Balkán-szövetség felbomlott és a 
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balkáni nemzetek – Görögország, Szerbia, Románia és a török állam – a gyQztes Bulgária 
ellen fordult, ez a konfliktus a bolgárok vereségével végzQdött. A második háborút lezáró 
bukaresti egyezményben (1913. augusztus 10.) Bulgária minden olyan területet elvesztett, 
amit az elsQ Balkán-háborúban szerzett, viszont a törökök visszakapták Kelet-Trákiát, de 
ez nem változtatott az állam addigi területi veszteségein.

Az ifjútörök mozgalom elvesztette az 1911. évi választást, így az új parlament 1912-
ben menesztette a Tevfik pasa vezette kormányt. Ez a helyzet nem maradt sokáig, mivel 
az ellenzékbe került ifjútörökök minden háborús veszteséget ellenfeleikre hárítottak, így 
már 1913 januárjában elkergették a Kamil pasa vezette kormányt, bár így is kénytelenek 
voltak aláírni az elsQ balkán háborút lezáró londoni békét. A háború második szakaszát 
lezáró (1913. augusztus) bukaresti békét már sikerként könyvelte el az ifjútörök mozga-

lom, de ez megsegített az Oszmán Birodalom megtépázott tekintélyén.

(Az Oszmán Birodalom és a nagyhatalmak) Az elsQ világháborút megelQzQ évtizedekben 
rendkívül kritikussá vált a nyugati nagyhatalmak és a török hatalom kapcsolata: még 
1878-ban Nagy-Britannia és Franciaország titkos megállapodást kötött az afrikai török 
birtokok felosztásáról, ennek szellemében 1881-ben Franciaország elfoglalta Tunéziát, az 
angolok 1878-ban partra szálltak Cipruson, 1882-ben megszállták Egyiptomot, de az ola-

szok 1911-ben a nagyhatalmakkal kötött egyezmény értelmében szállták meg Líbiát. Igaz, 
ez már összhangban volt a Balkán-szövetség támadásával. EbbQl a teljes elszigeteltség-

bQl – beleértve az állandóan feszült orosz–török kapcsolatokat is – egyetlen lehetQségnek 
mutatkozott a Németországgal való kapcsolatok erQsítése. Már a 19. században fokoza-

tosan erQsödött a német jelenlét a török belsQ és külsQ tartományokban, hiszen Berlin ha-

talmas lehetQségeket látott a gazdasági és m_szaki-technikai vonatkozásokban lemaradt 
Törökországban. A török állam mind társadalmi, mind gazdasági vonatkozásban, bele-

értve a hadsereget is, alárendelt szerepbe került az európai nagyhatalmakkal szemben. A 
legfejlettebb térségnek az Isztambul környéki és a maradék európai területek számítottak. 
Itt megjelent a gyáripar, de a fejlQdés üteme nem volt európai mérték_. A birodalom tá-

volabbi részein – Arábia, Mezopotámia és Kis-Ázsia vidékein középkori termelési viszo-

nyok voltak. Az ébredQ nacionalizmus korában egyes területeken a törökök kisebbségben 
voltak az örményekkel, kurdokkal és arabokkal szemben. Egyes tartományokban jelentQs 
létszámú keresztény kisebbség élt. A lakosság többsége analfabéta volt, a közlekedési inf-
rastruktúra fejletlen volt, a vasútépítés nehezen indult meg. Ennél súlyosabb helyzetben a 
hadsereg volt, elavult fegyverzettel rendelkezett, nem volt fegyvergyártás, a motorizálás 
el sem indult, a flotta néhány korszer_tlen hajóból állt.

A németek nem követeltek koncessziókat és területeket, de jelenlétük mindenütt érez-

hetQvé és meghatározóvá vált a stratégiai pontokon: egyre nagyobb befolyást szereztek az 
államvezetésben, az iparszervezésben, a kereskedelem ellenQrzésében, a szétzilált haderQ 
átszervezésében és felfegyverzésében. A kiképzési terveket német tisztek irányították, a 
német vállalatok sorra végezték nagyberuházásaikat török földön. A legnagyobb ilyen 
vállalkozás az Isztambul–Bagdad vasútvonal megépítése volt. A német–török együttm_-

ködést titkos szerzQdések és hatalmas hitelek sora erQsítette.
A sorozatos vesztes háborúk tapasztalatai alapján az új katonai törvény a hadkötele-

zettséget 20–40 év között határozta meg, a tényleges katonai szolgálat 6 évig tartott. A 
hadkötelezettség csak a muzulmánokra vonatkozott, viszont a más hitet követQk a tény-

leges katonai szolgálati idQnek megfelelQ években hadi adót fizettek. (Ezt egy összegben 
is megválthatták.) A török hadsereg sebezhetQ pontja a hadiflotta volt, amelynek fejlesz-

tése érdekében a török kormány még jóval az elsQ háború kitörése elQtt az angol Vikers 
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és Armstrong hajógyáraktól két csatahajót rendelt meg (1911-ben és 1913-ban), amiket 
kifizetett, de terveztek egy harmadik csatahajó-megrendelést is, amitQl azonban pénzügyi 
nehézségek miatt elálltak. Viszont egyik csatahajó sem került átadásra, mert az utolsó 
részlet átutalása után (1914. augusztus 3-án) Winston Churchill – az Admiralitás elsQ 
lordja, tengerészeti miniszter – kompenzáció nélkül elkobozta azokat és a brit haditenge-

részet kötelékébe sorozta be. A török kormány mindhiába tiltakozott, a közvélemény fel-
háborodott, mert az angoloknak átadott összeg egy része lakossági adományokból gy_lt 
össze, a török lakosság szorosan kötQdött az ügyhöz.

A körvonalazódó nyugati nagyhatalmi szövetségi rendszer az Oszmán Birodalmat 
„kockázati” tényezQnek tartotta. EttQl függetlenül a Birodalom rendkívül fontos straté-

giai övezeteket tartott birtokában: ilyen volt a Fekete-tengerrel való összeköttetést jelen-

tQ tengerszoros, valamint a Szuezi-csatorna, amelynek hadászati jelentQsége rendkívül 
fontos volt. Az is világos volt, hogy az arábiai, az észak-afrikai, közel-keleti területekre 
Anglia, a kis-ázsiai részekre a franciák tartottak igényt. A török politika kezdettQl fogva 
számolt azzal, hogy egy európai konfliktus esetén mindenképpen hadba kell lépni, fQleg 
Németország oldalán. A nyugati nagyhatalmak szóba sem jöhettek, éppen területi igé-

nyeik miatt, Oroszországgal állandóan ellentétben voltak, fQleg a Földközi-tenger feletti 
ellenQrzési jogok, valamint a kaukázusi vidék birtoklása miatt. A török hadvezetés a hábo-

rút terjeszkedésre kívánta felhasználni: elsQrend_ cél volt Egyiptom és a Szuezi-csatorna 
feletti ellenQrzés visszaszerzése, valamint Oroszország visszaszorítása a Kaukázus északi 
oldalára.

Németország azt várta Törökországtól, hogy az oroszok elQl zárja le a Fekete-
tengerhez vezetQ szorosokat (Boszporusz, Dardanellák), így megakadályozzák az angol 
és francia fegyverszállításokat Oroszország felé. A Szuezi-csatorna ellenQrzése és birtok-

lása az angolok útját zárja el Indiától és a kelet-afrikai gyarmataitól. Isztambul háborús 
elQkészületeinek lényeges vonatkozása volt figyelemmel kísérni Görögország és Bulgária 
esetleges lépését, mert semmi esetre sem akart a Balkánon egy újabb háborús konfliktust. 
A háborúba való belépés úgy dQlt el, hogy Görögország és Románia az antant, Bulgária a 
központi hatalmak oldalán lépett be a küzdelembe.

(Út a háborúba) Már megtörtént a kölcsönös hadüzenet Anglia, Franciaország, 
Németország, Ausztria-Magyarország és Oroszország között, amikor 1914 augusztusá-

ban két német hadihajó a Monarchia adriai kikötQjébQl kifutva a Gibraltáron át német 
kikötQkbe akart hajózni, nehogy a Földközi-tengeren rekedjen. A dél-francia partoknál 
francia kikötQket lQttek, amiért a francia és az angol flotta elzárta elQlük a Gibraltári-
szorost. Kelet felé menekültek, sikeresen kikötöttek az isztambuli kikötQben. Anglia és 
Franciaország hevesen tiltakozott, Berlin és Isztambul szerzQdést kötött arra, hogy a két 
hadihajót átadják a törököknek, a hajókötelék parancsnokát a német Souchon admirálist 
kinevezték a török flotta parancsnokának, a német legénység tovább szolgált a már török 
zászló alatt álló hadihajókon. Törökország felmondta az Angliával kötött haditengerészeti 
megállapodást és megkezdték a Dardanellák elaknásítását, továbbá hajózási tilalmat ren-

delt el a Boszporuszon. Igaz, augusztus 22-én váratlanul megengedték a Fekete-tengeren 
rekedt angol és francia hajók áthajózását a szoroson, de szeptember legelején ismét lezár-
ták, mivel angol hadihajók visszafordulásra kényszerítettek török kereskedelmi hajókat. 
Ez a néhány hét még a török kormány bizonytalanságát tükrözte, de azt is, hogy végleg a 
németekhez csatlakoznak majd.

Az 1914 szeptemberében indult hadm_veletek a központi hatalmak számára nem úgy 
alakultak, ahogy a tervezett villámháborúnak megfelelt volna: az osztrák-magyar csapa-
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tok megtorpantak a kemény szerb ellenállás miatt, mindinkább német katonai segítségre 
szorultak. Nyugaton állóháborúvá alakult át a német–francia front, bár a német hadsereg 
a keleti fronton mélyen benyomult Oroszországba, a kettQs front – miközben segíteni 
kellett a Monarchiának is – nagy terheket rótt a német hadvezetésre. Szükség lett a török 
hadsereg bevetésére is, fQleg a Kaukázus vidékén, hogy az oroszoktól csapatokat vonjon 
el a keleti frontról. Valóban, 1914. október végén már nem lehetett tovább halogatni az 
Oszmán Birodalom hadba lépését: német kérésre Enver pasa a török flottát Szevasztopol 
és Odessza megtámadására vezényelte, ezzel szinte egy idQben az angolok török keres-

kedelmi hajókat támadtak meg. Ezt követQen Anglia, Franciaország és Oroszország visz-

szahívta diplomáciai testületeit Isztambulból, és ultimátumban kérték a német hadihajók 
kiutasítását a térségbQl. Mivel nem történt semmi, 1914. november 3-án Oroszország had-

üzenetet küldött Isztambulba, majd két nap múlva ugyanezt tette Anglia és Franciaország 
is.

Oroszország szorult helyzetbe került, a törökök hadba lépésével kialakult a veszélyes 
kaukázusi front, ahol a török erQk fölényben voltak az oroszokkal szemben. A cár függet-
lenséget ígért az örményeknek és minden török földön élQ kereszténynek, de szövetsé-

geseitQl katonai hadm_veletek megnyitását kívánta Törökország ellen. Ennek célja, hogy 
más térségekbe vonzzák és lekössék a török hadsereget. Ez csak két térségben történhe-

tett: a Dardanellák és a Szuezi csatorna vidékei. Az utóbbi gyorsan bevégzQdött, mivel a 
jelentQs török erQket az angol csapatok el_zték a csatorna vidékérQl. Igazán kemény harc 
a tengerszorosért indult.

Másként alakult az orosz–török front: az ifjútörök vezetés az összes kaukázusi török 
népet egyesíteni akarta egy Taskent központú újabb török tartományban. Ez az „álom 
„mindvégig” élt a török vezetés háborús elképzelései között, annak ellenére, hogy a hábo-

rú másként alakult. 1914. november elején az orosz hadsereg Örményországban, Erzum 
ellen indított támadást, amit a Hasszán Izzet pasa vezette 3. török hadsereg feltartóztatott, 
de a parancsnokságot átvevQ Enver pasa két hadtesttel Szarikamisz irányában az oroszok 
hátába akart (1915 januárjában) kerülni, s itt a török hadsereg megsemmisítQ vereséget 
szenvedett. Az új parancsnok, Havis Hakki pasa nehezen lett úrrá a helyzeten. Közben 
az Azerbajdzsánba betört török hadsereget az oroszok visszaszorították. A hullámzó fron-

tokon a török veszteségek jelentQsek voltak, a török vezetés elsQsorban az örményeket 
okolta a veszteségekért, amiért elrendelte az örmények kitelepítését a török fennhatóságú 
területekrQl. A kitelepítés valóságos népirtássá fajult, legalább 2 millió ártatlan ember 
halálát okozta. Az örmények genocídiuma azóta is foglalkoztatja a világ közvéleményét.

Más frontokon, így az iraki és iráni fronton a Perzsa-öbölben partra szállt angol had-

sereg Basrán át Bagdad irányába nyomult elQre, de a Nuredin bég vezette 6. török had-

sereg feltartóztatta Qket. Itt néhány hónapra állóháború alakult ki. Talán e siker hatására 
a 4. török hadsereg a Földközi-tenger mentén és a Vörös-tenger partjain elindult Szuez 
irányába, de a két felvonulási irány megakadt. Az angol hadvezetés lépett, Egyiptomot 
protektorátussá nyilvánította, ezzel kinyilvánította az Oszmán Birodalom fennhatóságá-

nak megsz_nését, ám jelentQs haderQt vont össze a csatorna mentén. E katonai manQverek 
idején került elQtérbe a Dardanellák elfoglalásának haditerve.

(A Dardanellák ostroma) A tengerszoros és környékének elfoglalása szárazföldi és tengeri 
erQk összpontosított hadm_veletét igényelte, de a francia hadvezetés – az európai nyugati 
front miatt – vonakodott szárazföldi akcióba bocsátkozni, viszont nem ellenezte a francia 
flotta részvételét a harcokban, így a katonai akció a flották által végrehajtott m_veletként 
körvonalazódott. 1915. február 5-én a flotta megkezdte a Dardanellák külsQ erQdjeinek 



6 KAPRONCZAY KÁROLY: EGY BIRODALOM VÉGÓRÁI

lövetését a tenger felQl, de utánpótlási bázisnak elfoglalták Lémnosz és Tendosz szigete-

ket is, Görögország ekkor 40 ezer katonát ajánlott fel az antantnak, ami ellen Oroszország 
élénken tiltakozott, mert Oroszország tartott igényt a Márvány-tenger partvidékére.

A hadm_velet élénk érdeklQdést váltott ki Rómában, mert az angol–francia fölény 
veszélyeztette Olaszország balkáni és észak-afrikai pozícióit, ezért gyorsan közeledtek 
az antanthoz. 1915 márciusában élénk tárgyalások folytak az antanthoz való csatlakozás 
tárgyában, s itt vázolták fel elQször az Oszmán Birodalom felosztásának tervezetét. A 
tengeri hadm_veletek legnagyobb gondja a török tengeri aknazár felszedése volt, ami – 
mint késQbb kiderült – nem sikerült. 1915. március 18-án az egyesült flotta megindította 
támadását az erQd ellen, de a négy sorban támadó 16 csatahajó közül négy aknára futva 
azonnal elsüllyedt, miközben a szárazföldrQl indított török tüzérségi t_z is jelentQs káro-

kat okozott a felvonuló hadihajókban. Ezen a napon az angol és a francia haditengerészet 
talán a legsúlyosabb vereségét szenvedte el. A sikertelenség viszont arra késztette az an-

tant hadvezetését, hogy szárazföldön indítsanak támadást. A célpont Gallipoli-félsziget 
elfoglalása volt, amelyet a német vezetés alatt álló ötödik török hadsereg védett.

A támadás 1915. április 15-én indult meg Egyiptomból áthajózott angol, ausztrál és 
új-zélandi csapatokkal, míg a francia erQket szenegáli gyarmati csapatokkal erQsítették 
meg. A második vonalban brit nemzetközösségi csapatok érkeztek – indiai, ausztrál, 
kanadai és új-fundlandi egységek, valamint a legendás ausztrál könny_lovasság, amely 
elQbb Palesztinában aratott több gyQzelmet török csapatok ellen. A félsziget csúcsán fek-

vQ Krithia közelében kísérelték meg az egyesített angol és francia erQk a partraszállást, és 
hatalmas 60%-os veszteséggel megteremtették a hídfQt, hasonlóan másik két helyen is, de 
nem sikerült elfoglalni a kulcsfontosságú hegycsúcsokat. Itt is állóháború alakult ki. 1915. 
május 6-án a britek megkísérelték elfoglalni a kulcsfontosságú Krithia falucskát, de június 
28-ig – három támadás után – csupán jelentéktelen földterületet foglaltak el. A törökök is 
sikertelen támadást intéztek az ún. Anzac-bozótos vidéken, de tízezer katona elvesztése 
árán sem sikerült az ausztrál erQket a tengerbe szorítani. Annak ellenére, hogy az antant 
erQk technikai fQlényben voltak a törökökkel szemben, de az utóbbiak jól használták ki 
helyismeretüket. 1915. augusztus elsQ napjaiban a török csapatok több antant offenzívát 
visszavertek, a brit hadvezetés reménytelennek látta a félsziget elfoglalását. 1915. októ-

ber 5-én közel 40 ezer brit katona szállt partra Szaloniki környékén és beásták magukat 
a város körül. Céljuk egyrészt a szétesQ szerb hadsereg morális megsegítése, másrészt a 
központi hatalmakat akarták távol tartani Görögországtól. Az új balkáni front megerQsí-
tésére kívánták kivonni a Gallipolinál megrekedt angol csapatokat, október végén már – 
erQs török ágyút_zben és nagy viharok közepedte – az evakuálást, de végül nem kerültek 
Szaloniki környékére. Az angol fQparancsnokság a csapatok kimenekítése mellett döntött, 
Winston Churchill flottaminiszter lemondott, 1916. január 7-én az utolsó brit alakulat is 
elhagyta Gallipoli környékét. Ez súlyos vereség volt, emberben, hadianyagban és meg-

semmisült hadihajókban egyaránt. Az ausztrálok és új-zélandiak csalódtak, többé nem 
tekintették az európai háborút magukénak.

(A háború utolsó évei) A tengerszorosért vívott harc egyértelm_ török gyQzelmet jelentett, 
viszont a világháború többi török frontján súlyos csapásokat voltak kénytelenek elszen-

vedni. Az Egyiptom elfoglalására és a Szuezi-csatorna ellenQrzésére küldött Dzsemal 
pasa vezette török hadsereg súlyos vereséget szenvedett nemcsak az egyiptomi térség-

ben, hanem Szíriában és Palesztinában is. A török uralom ellen fellázadt arab seregek 
– a britekkel szövetségben – nyomultak északi irányban, az Arab-félszigetet és a mai 
Irak területét ugyancsak a brit hadsereg vette ellenQrzése alá. A keleti fronton az újból 
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Enver pasa vezényelte török hadsereg sorra vereséget szenvedett: 1915 tavaszán a török 
hadsereg Perzsia területén megszállta Tebriszt, viszont Örményországban kénytelen volt 
visszavonulni, sQt feladták Bakut, majd Perzsiában és a kaukázusi frontokon az oroszok 
mélyen visszaszorították a török csapatokat. A vereségek ellenére a török vezetés nem 
adta fel a Nagy-Turkesztán terveit: az Enver fivére, Nuri pasa vezetésével létrehozott ún. 
Iszlám Hadsereg Taskent irányában akart elQrenyomulni, de a hadm_velet – Baku elfog-

lalása után – Dagesztánban elakadt. A háborúban egyre jobban kimerülQ isztambuli veze-

tés – b_nbakot keresve – az örményeken állt bosszút, elrabolva vagyonukat, kegyetlenül 
kitelepítve Qket Qseik földjérQl. Vagy kétmillió örményt gyilkoltak le, vagy haltak meg a 
rájuk kényszerített gyötrelmek között. 

A háború végére az ifjútörök vezetés teljesen elvesztette arányérzékét: továbbra is 
nagyhatalmi álmokat kergettek, miközben elvesztették az Oszmán Birodalom jelentQs 
területeit. Már a háború utolsó évében a Földközi-tenger melléke angol és francia, Irak és 
Perzsia, Palesztina, Arábia és Jordánia területei az angolok megszállása alá került. 

Miután Oroszország hivatalosan kilépett a világháborúból, 1918. március 3-án Talát 
pasa is aláírta a breszt-litovszki békét. A Kaukázus vidéke feletti ellenQrzés kétségessé 
vált: megsz_nt a cári rendszer, még nem formálódott ki a bolsevik hatalom, a török veze-

tés azon munkálkodott, hogy uralom alá vonja a Kaukázust és a Krím-félsziget vidékének 
törökök lakta területeit. 1918 augusztusában népszavazást tartottak az Oroszországtól 
hivatalosan elszakadt Kaukázus, Karsz, Batum és Azerbajdzsán országaiban, amelyek 
Törökországot választották. Talán ez volt az egyetlen török „gyQzelem”, ami tiszavirág 
élet_nek bizonyult: nem egész egy év alatt a bolsevik vörös hadsereg kiverte a török csa-

patokat a Kaukázus vidékérQl, és kikiáltotta a Kaukázusontúli Szovjet Köztársaságot. A 
déli területeket az angol csapatok szállták meg.

(BékeszerzQdés és függetlenségi harc) Az elsQ világháború harcai katasztrofális kudar-
cokat hoztak a török államnak és hadseregének. 1918. július 3-án meghalt V. Mohamed 
szultán, helyét öccse, Vahid Eddin herceg VI. Mehmed néven foglalta el. A háború végé-

re az ifjútörökök teljesen elvesztették arányérzéküket és népszer_ségüket. Törökország 
1918. október 28-án különbéke ajánlatot tett, aminek elutasítása után október 30-án fegy-

verszünetet kötött. A szultán elrendelte az ifjútörökök elfogatását és bíróság elé állítását, 
nagyvezérré és a kormány vezetésére Tevfik pasát, a volt londoni nagykövetet nevezte 
ki. Talátot, Envert és Dzsemalt pasákat távollétükben halálra ítélték. Talátot az örmé-

nyek gyilkolták meg, Enver Tádzsikisztánban esett el a szovjet hadsereg ellen harcolva. 
SzemélyükrQl ellentmondásos az utókor állásfoglalása: Kemal pasa a késQbbiekben az Q 
nacionalista vonalukat képviselte, sok elképzelésük az új török államban valósult meg. 
Éppen ezért ma is utcákat neveznek el róluk, a török közvélemény nem ismeri el felelQs-

ségüket az örmény népirtásban.
Az új török kormány hasztalan reménykedett a számára elQnyös békeszerzQdésben, de 

a szultán képviselQi 1920. augusztus 10-én kénytelenek voltak aláírni a sevres-i békedik-

tátumot, amelyben csak egy erQsen megcsonkított államot hagytak volna meg Isztambul 
fQvárossal a törököknek. Kelet-Trákiát és Izmirt, a régi Szmirna vidékét Görögországnak 
ítélték, a tengerszorosokat nemzetközivé tették. Kelet-Anatóliában egy független örmény 
államot alakítottak. Franciaország népszövetségi mandátum-területként megkapta Szíriát 
és Libanont, továbbá befolyási övezetet alakíthatott ki Dél-Anatóliában, Anglia nép-

szövetségi mandátumot kapott Palesztinában, Transzjordániában és az olajban gazdag 
Moszul tartományban, valamint Irakban és Iránban. Az olaszok Kis-Ázsia délnyugati 
övezetét kapták meg. A kurdok lakta vidékek Törökország részei maradtak, azzal a kikö-
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téssel, hogy autonóm területként Népszövetségi népszavazás dönt majd hovatartozásáról 
vagy függetlenségérQl.

A békeszerzQdés nyilvánosságra hozott tervezete általános elégedetlenséget váltott ki, 
bár a szultán és a hivatalban levQ kormány a közvélemény megnyugtatásán fáradozott. 
Közben a görög hadsereg megszállta Izmirt, és a görögök kikiáltották Trabzonban a fe-

kete-tengeri Pontuszi Köztársaságot. Ugyanezen a napon érkezet Musztafa Kemal pasa 
– a Dardanelláknál, majd a szíriai harcokban hQsies magatartást mutatott tábornok – a 
fekete-tengeri Samsunba, azzal a szultáni paranccsal, hogy vessen véget a közép-anatóli-
ai zavargásoknak, amelyek „izgatták” az országot ellenQrzQ szövetségeseket. Kemal pasa 
Erzumba összehívta a szandzsák képviselQit, azokat, amelyek nem tartoztak az isztambuli 
kormány felügyelete alá. Itt tízpontos határozatot hoztak, amely a mozgalom alkotmány-

szer_ programja lett. Ebben szerepelt az is, hogy az a hat keleti tartomány, amely kikerült 
volna Törökország felügyelete alól, követelje, hogy az ország keretei között maradjanak. 
A nemzeti erQknek feladatul szabták a nemzeti függetlenség megQrzését, végül egy kép-

viseleti bizottságot választottak, amelynek élére Kemal pasát állították. Erre válaszul az 
isztambuli kormány Kemalt halálra ítélte, aki lemondott katonai rangjáról és kilépett a 
hadseregbQl. Sivas városában 1919 szeptemberében újabb kongresszust tartottak, amely 
megerQsítette az erzumi határozatokat, olyan képviseleti bizottságot alakítottak, amely 
a mozgalom végrehajtó szerveként m_ködött. A kongresszus h_ségérQl biztosította a 
szultánt, de új választás kiírását is kérte. Ezt 1919 decemberében megtartották, amelyen 
Musztafa Kemal elvbarátai gyQztek, és a parlamentben a Haza megmentésének képvise-

lQcsoportját alakították meg. 1920. január 20-án elfogadták a Nemzeti egyezmény cím_ 
okmányt.

1920. március 16-án angol katonai egységek megszállták Isztambult és a törvényhozás 
ülésére berontva összefogdosták a hazafias párti képviselQket. Tiltakozásul a parlament 
önmagát feloszlatta, Kemal pedig Ankarába hívta a szabadon maradt képviselQket. 1920. 
február 17-én – az Ankarába menekült képviselQk – hivatalosan elfogadták a Nemzeti 
egyezményt, megalakult a nagy nemzetgy_lés, amely a népakarat megtestesítQjének 
nyilvánította magát. Ekkor írta alá a szultán a békeszerzQdést, amit az ankarai nemzet-
gy_lés semmisnek mondott ki, valóban ekkor kezdQdött meg a függetlenségi háború a 
megszállók kiszorítására. Az elsQ hadm_velet a független Örményország ellen irányult, 
a török hadsereg megadásra kényszerítette az örményeket. A békeszerzQdésben az ör-
mények lemondtak Karsról és Ardahanról, de néhány hét múlva a szovjetek átvették 
Örményországban a hatalmat, akik 1921. márciusban kétoldalú barátsági szerzQdést kö-

töttek Ankarával.
Fordulat következett be a görögökkel szembeni hadm_veletekben is: még 1920 nya-

rán a görögök megszállták a Márvány-tenger ázsiai partszakaszát és Isztambul irányában 
nyomultak elQre. 1920. január 10-én Ismet pasa Inününél legyQzte a görögöket (ennek 
emlékére felvette az Inünü nevet), bár a görögök folytatták támadásukat az ország belsQ 
területei felé. A görög és török hadsereg 1921. augusztus 23. és szeptember 13. között 
döntQ ütközetet vívtak a Sakarya folyónál, ahol a Musztafa Kemal vezette törökök hatal-
mas vereséget mértek a görögökre. Ennek ellenére a görög hadsereg folytatta a harcot, bár 
a szövetségesek igyekeztek lebeszélni Athént a további háborúról. 1922. augusztus 26-án 
Afyon Karahisar térségében Kemal vezetésével a török hadsereg szétverte és a Fekete-
tengerbe szorította a görög csapatokat. Itt angol és francia hadihajók vették fedélzetük-

re a görög katonákat. Ismet pasa 1922. október 11-én a Márvány-tenger partján fekvQ 
Mudanyában állapodott mer a fegyverszünet feltételeirQl.

Egyértelm_ lett a török hadsereg gyQzelme, így a svájci Lausanne-ban újabb béke-
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konferenciát hívtak össze, amelyre elQször csak a szultáni kormányt hívták meg, de a 
tiltakozásokat figyelembe véve a nagy nemzetgy_lés képviselQnek is küldtek meghívót. 
Törökország törvényes képviselete központi kérdéssé vált: 1922. október 30-án a nagy 
nemzetgy_lés napirendre t_zte a szultanátus kérdését. Abban mindenki egyetértett, hogy 
VI. Mehmednek menni kell, de az államforma megtartásában nem volt egyértelm_ a 
nemzetgy_lés véleménye, végül 1922 novemberében megszavazták a szultáni intézmény 
megszüntetését. Utóda még megörökölte a kalifa, a szultáni méltóságtól elkülönített val-
lási méltóságát, ami csak a hitbuzgó muszlim hívek számára volt fontos méltóság.

A nemzetgy_lés döntése eldöntötte a béketárgyalásokon való képviselet kérdését: ahol 
Ismet pasa képviselte a török rendszert. A kemalista felszabadító mozgalom világraszóló 
sikere lett az új békeszerzQdés, létrejött a szuverén új Törökország. Az ankarai kormány 
kötelezettséget vállalt arra, hogy vallásra, nemzetiségre és nyelvre való tekintet nélkül 
védelmezi állampolgárait, így nem kellett alávetni magát semmiféle felügyeletnek a 
nemzetiségekkel kapcsolatban. Miután a török parlament jóváhagyta a békeszerzQdést, 
a szövetségesek megkezdték a megszálló katonai egységek kivonását, október elsején az 
utolsó angol katona is elhagyta Törökországot.

A gyQzelem megteremtQje Musztafa Kemal (1881–1938) tábornok, aki gyorsan íve-

lQ katonai pályája során kapcsolatba került a társadalmi változásokat sürgetQ körökkel, 
elsQsorban az ifjútörök mozgalommal. Az 1908-ban bekövetkezett ifjútörök hatalomvál-
tásban még nem játszott vezetQ szerepet, viszont – bár ellenezte a Németország mellett 
történt hadba lépést – az elsQ világháború frontjain kiváló parancsnoknak bizonyult, a 
Dardanellákért folyó harcokban sikerült megelQznie Isztambul elestét. KésQbb az orosz 
fronton aratott gyQzelmet, 1918-ban a Szíriában harcoló 7. török hadsereg parancsnoka 
volt. A függetlenségi harcok idején nemcsak katonai erényei domborodtak ki, hanem a 
megújhodást, az ország teljes modernizálását szervezQ államférfivá emelkedett. Kemény 
kézzel hajtotta végre Törökország évszázados lemaradását felszámoló programját, ha-

talmas gazdasági, társadalmi és kulturális változásokat hajtott végre. 1934-ben a török 
nemzetgy_lés az Atatürk, Törökök Atyja névvel tisztelte meg.
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TÁMBA RENÁTÓ

Fiúgyermek-ábrázolás  
az alföldi festészetben (1880–1920)

A hazai pedagógiai szaksajtóban a képzQm_vészeti alkotások történeti pedagógiai szem-

pontú elemzésének Magyarországon ma még nincsenek kiterjedt hagyományai, eltekintve 
többek között Pukánszky Béla (Pukánszky, 2001), Péter Katalin (Péter, 1996) és EndrQdy-
Nagy Orsolya (EndrQdy-Nagy, 2010) tanulmányaitól. Jelen dolgozatban jómagam is ha-

sonló jelleg_ feladatra vállalkozom – írásom tárgya: fiúgyermek-ábrázolás a 19–20. szá-

zad fordulójának szolnoki és hódmezQvásárhelyi festészetében. Dolgozatomban Fényes 
Adolf, Deák-Ébner Lajos, Bihari Sándor, Tölgyessy Artúr és Tornyai János fiúgyermeket 
ábrázoló képeivel, m_faj szerint javarészt portrékkal, portrééletképekkel, egyalakos élet-
képekkel kívánok foglalkozni. Az elemzések során a látottak leírásán (kor, nem, elhelyez-

kedés, kompozícióban betöltött szerep, tevékenység) túl rögzítem a szociokulturális kódra 
utaló jeleket (tárgyi-fizikai környezet: táj, enteriQr, ruházat), illetve következtetéseket 
teszek a nevelQi attit_dre és gyermekképre vonatkozóan.

(Bevezetés) A tizenkilencedik század társadalmi változásainak köszönhetQen a képi 
ábrázolás gyakorlatában alapvetQ változások indultak meg a tartalmak és a motívumok 
tekintetében. A legfontosabb változások egyike az volt – magától értetQdQ igénnyel 
megindítva az életkép m_fajának felvirágzását –, hogy mind fontosabb törekvéssé vált 
az alsóbb társadalmi rétegekbQl származók alakjainak, hétköznapjainak megeleveníté-

se. Az új m_vészek, elQször a realisták, majd (hasonló filozófiai alapokon, de némileg 
más szemlélettel) a naturalisták, arra törekedtek, hogy eleven, a társadalmi valóság élQ 
problémáira reflektáló m_vészetet teremtsenek. Eltávolodtak az antik mitológia és a 
Biblia idejétmúltnak tekintett forrásaitól, s az azokból táplálkozó, általuk színpadiasnak 
ítélt m_vészettQl, vagy ahogyan De Micheli fogalmaz, „a klasszikus szabályok megszo-

kott szépségideáljától” (De Micheli, 1969, 13. o.), s arra törekedtek, hogy mind köze-

lebb kerüljenek a hétköznapi ember életéhez. Miképp a realista festészet atyja, Gustave 
Courbet fogalmaz, hasonló „erQvel és jelleggel” ruházták fel a parasztokat és polgáro-

kat, mint amilyen korábban pusztán a mitológiai szereplQknek adatott meg (Courbet-t 
idézi de Micheli, 1969, 13. o.).

A festészetben mindinkább a vaskos megjelenés_ kispolgári és paraszti alakok ke-

rültek elQtérbe, nem riadva meg „plebejikus”, a közönség által gyakran „állatiasnak” 
mondott világuk megelevenítésétQl. Ugyanis a közönség gyakran megbotránkozással 
fogadta a kritikai realizmus és a naturalizmus tendenciáit – ezt láthatjuk hazánkban is, 
a századfordulós alföldi festészettel kapcsolatban. Ismerjük például a közönség riadt 
reakcióit Fényes Adolf szegényember-képeire (Lyka, 1905).1 Ugyanakkor, ahogyan kor-
jelenséggé vált a paraszti figurák megfestése, a gyermekportrék és gyermekéletképek 
is mind jellemzQbbé váltak a festészetben. A gyermek már nem elsQsorban bibliai vagy 
mitológiai ábrázolás keretein belül, illetve reprezentációs céllal került megjelenítésre, 
e kortól ugyanis mind általánosabb lett a gyermek és a gyermekélet önmagáért történQ 
megjelenítése a gyermekportrékon és a gyermekéletképeken.

Érvényes ez az alföldi festészet képviselQire is, ugyanis törekvésük az volt, hogy m_-

veiken szigorúan az a gyermek kerüljék vászonra, akit a m_vész látott a földön, akirQl 

M^HELY
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QelQtte beszéltek a falu emberei, szándék szerint mindenféle ideológia, filozófiai, irodalmi 
hatástól mentesen. Azonban a megjelenítések nem választhatók el a m_vészek festQi alka-

tától, esztétikai törekvéseitQl, illetve társadalomszemléletétQl, mintegy azok által megha-

tározottak. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a m_vészek a néplélek indulatait és hangulatait 
vetítették bele a megjelenítésekbe, tehát a hallgatag, alázatos paraszti élet atmoszférája 
érzQdik a gyermekalakokon is. Szó sincs tehát a gyermekkor önmagáért történQ ábrázolá-

sáról, a gyermekiség hangsúlyos megjelenítésérQl, hiszen megjelennek bár az univerzális 
gyermeklét-motívumok, de korántsem ezek kerülnek elQtérbe. 

Ugyanakkor ismerünk egy-két képcsoportot, melyek esetében a jellemzQen gyermeki 
sajátosságok némileg mégis hangsúlyosabban kerülnek kifejezQdésre – ilyen például a 
fiúgyermekeket ábrázoló képek csoportja is. Jelen dolgozatban ezek bizonyos csoportjá-

nak, a fiúgyermeket ábrázoló portrék, portrééletképek és egyalakos életképek elemzésére 
vállalkozunk. Azonban mindenekelQtt összegezzük a néprajzi szakirodalom tárgyunk 
szempontjából releváns megállapításait, hogy azokra elemzéseink során elegendQ legyen 
visszautalnunk. Ugyanakkor a m_alkotások tárgyalása elQtt érdemes sort keríteni az azo-

kat érintQ m_vészeti törekvések áttekintésére, a képek mélyebb megértését remélve ettQl 
a kísérlettQl.

(Gyermekszemlélet a paraszti társadalomban) A hagyományos paraszti társadalomban 
az embert afféle misztikus érzelmek f_zték a helyhez, ahol élt (Sárkány és Szilágyi, 
2000, 601. o.) – ezt a bensQséges viszonyt érzékeltetik PetQfi Sándor tájversei (pl. 
SzülQföldemen) vagy Tornyai János tájképei (pl. Gémeskút) is. Faluhelyen a munka és 
a föld voltak a legfQbb tanítómesterek, hiszen végsQ soron a földm_veléshez kapcsoló-

dó törvényszer_ségekbQl fakadtak a paraszti együttélés legáltalánosabb elvei, normái. 
A paraszti életelvekbQl határozhatók meg a nevelési gyakorlat fQbb irányvonalai is. 
MindenekelQtt elmondhatjuk, hogy a függQség, az engedelmesség és a szófogadás voltak 
a legfQbb elvárások a gyermekkel szemben, ugyanakkor rendkívül fontos volt a szorga-

lom, a kötelességérzet és a felelQsségtudat is. A közösség többek között becsületességre, 
igazmondásra, valláserkölcsre, a család iránti felelQsségre, a szülQk és az idQsek tisztele-

tére tanította a gyermeket (Sárkány és Szilágyi, 2000, 671. o.). Ezeknek az erényeknek, 
értékeknek az összegzését adja például a protestáns Arany Ábécé néven ismert népiskolai 
tankönyv is, amelyben olyan erények fogalmazódtak meg, mint a nyájasság, a békessé-

ges élet, a tiszta lelkiismeret és a mértékletesség, illetve a munkában és a tanulásban való 
szorgalmasság és a rendszeresség, de olvashatunk természetesen az Istenbe vetett hit, a 
templomba járás, az alázatosság erényérQl is (Szuhai, 1899). EbbQl is látható, hogy a falu 
népe higgadt, szófogadó, fegyelmezett, tiszteletteljesen viselkedQ fiúgyermeket látott ma-

ga elQtt eszményeiben. Ugyan rendkívül fontos volt a vallásosság, ám ez erQsen kevere-

dett a pogány néphit elemeivel és a babonával. Például jól megfért egymással Sz_z Mária 
és a boszorkány alakja, a gyónás és a ráolvasás aktusa, ugyanakkor helyet kaphattak az 
apokrif imádságok is (Deáky, 2011, 215–217. o.).

A falusi közösségekben a gyermekkort alapvetQen meghatározta a kíméletlen életre 
nevelés gyakorlata. A gyermeknek sokáig nem juttattak kiadós ételt, de a hidegtQl sem 
kímélték Qket, hiszen ezzel is a természet keménységéhez szoktatták Qt. Úgy gondolták, 
akárcsak a kenyérrel, a szeretettel is spórolni kell: „Szeresd a gyereket, de úgy, hogy 
ne tudja” (Szigeti, 1985 – In: Sárkány és Szilágyi, 2000, 673. o.) – vallották. A család 
különben is másodlagos feladatának tekintette a gyermeknevelést, hiszen elsQdlegesen 
termelési szervezetként definiálta magát – a föld volt tehát élethivatása (Lackovits, 
1980, 257. o.).
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Gyakran elQfordult ugyan, hogy a szeretetlenség érzése felnQttkorban fásultságot oko-

zott, különösen fiúknál (Sárkány és Szilágyi 2000, 673. o.), viszont elmondhatjuk, hogy 
a gyermeket minden családban szerették. Szívesen vették a gyermeket ölükbe, becézget-
ték Qket, s „az Q nyelvükre” átköltött mondókákat, versikéket mondtak neki, ez által is 
elQsegítve gondolkodásuk fejlQdését (Gazda, 2008, 58.). Óvták és féltették Qt, különösen 
kisdedkorban, még akkor is, ha – a nem megfelelQ higiéniás feltételek miatt – nem gon-

dozták Qket kellQképpen (Lackovits, 1980, 252. o.). Ennek következtében természetesen 
jelentQs méreteket öltött a csecsemQhalandóság. A gyermek halálakor a szülQk mindig 
megsiratták kicsinyüket, az apa és az anya egyaránt tragikus veszteségként élte meg az 
esetet (Gazda, 2008, 43. o.): „Angyalka lesz belQle” (Fügedi, 1988, 42. o.) – vigaszta-

lódtak.
A nevelés mindenekelQtt a családban zajlott, de arról, hogy a gyermek egész életét a 

helyi közösséghez igazítsa, a falu egész népe gondoskodott, így rá is szólhattak, rá is ver-
hettek a gyerekre, dolgoztathatták, etethették (Sárkány és Szilágyi, 2000, 646., 668. o.). 
A közösség ítéleteitQl a szülQk mindig tartottak, gyermekeik rendes megjelenésére ezért 
aztán nagy gondot fordítottak – erkölcs és megjelenés a paraszti társadalomban egymás-

sal elválaszthatatlanul összefonódtak. Ugyanakkor az egészen kicsi gyermekek visele-

tére még nem adtak, rájuk – nemtQl függetlenül – egybevarrt vászonruhácskát, festQbQl 
vagy flanelbQl készített egyszer_ ruhadarabot, „szoknyát”, „zubbonyt”, „kis hitvánságot” 
adtak, amely nem emelte ki nemi jellegüket. Ezt azzal indokolták, hogy a kicsi ebben a 
korban még úgyis könnyen „elporolja” magát (Fügedi, 1988, 48. o.). KésQbb aztán már 
megadták a módját az öltöztetésnek, amire az udvarlás miatt szükség is volt. Azonban, 
mint minden, a „ruházkodás” is függött a társadalmi réteghelyzettQl, ugyanis például a 
cselédek családjainál a szülQk anyagi értelemben sem tudtak olyan mértékben gondos-

kodni gyermekeikrQl, mint kissé „tehetQsebb” körökben.

(A fiúgyermekek nevelése a paraszti társadalomban) A paraszti társadalomban megfo-

galmazott magatartási szabályok, viselkedési formák tekintetében rendkívüli mérték_ 
különbségeket tapasztalunk a nemektQl függQen. Míg a leányoknak visszafogottaknak, 
szemérmeseknek és alig észrevehetQknek kellett lenniük, addig a legényeknek szinte 
kötelezQ volt a káromkodás és a szabadszájúság, folyton bizonyítaniuk kellett életre va-

lóságukat ivásban, verekedésben, táncban, udvarlásban és munkában egyaránt (Sárkány 
és Szilágyi, 2000, 618–619. o.). A nemi szerepektQl függQ eltérések már a nevelés kora 
gyermekkori szakaszában is megmutatkoztak, hiszen jellemzQ volt például, hogy a fiú-

gyermek húgától különbözQ szolgálatokat várt el, ezzel gyakorolva, „ízlelgetve” saját 
identitását (Sárkány és Szilágyi, 2000, 670. o.). Ezt az identitást gyakorolták már a já-

téktevékenységeken, a játéktárgyakon keresztül is: míg a kislányoknak játékbabát és kis 
kemencét adtak játszani, addig a fiúknak kis játékökröt, kaszát és szekeret lovakkal (ld. 
Fügedi, 1988, 51–55. o.), ugyanakkor – mint arra már az elQzQ mondatban utaltunk – a 
szerepjátékok is gazdag terepet adtak ennek a folyamatnak. Összességében pedig elmond-

ható, hogy azok a kitételek, amelyek az archaikus paraszti társadalomban a legényideállal 
kapcsolatban megjelentek, már egészen kicsi korban elQrevetítQdtek, hiszen ezt mutatják 
a gyermekkel szembeni elvárások (gyermekkép) végtelennek tetszQ kitételei is, amelyeket 
a család és a falusi közösség lépten-nyomon igyekszik betartatni, de a gyermekfelfogás 
elemei is erre, a már érlelQdQben lévQ legényideálra utalnak.2 A gyermekfelfogással ösz-

szefüggésben tárgyalható a fegyelmezés hogyanja, s ezzel kapcsolatban megemlítendQ, 
hogy faluhelyen az önérzet kifejlesztése érdekében gyakori volt a csipkelQdés, a tréfás 
gúny, a sértQ csúfolódás, amit a gyermeknek tudnia kellett állni. Erre a belsQ készségre 



TÁMBA RENÁTÓ: FIÚGYERMEK-ÁBRÁZOLÁS AZ ALFÖLDI FESTÉSZETBEN 13

becsületük megvédéséhez volt szükségük a késQbbiekben, ezért nagy jelentQséggel bírt a 
paraszti szocializáció eszköztárában. Ez alapján a fiúk nevelését szintén szembeállíthatjuk 
a lányokéval, akiknél a hangsúly az elrettentésen, a szégyen kifejlesztésén volt (Sárkány 
és Szilágyi, 2000, 674. o.).

A paraszti társadalomban a gyermekkel szembeni elvárások mindenekelQtt a munkára 
nevelés folyamatában kezdtek realizálódni és mind határozottabb jelleget ölteni. A pa-

raszttársadalomban a munka központi jelentQséggel bírt a család életében: a munka köré 
szervezQdött az erkölcsi rend és a szülQk nevelési gyakorlata. A munka hozzájárult a gaz-

daság m_ködéséhez, de a nevelés elsQdleges eszköze is az volt. A gyermek a munkában 
méretett próbára, a munka során formálódott önbecsülése, önértékelése, de közösségi 
szerepe is (Deáky, 2011, 273–275. o.). A családi együttlét élményét is a munka adta, még 
ha hajnaltól estig is dolgoztak. Arról sem szabad elfeledkeznünk, hogy a család munka-

teljesítménye váltotta ki a helyi közösség megbecsülését, így aztán apáról fiúra szálló 
kötelesség volt a föld megtartása, megm_velése, az állatállomány gondozása, szaporítása 
(Deáky, 2011, 283. o.).

A jól végzett munka, a jó gazda lét a gyermek identitásának kulcsfontosságú összete-

vQje volt. Az út a falu társadalmához és m_veltségéhez a családon és a munkán keresztül 
vezetett – a gyermek fokról fokra, szinte észrevétlenül, élményszer_en nevelQdött, szer-
vezQdött bele a közösségbe. Tomori Viola (1935) megfogalmazása szerint a gyermek már 
gyermekként sem minQségileg különbözQ teremtés a felnQtthöz képest, sokkal inkább 
„miniat_r felnQtt” (Deáky, 2011, 281. o.), akinek már játéka sem sajátosan gyermeki, 
sokkal inkább a társadalomba való integrálódását segíti minden elemében. Gyakran a fel-
nQtt munkaeszközök kicsinyített mását adták játszani neki (például kisgereblyét), illetve 
gyakran bízták a gyerekre kisállat vagy kistestvér nevelését-gondozását, így aztán észre-

vétlenül fejlQdött felelQsségérzete (Deáky, 2011, 278. o.).
A gyermek a fokozatosság elve szerint tanult bele a felnQttek dolgába, s így volt ez a 

fiúgyermekkel is (Sárkány és Szilágyi, 2000, 699. o.). Eleinte csak segédkeznie szabadott, 
vagyis kisebb fajsúlyú munkákkal segíthette szülei dolgát – így tanult meg a fiú fogatot 
hajtani és kaszálni is. Suhancból legénnyé akkor vált, amikor már képes volt kivágni ka-

szával a rendet, s ekkor megkapta a férfilét szimbólumait: a pipát és a bicskát (Sárkány 
és Szilágyi, 618. o.). A dicséret, az elismerés fontos eszköze volt a munkafolyamatra 
tanításnak, ám ahogyan a gyerek beletanult dolgába, ezek az elismerések fokozatosan 
megsz_ntek (Sárkány és Szilágyi, 2000, 669.). Az apa a fiát valójában nem is tanítatta 
sokáig közvetlenül – eleinte ugyan lassan, szemléletesen bemutatta számára, mit hogyan 
kell csinálni, de késQbb aztán már a magyarázatok is elmaradtak. A fQ tanulási módszer 
a megfigyelés, az utánzás volt, mindenesetre az apa örült, ha látta gyermeke tettvágyát, 
életrevalóságát, s mindig is ösztönözte a munkában való önállóságra. Azt nem szerették, 
ha a fiúgyermek a saját feje után megy, de azt igen, ha korát megelQzQ munkával próbál-
kozott, s ha hatékonyan lehetett vele együttm_ködni (Sárkány és Szilágyi, 2000, 672. o.). 
Azt elítélte a közösség, ha a család korán munkára fogta a gyereket, de a munkára tanítás 
idQszaka kisegítQ feladatokon keresztül már 5-6 éves korban elkezdQdhetett, s a legsze-

gényebb családoknál (például a zsellércsaládoknál) nem volt ritka az sem, hogy 7 éves 
korban már kondásnak adták a kicsit, idegen földre.

Mindenesetre kedvezQbb esetben a gyermeknek 9-10 éves koráig még nem kellett 
egész embert illetQ munkát ellátnia, ennyi idQs koráig még elsQsorban iskolába járt, azon-

ban 9 éves korától fogva már egyre többet kellett segítenie szüleinek a mezQgazdasági 
munkában, így sok gyerek az iskolát leginkább télen látogatta. Ezért is hívták sok helyen 
az iskolát „téli iskolának” (Bodovics, 2011, 11. o.). Hiába beszélhetünk tehát a kiegyezés 
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utáni idQkkel kapcsolatban a magyarországi iskoláztatás tömegesítésének tendenciájáról, 
a falvakba ez a lehetQség csak korlátozott mértékben realizálódott, hiszen a falusi men-

talitás még számottevQen egyet jelentett az archaikus paraszti állapottal (ld. Kósa, 1990, 
59–62. o.). Igaz ugyan, hogy a középparaszti rétegben már meghatározóbb volt a törekvés 
a gyermekek taníttatására, különösen a gazdagparaszti réteg esetében, ám a parasztság 
legnagyobb részét a szegényparasztság és a „nincstelenek” tették ki. Mindenesetre nem 
meglepQ, ha Móra Ferenc azt írta az alföld vidékeivel kapcsolatban, hogy ezeken a terü-

leteken „még a tudás szentjánosbogarai sem világítanak” (Móra, 2003).3

(Realizmus és naturalizmus) Mint már írásunk elején említettük, a tizenkilencedik szá-

zad második felében – a nagymérv_ társadalmi változásokkal, az egyén és közösség 
viszonyának gyökeres átformálódásával párhuzamosan – új m_vészeti törekvések voltak 
kialakulóban, melyeknek köszönhetQen elQtérbe került a parasztok és a munkások ábrázo-

lása. Ilyen törekvés volt a realizmus, amely elsQsorban a társadalmi valóság ábrázolására 
törekedett, s ilyen volt – két-három évtizeddel késQbb – a naturalizmus, amely inkább az 
emberi természet, az emberi állapotok leírásában határozta meg fQ törekvését, távolság-

tartásra, ítéletmentességre és részletek dolgában boncolóorvosi alaposságra törekedve. 
Míg a realista festQk még összefüggQ elbeszélésekbe szervezték alakjaikat (hiszen Qk oly-

kor még – a tematikát tekintve – akár nagyobb eseményeket, történéseket is bemutattak), 
s kompozícióik megszerkesztésekor még olykor klasszikus vagy akadémikus alkotásokra 
is „hivatkoztak” (ld. Courbet: Ornans-i temetés, 1849–1850; M_terem, 1855; Tuffelli, 
2001, 9–14. o.), addig a naturalisták töredékességre törekedtek, s azzal együtt nagyobb el-
beszélésekbQl „kiragadott” apró emberi tevékenységek részletes, tárgyilagos, szenvtelen 
leírására vállalkoztak. A naturalisták – tartózkodva minden általánosítástól – természetbú-

vár módjára kísérelték megközelíteni az emberi természetet az ösztönélet bugyrainak és 
a kedvezQtlen társadalmi helyzet kíméletlenül nyers megvilágításával együtt, a részletek 
aprólékos kidolgozására összpontosítva, így érthetQ az is, hogy m_vészetük számottevQen 
magába szívott bizonyos elemeket a plein air és az impresszionizmus formanyelvi megol-
dásaiból (pl. reflexek rögzítése, átlós kompozíció, képkivágásos kompozíció).

Mindenesetre a realizmus és a naturalizmus kapcsán egyaránt érvényes a megállapí-
tás, miszerint a februári forradalmat követQ idQkben és a harmadik köztársaság korában 
a vizuális megjelenítés gyakorlatában a tartalmak és üzenetek nem az eszmék magasából 
érkeztek már, hanem a környezQ valóságból. Éppen erre a törekvésre utalt Courbet, ami-
kor kijelentette, hogy „A realista m_vészet csak olyan dolgok ábrázolása révén létezhet, 
amelyek a m_vész számára láthatóak és tapinthatóak” (Courbet-t idézi: Aradi, 1985, 
10. o.). EbbQl a kijelentésbQl kit_nik, hogy a realisták a képzelQerQt teljesen alárendelték 
az igazságként felfogott valóságnak, s a megfigyelésnek mint módszernek. E gondolatok 
mögött könny_ felismerni a comte-i pozitivizmus munkálkodását (gondolva itt például 
a tények rendszerezésére és megfigyelésére való alapvetQ törekvésre, illetve az abszo-

lút igazság megismerhetetlenségébe való beletörQdésre; ld. Németh, 1999; Czine, 1979, 
19–20.; 74., 121. o.; Debicki–Favre–Grünewald–Pimentel, 2003, 214. o.), s azzal együtt 
azt a társadalmi haladásba vetett optimizmust, mely számos kortárs, többek között Georg 
Büchner írásában is felfedezhetQ: „Minél gyorsabban jutnak el az egyes emberek, népek 
odáig, hogy a múlt igaznak hitt ideáljaitól megszabadulva azok helyére a jelenkor pozitív 
megismerésen alapuló ideálját helyezzék, annál nagyobb mérték_ lesz a jövQ nemzedékek 
boldogsága és elégedettsége” (ld. Németh és Pukánszky, 2004, 75. o.).

A realisták egyik fQ elgondolása az volt, hogy a m_vész döntQ szerepet játszik a 
valóságlátás formálásában, ezért feladata messze túlmutat a hagyományosan felfogott 
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m_vészi feladatkörökön (elég csak Courbet: M_terem [1855] c. festményére gondolni). 
Courbet szerint a m_vész kötelessége, hogy kifejezze korszaka „erkölcseit, gondolatkör-
ét, jelenségeit” (Courbet, 1979, 162. o.), ráadásul, mint ugyancsak írja, saját értékelése 
szerint, tehát, „hogy ne csupán festQ legyen, hanem ember is – egyszóval élQ m_vészetet 
csináljon” (Tuffelli, 2001, 19. o.). A realisták társadalomszemlélete e ponton – nagyrészt 
éppen az említett szerepvállalás révén – gyakran összefonódott a formálódóban lévQ szo-

cializmus ember- és társadalom-felfogásával. Ezt bizonyítja az is, hogy Courbet maga 
nevezte magát szocialistának, demokratának és köztársaságinak (Courbet, 1985, 9. o.; 
Németh, 1974, 45. o.; ld. Courbet-t idézi: Aradi, 1985, 9. o.), ezekkel a jelszavakkal for-
dulva a jövQ felé.

Az új esztétika középpontjába tehát az ember került, mindenekelQtt valóságának „földi 
dimenzióira” koncentrálva. Ugyanis a realizmus az emberrel és valóságának közvetlenül 
felfogható dimenzióival, tényezQivel akart kapcsolatba kerülni, eltávolodva a klasszikus 
m_vészet távolinak és megmerevedettnek ítélt „örök témáitól”, „egy tárgyszer_, igaz, 
nem eszményítQ m_vészet” (Tuffelli, 2001, 14. o.) elindítására törekedve. Courbet tehát 
a képzeletet alá kívánta rendelni „a valóságnak”, „tiszta”, „ítéletmentes” m_veket akar-
ván alkotni. Ekképpen került megfogalmazásra a cél, mindenesetre az elmondható, hogy 
e korban a m_vészek valóban bizalmatlanná váltak az örök eszmékkel és eszményekkel 
szemben, s gyakran jelent meg m_vészeti törekvésként, hogy a régi ideák helyébe a 
társadalmi valóságra vonatkozó kortársi tapasztalatok Qszinte leképezésének törekvése 
kerüljön, hol már-már általánosításokba bocsátkozó társadalomrajzot (realizmus), hol 
mikroszkopikus pontosságú pillanatképet (naturalizmus) adva a „nemesség nélküliek” 
életérQl, életébQl.

A stílustörténeti különbségekrQl beszélve elmondható, hogy míg például Millet pa-

rasztalakjait már-már szibillai méret_vé növelte, munkában megfáradt férfialakjait szinte 
hQsökké emelte, addig a század vége felé haladva a vidéki társadalom szereplQi is egyre 
kíméletlenebb részletezéssel és leírással kerültek ábrázolásra. A munka apoteózisának 
ábrázolási kereteitQl (Millet), illetve a m_vészt övezQ jelenvaló társadalmi környezet 
erkölcsi valóságának tükrözésére való törekvéstQl (ld. Courbet, 1979, 161–162. o.) eltá-

volodva a hangsúly idQvel a szenvedélyek és az állatias ösztönök szigorúan természeth_ 
ábrázolása felé tolódik. Erre meglehetQsen alkalmasnak bizonyult a dokumentarizmus 
törekvése és azzal együtt az életdarab-technika (vö. Czine, 1979, 14–15. o.; de Goncourt, 
1979, 168–171. o.), mely eltávolította a m_vészt az összefüggQ elbeszélések szerkesz-

tésétQl, hogy azok helyét a részletesen és tárgyilagosan kidolgozott leírások vegyék át.
Ez a tendencia a naturalizmus olyan mestereinél erQsödött fel igazán, mint amilyen töb-

bek között Wilhelm Leibl és (részben) Jules Bastien-Lepage volt. A naturalizmus a század 
utolsó évtizedeiben fejlQdött ki a realizmusból, az azzal egyet nem értQk által, s lényege 
elsQsorban a nyomorúságban élQk életvilágának, ösztöneik nyers világának kíméletlen, 
szigorúan tényszer_, a realista általánosítást kerülQ ábrázolása volt. A marxista kritika ép-

pen azért neheztelt idQvel a naturalizmusra, mert úgy látta, hogy „Ami [a naturalistáknál] 
elégséges volt egy haldokló világ leleplezésére”, kevésnek bizonyult „egy születQ új világ 
ábrázolására (Czine, 1979, 10. o.), tehát nem felelt meg a marxizmus és a szocializmus 
történelmi optimizmusának.

A naturalizmus mikroszkopikus pontosságra való törekvésének, a mindent leírni aka-

rásnak köszönhetQen már kezdetben összefonódott a plein air és az impresszionizmus 
formanyelvi megoldásaival, gondolva itt többek között a képkivágásos kompozíció és 
a „non finito” ábrázolási gyakorlatának (ld. Tuffelli, 2001, 22–24. o.), illetve a reflexek 
rögzítésére való törekvés gyakori érvényesülésére. A naturalisták nem akartak többet egy 
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már-már spontán módon kiválasztott tünékeny pillanat részletekbe menQ rögzítésénél, 
távolságot tartva a stilizálás mindenféle tendenciájától (vö. Amy Dempsey az impresszi-
onizmusról; Dempsey, 2002, 15. o.).

A naturalizmus törekvése összességében jól bemutatható a zolai „az emberben rejlQ ál-
lat” toposz mentén, amely már némileg elQrevetítette a freudi mélylélektan alapvetQ üze-

neteit is az emberi lélek mélyén élQ tisztátalan állatról. A naturalizmus elméleti alapjainak 
megteremtése Émile Zola nevéhez f_zQdik, aki a m_vész feladatát az orvosi megfigye-

léshez hasonlítható obszervációban látta (Németh, 1999, 122. o.), elkerülve mindenféle 
következtetés-tételt, illetve bármiféle ideológiával (elsQsorban a szocializmussal) való 
összefonódást, eleget téve az ún. „extrém objektivizmus programjának” (Zoltai, 1997, 
205. o.). Zola szerint – a determinizmus álláspontján állva – a m_vésznek úgy kell dolgoz-

nia „a jellemekkel és a szenvedélyekkel, az emberi és társadalmi tényezQkkel, ahogyan 
a kémikus és a fizikus foglakozik a szervetlen testekkel, a fiziológus az élQ testekkel” 
(Zola, 1979, 177. o.).

Zola koncepciója szerint a m_vésznek megfigyelQnek kell lennie, „a jelenségek fény-

képészének”, s „megfigyelésének pontosan tükröznie kell az életet” (ld. A kísérleti regény 
c. tanulmányát [1880], melyben helyenként Claude Bernard-t idézve fejti ki nézeteit). 
Tehát fontos törekvése a naturalizmusnak a szenvtelenség és a távolságtartás, a valóság 
középszer_ségben való megragadása, az összefüggQ elbeszélések helyett a leírás térnye-

rése (Zola, 1979, 174–186. o.), s ezzel együtt a töredékesség és az életdarab-technika 
(Czine, 1979, 15. o.). Mindenesetre, miképp Zoltai fogalmaz, a naturalista m_vész „fel-
tárja a nagyvárosokban és az elmaradott vidékeken tenyészQ tömegnyomort, bevilágítja a 
jelen társadalmának legrejtettebb, legsötétebb zugait, s ezáltal a »gyakorlati szociológia« 
m_velQje is, a társadalom hízelkedést nem ismerQ, az igazat kimondó kritikusa” (Zoltai, 
1997, 204. o.).

A naturalisták felfogása szerint a társadalmi valóságot a maga középszer_ségében kell 
megragadni, s el kell kerülni a kiemelkedQ alakokat, mint amilyenek például a stendhali 
vagy a balzaci figurák. Az olyan m_vészek, mint amilyen Émile Zola, Jules Bastien-
Lepage vagy Fényes Adolf, hangsúlyozzák az emberi cselekvés ösztönrugóit, s gyakran 
mellQzik „a magasabb rend_ érzelmek és az értelem cselekvQ és jellemalakító szerepét” 
(Czine, 1979, 38. o.). Afféle komorabb szellemiség hatja át e szerzQk m_veit, akárcsak 
Bródy Sándor epikáját, mely – az író megfogalmazásában – „arról a sok ijesztQ nyomor-
ról” szól, „mely a lelket öleli át, rideg, csontváz karjaival”, „azokról, kik születésükkel 
predestinálva lettek a nyomorra” (ld. Bródy Sándor: ElQszó a Nyomor elsQ kiadásához, 
1884; Bródy, 1979, 192. o.).

Ez a felfogás akár párhuzamba állítható Fényes Adolf piktúrájával is, ám kissé 
erQszakolt volna a – Zola koncepciójához hasonlóan – Bródynál is tetten érhetQ társa-

dalmi determinizmust minden áron számon kérni a festQ életm_vében. Mindenesetre 
tudjuk, hogy Munkácsy kezdetben jelentQs hatást gyakorolt rá, ám az Q cselekményes 
életképfestészetének tendenciájától fokozatosan eltávolodott, s közelebb került egy 
olyan formanyelvhez, amely párhuzamba állítható a de Goncourt-féle életdarab-tech-

nikával (vö. Czine, 1979, 14–15. o.; de Goncourt, 1979, 168–171. o.) és a taine-i 
szenvtelenséggel (ld. Czine, 1979, 22–23. o.). A századvégi magyar m_vészetben 
– a számottevQ Munkácsy-hatás mellett – valóban új esztétikai felfogások kezdtek 
elterjedni, melyek alkalmasaknak bizonyultak a töredékes lét élményének kifejezésé-

re. JelentQs volt például Jules Bastien-Lepage hatása, gondolva itt például Ferenczy 
Károly festészetére. A plein air és az impresszionizmus importja is meghatározó volt, 
amely hozzájárult a természeth_ és hiteles ábrázolás kivitelezéséhez. Azonban túlsá-
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gosan messze mennénk tárgyunktól a századvégi magyar m_vészet recepciótörténeté-

nek és stílustörtének taglalásával, így érdemesebb lesz_kítenünk a kört, s közvetlenül 
a tárgyunkra térnünk.

(Fiúgyermekek ábrázolása az alföldi festQk vásznain) A 19–20. század fordulóján az 
alföldi m_vésztársadalomban többfelé gyökeret vert az elkötelezQdés „az ízig-vérig ma-

gyar piktúra megteremtése” (Egri, 1989, 5. o.) iránt – e m_vészek olyan m_vészetet akar-
tak létrehozni, mely a nép érzelemvilágából táplálkozott, „az áldott jó magyar földbQl” 
(Bodnár, 1986, 111. o.) sarjadt ki. Ezzel együtt természetesen felélénkült az érdeklQdés 
az egyszer_ parasztember sorsa után – a festQk mind nagyobb érzékenységgel fordultak 
tehát a dolgos falusi ember nehéz élete felé, hogy vásznaikon megfessék a paraszti élet 
kíméletlen rendjét és nyomorúságait. Ez a „plebejikus szemlélet” (Egri, 1989, 5. o.) hatot-
ta át Deák-Ébner Lajos, Bihari Sándor, Fényes Adolf, Tölgyessy Artúr és Tornyai János 

festészetét is – vásznaikon a parasztember életélményeinek különféle megfogalmazásai-
val találkozunk (Bodnár, 1986, 111. o.). Ki magányos szemlélQdQként, meditatív kompo-

zíciókon jelenítette meg a paraszti sorsot, mély együttérzéssel (Bálintné Hegyesi, 1992, 
26. o.), mint Fényes, ki epikai részletességgel, objektív-leíró egyszer_séggel viszonyult 
az élményanyaghoz, mint Deák-Ébner Lajos és Bihari Sándor (Bodnár, 1986, 104. o.), 
ki belülrQl átélve jelenítette meg „a néplélek indulatait”, akárcsak Tornyai (Elek, 1936, 
321-328. o.), de a motiváció egy volt: az alföldi táj és népélet vonzereje. E festQk együtt-
érzéssel tolmácsolták a paraszti élet legkülönbözQbb helyzeteit, élményeit, akárcsak az 
aggkort, a munkássorsot, de a gyermekkor, s azzal együtt az anya-gyermek kapcsolat is 
fontos témaként jelent meg a különbözQ életm_vekben.

Azonban még a gyermek-tárgyú képeken sem „a boldog, bájos gyermekkor” ke-

rül megelevenítésre, ahogyan például azt Peske Géza bodajki gyermekfestQ jelenetein 
(Keménydió, Kutyával játszó fiú, Kisfiú kutyával, Kislány kutyával) láthatjuk (NKÖEÖK, 
2007).4 Sokkal inkább azt kell mondanunk, hogy a paraszti élet alázatos, szótalan rend-

je bújik meg a gyermekek bQre alatt ezeken a megjelenítéseken. Noha anatómiai-fizi-
ognómiai értelemben gyermekeket látunk, jellegzetesen gyermeki élethelyzetek ritkán 
kerülnek ábrázolásra. Többnyire komoly, szemérmes, visszafogott leánygyermekek és 
engedelmes, szófogadó fiúcskák jelennek meg paraszti öltözékben, ezáltal is kifejezésre 
juttatva a falusi élet nehéz rendjét. Azonban érdemes kiemelni, hogy a gyermekség motí-
vumai nem sikkadnak el az interpretációkon, de nem is kerülnek kiemelésre.

Arról van tehát szó, hogy a festQk – lévén, hogy életükben a magyar nép, a néplélek 
megfestésére vállalkoztak – a paraszti élet hallgatag rendjét festették meg gyermekábrá-

zolásaikon is. Az ábrázolásokon a gyermekkor nem kifejezetten a kortárscsoporti élmé-

nyekben, a tevékeny felfedezésekben gazdag életkorként jelent meg – a gyermekvilág 
nem vált el hangsúlyosan a felnQttvilágtól. Nem a felfedezésektQl örömteli, lírai utánér-
zés_ gyermekvilág jelenik meg e vásznakon, hanem az a kor, amely mögött már letagad-

hatatlanul munkálkodik a nehéz paraszti élet regulája. A gyerekek ugyanis – különösen a 
nagyobbak – ugyanazt csinálják, mint a felnQttek, csak „kicsiben”. Igaz ugyan, hogy ezek 
az alkotások – tárgyuknál fogva – már felhívták a figyelmet a gyermeklét antropológiai 
jegyeire, értékeire, ám a paraszti életrend megjelenítésének szempontjai többnyire felül-
írták a gyermeki sajátosságokat. Mindezek a szempontok a különbözQ megjelenítéseken 
egymástól többnyire elválaszthatatlanul jelentek meg. A tárgyi-fizikai környezet, a ruhá-

zat, a divatelemek, a tekintet, a taglejtések, a mozdulatok, a hangsúlyosan szerepeltetett 
attribútumok, motívumok, esetleg szimbólumok egyaránt következtetési alapokat jelente-

nek a különbözQ megállapítások szempontjából.
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Az alföldi festQk gyermekábrázolásai között jórészt leánygyermek-ábrázolást találunk, 
legalábbis körülbelül kétszer annyi leánygyermeket vélünk felfedezni az alkotásokon, 
mint fiúgyermeket. Jelen dolgozat tárgya azonban, mint már említettük, a fiúgyermek-
ábrázolás. A leányábrázoláson többnyire a szemérmes, visszafogott leánygyermek képe 
köszönt vissza, míg a fiúk ábrázolása több aktivitást tükröz, s itt viszonylag gyakran jele-

nik meg az „életrevaló fiúgyermek” képe is. Viszont ez a fajta megjelenítés talán mégsem 
számottevQ és jelentQs. A fiúk valamelyest excentrikusnak, huncutkodásra, izgágaságra 
hajlamosnak t_nnek, ám alig látjuk a néprajzi szakirodalomban hangsúlyozott fiúgyerme-

ki „tettvágyat” közvetlenül megmutatkozni.
A fiúgyermek-ábrázolások több témakör (pl. anya-gyermek kapcsolat, testvérkapcsola-

tok) szerint tárgyalhatók, ám jelen dolgozatban javarészt – egy kivétellel – az egyalakos 
életképeket, a portrééletképeket és a gyermekportrékat elemezzük. Ennek oka az, hogy 
a többi témakör esetében nem a fiúgyermek-aspektus a leghangsúlyosabb, s ezért ezen 
m_vek más tanulmányok keretein belül kerülhetnek, illetve kerültek publikáción belül is 
elemzésre. Mindenesetre elemzéseinkkel célunk az, hogy egyfajta áttekintést tegyünk az 
alföldi fiúgyermek-élet különbözQ aspektusairól, állomásairól, különös figyelemmel az 
antropológiai tér (ruházat, enteriQr, táj) és bizonyos hangsúlyosan szerepeltetett attribú-

tumok, szimbólumok (például darutoll) elemzésére. Tárgyalásunk során igyekszünk ösz-

szefüggést teremteni a fentebb vázolt néprajzi áttekintésben elQhozott összefüggésekkel, 
illetve némileg a tárgyalásra kerített alkotók festQi szemléletével, esztétikai felfogásával, 
életm_vének egészével is. Az elemzések alkotónként kerülnek sorra, rövid bevezetéssel 
az adott alkotó életm_vérQl.

(Deák-Ébner Lajos [1850–1934]) Deák-Ébner Lajos német származású családból 
való m_vész volt ugyan, ám – szülei révén – már gyerekkorában szívügyévé vált 
a magyar nemzet, s megismerkedett a szabadságharc eseményeivel és céljaival 
is. Müncheni és párizsi tanulmányai után letelepedett Barbizonban, majd August 
Pettenkofen híre nyomán Szolnokra utazott. E vidék csakhamar döntQ hatást gyako-

rolt festészetére, hiszen a m_vész ezzel a magyar népélet s_r_jébe került. Pettenkofen 
tanácsokkal látta el, hogyan közelítsen ecsetjével a piaci élet sokrét_ valóságához, ám 
az utak már kezdetekkor elváltak: az Q kisméret_, epigrammatikus képeihez képest 
Deák-Ébner nagyméret_ munkái epikai részletességgel beszélik el még a mellékesnek 
t_nQt is, képei ezért nemritkán pillanatfelvételként hatnak. Bár Szolnokon igen nagy 
számban festett vásári jeleneteket, különös érzéke volt ahhoz is, hogy hitelesen, leíró 
egyszer_séggel és közvetlenséggel elevenítse meg a nehéz sorsú falusi ember életét. 
Azonban többnyire nem a nehézségek megfestésére törekedett, sokkal inkább a pa-

raszti élet der_sebb részleteinek megelevenítésére, így aztán kompozíciói rendszerint 
kedélyesek, részletezQ kedv_ek, mozgalmasak és eseménydúsak lettek. Végül, bár e 
szempontok könnyen vitathatók, érdemes megjegyezni, hogy a különbözQ szemlélet_ 
szakirodalmak szerint milyen képet alkottak Deák-ÉbnerrQl stílustörténeti szempont-
ból: míg Végvári Lajos a németalföldi festészet hatását hangsúlyozza, s a Millet-hatás 
elméletét elutasítja, szembeállítva ezzel Deák-Ébner festészetét a barbizoni iskola 
általa poétikusnak, passzívnak mondott festészetéve (Végvári, 1950, 111–120. o.), 
addig Székely András például utóbbi festQ, illetve Jules Bastien-Lepage hatását em-

líti (Székely, 1978, 256. o.). Az viszont vitathatatlan, hogy a m_vész munkásságával 
kétségtelenül megalapozta a szolnoki m_vészet m_ködését, már csak azzal is, hogy 
Szolnokra irányította Bihari Sándort, aki már itt bontakoztatta ki képességeit, s aki 
késQbb Fényes Adolf „tanítójává” lett (Oelmacher, 1970, 7–8. o.).
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1. ábra. Deák-Ébner Lajos: A kis kíváncsiskodó, é. n.

Mint már említettük, Deák-Ébner Lajos elsQsorban sokalakos, anekdotikus életképeirQl ismert 
(Cserépvásár, Lacikonyha, Vásári baleset, HazatérQ aratók, A Zagyva partján), s rendszerint 
gyermekalakjait is vidám, sokszoknyás, derék asszonyok között találjuk színes, napfénytQl átha-

tott kompozícióin. Azonban több egyalakos gyermekábrázolást is ismerünk tQle – ilyen például 
a Kislány kosárral, a Lányka korsóval, a Kislány erdQben vagy a RQzsegy_jtQ (1895). Egyalakos 
portrééletképei sorában találunk egy fiúgyermeket ábrázoló festményt is – ennek címe: A kis 
kíváncsiskodó (é. n.; 1. ábra). A képen egy asztalnál ágaskodó, mezítlábas kisfiút látunk fehér 
szín_ egyberuhában, amely életkorából fakadó éretlenségére, naiv voltára, s azzal együtt egész 
lényének esetlegességére utal. A fehér szín akár utalhat életkorának tiszta, ártatlan voltára is. 
Derekára kék kötényt rögzítettek, fején pedig kis barna sapka található, amely nemét jelöli.

A tárgyi részletek, a csendéletszer_ elemek (a fazekas tárgyak a falon és az asztalon, 
maga az asztal és a szék, a széken pedig a rongynak használt textildarab) hitelesebbé, át-
élhetQbbé teszik a jelenetet, s a berendezés szerénysége ellenére is rendkívül beszédessé. 
A fénnyel átjárt enteriQr egyszer_ berendezésébQl, illetve a gyermek ruházatából szegény-

ségre következtethetünk, ám a festQ mégsem a társadalmi réteghelyzet aspektusát hang-

súlyozza vásznán, ahogy más képein sem. Maga a tény, hogy a festQ elsQsorban vásári 
jeleneteket (Baromfivásár, Dinnyevásár) festett a nép életérQl, már eleve azt bizonyítja, 
hogy mindenekelQtt szemlélQként, megfigyelQként viszonyult a nép életéhez, s valóban: 
képein objektív-leíró jelleg, s afféle szenvtelen realizmus uralkodik.

Itt sem a nép fiától való ábrázolást látunk, mindenesetre a kép alkalmas arra, hogy a befo-

gadó betekintést nyerjen egy parasztfiúcska egyetlen, spontán módon kiválasztott pillanatába. 
Éppen ez, a m_ spontaneitása teszi lehetQvé, hogy valami megjelenjen elQttünk a gyermekkor 
befejezetlenségébQl, gyámoltalanságából, nyitott voltából. A kompozíció spontán hatásának 
eszköze alatt elsQsorban a teret átjáró világos napfényre, a tónusok finom átmenetére, illetve a 
m_nek az átlós kompozíció okozta mozgalmasságára kell gondolni, s mindennek köszönhetQ-

en a festményt a m_vész „mindvégig derült és optimisztikus kedélyvilága” (Rózsaffy, 1907) 
hatja át. A kép mozgalmasságához hozzájárul a tárgyak elhelyezésének kissé spontánnak ható 
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módja is. A plein air formanyelvi megoldásainak (a világos festés technikájának) alkalmazása 
e képen is rámutatott a dolgok pillanatnyiságára. Feltételezzük, hogy ezzel a festQi felfogással 
egyfajta – hozzá sem kell tenni, mai pedagógiai tudásunk felQl közelítve naivnak, hiányosnak 
tetszQ – gyermekfelfogás járt együtt, mi szerint ez az életszakasz az érzékelés, a jelenségek 
ítéletmentes befogadásának kora, amikor még minden a pillanatnyi érzékelés, a színek, a fé-

nyek, az összbenyomások függvénye.
Összegzésül elmondhatjuk, hogy a kompozíciós megoldások tükrében a kép állítása, hogy 

a kora gyermekkor évei az érzéki felfedezések és rácsodálkozások idQszaka, s talán, hogy ezt 
a felnQtt környezet is elfogadja. Itt tehát – a színeknek, a fényeknek, a reflexeknek, a bútorda-

rabok és az edények kissé rendezetlen elhelyezésének, illetve a mozgalmasság érzését kiváltó 
átlós kompozíciónak köszönhetQen – nem a „miniat_r felnQtt” képe jelenik meg, azonban a 
tárgyi és viseleti elemek elhelyezésének ténye mégiscsak figyelmeztet arra, hogy a gyermek 
olyan környezetbe született, ahol már korán bele kell tanulnia a felnQttek dolgába.

(Bihari Sándor [1856–1906]) Bihari Sándor szegény iparos családban született, egy szegény 
szobafestQ fiaként, s életét m_vészként is végigkísérte a nélkülözés terhes légköre. Jól ismerte a 
falusi élet alakjait, a szegény emberek hétköznapjait, s vásznain is rendszerint ezek az egyszer_ 
figurák jelennek meg, hiteles társadalomszemlélettel, mindenféle etnográfiai utóíz nélkül (vö. 
Genthon, 1935, 147–151. o.). Egyszer_en és díszítetlenül ábrázolta a paraszti élet apró, ám annál 
beszédesebb mozzanatait, az embertípusok és a tipikus helyzetek megragadására törekedve, ki-
hangsúlyozva a társadalmi rétegjellemzQket, a szociokulturális kódokat, egyforma hangsúlyt he-

lyezve az antropológiai tér különbözQ rétegeire (a ruházatra, a tárgyi-fizikai környezetre, illetve a 
tájra), valamint a testhasználati jellemzQkre, gesztusokra. Miképp Roskovics Ignác mondta róla, 
„ha madarat festett volna, a szürke verebet festette volna” (idézi: Fónagy, 1906),5 hiszen Qt nem 
a különös, hanem a jellemzQ érdekelte. Igyekezett színpadias és népszínm_ves hatás nélkül vá-

szonra vinni valamit a „magyar humusból”, s ezt Q egyszer_, hétköznapi témákon keresztül vélte 
megvalósíthatónak. Képei jeles bizonyítékok a polgári átalakulás koráról (ld. Programbeszéd, 
1891), melyben még erQsen tartotta magát az archaikus paraszti állapot, ám már érezni szikráit a 
paraszti polgárosulásnak, az egyszer_ ember öntudatra ébredésének, a helyi autoritással („intel-
ligenciával”) szembeni bizalmatlanságnak.

2. ábra. Bihari Sándor: DinnyeevQ (Parasztiú), 1905
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Bihari Sándor elsQsorban sokalakos jeleneteket festett ugyan remek részletezQ erQvel, ám 
egyalakos képeket is ismerünk tQle. DinnyeevQ (vagy: Parasztfiú) c. képét (1905; 2. ábra) 
friss lendület uralja, mely révén érezzük a gyermekkor elevenségét, ugyanakkor a népviseleti 
elemek ízig-vérig parasztivá, archaikus alakká teszik az ábrázoltat. A fiú kalapja és rajta a toll 
már a felnQttség, s egyben az archaikus parasztság állapotának szimbólumai, ugyanakkor a 
„kislegény” komoly arca és nyílt tekintete egyszer_, gyermeki karaktert tükröz.

E reflexekben gazdag kép egy kiragadott jelenetet, töredéket mutat egy parasztfiú hét-
köznapjaiból, egyetlen pillanatot csupán, s már-már e fiúalak maga is a fényjáték véletlen 
m_vének t_nik. A megjelenítésnek ez a módja – a plein air formanyelvi megoldásainak 
alkalmazása – alkalmasnak t_nik a gyermekkornak az érzéki felfedezések által definiált 
jellegének kiemelésére, a színek (a kékek, a fehérek és a vörösek) pedig ugyancsak a 
gyermekkor érzéki élményekben gazdag világára utalnak.

A szemmagasságban történQ ábrázolás révén úgy érezzük, a gyermek már nem függ 
lépten-nyomon szüleitQl, képes és rá is van szorulva az önállóságra; s valóban, a gyer-
mekre faluhelyen afféle „kicsinyített felnQttként” tekintettek, hiszen tevékenységei jel-
legükben nem, pusztán mértékükben különböztek a felnQttekétQl (Deáky, 2011, 281.). 
Különben is érezzük az ábrázoláson a gyermeki szemlélQdés „aktusa” mögött a dolgos 
paraszti hétköznapok szertartásos rendjét, hiszen az antropológiai tér elemei is minden-

képpen errQl árulkodnak. Bár a tárgyi-fizikai környezet (a bútordarab, az épített, alkotott 
környezet, illetve a kultúrtáj) itt rendkívül kevés elembQl áll, az ábrázoltakból mégis vilá-

gossá válik, hogy a gyermek milyen körülmények között éli hétköznapjait, illetve, hogy a 
felnQtt környezet hogyan gondolkodik róla. Itt ugyanis az archaikus paraszti léthez kötött, 
szófogadó, egyszer_ parasztgyermek képe ugyanúgy megjelenik, mint a gyermekkor-
nak élénk, érzéki életszakaszként történQ felfogása, ugyanakkor a fiú passzív, meditatív, 
helyzetben történQ megjelenítése érvényessé teszi a „szemlélQdQ gyermek” fogalma felQl 
történQ megközelítést is. A gyermeklét központi mozzanata tehát itt a világ ítéletmentes, 
nyugodt felfedezésére irányuló „komplentáció”. E m_ ebben is különbözik a m_vész 
korábbi alkotóperiódusainak képeitQl, ugyanakkor tudjuk, hogy ezekben az években 
Biharitól már elsQsorban ilyen egyalakos, nyugodtabb felfogású, mindenekelQtt a plein 
air szellemében fogant képeket ismerünk.

3. ábra. Bihari Sándor: Lóitatás a Tiszaparton, é. n.
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A Lóitatás a Tiszaparton c. festmény (é. n.; 3. ábra) az elQzQvel szemben rendkívüli 
távlatokat mutat meg, s az alkotó ebben a messzeségbe veszQ tiszaparti tájban helyezi el 
a tanya lovait istápoló vékonydongájú fiú alakját. Itt nem a figura van ugyan a középpont-
ban, ugyanis korántsem individuumként jelenik meg, hanem csak mint a természet pará-

nyi alkotóeleme, ezzel is érzékeltetve, hogy a paraszti életszemlélet középpontjában a föld 
törvényei és a földm_velés ésszer_ regulái álltak, ezért az egyénnek minden tekintetben 
alá kellett magát vetnie a természet akaratának. Ugyanakkor e m_, ha meglehetQsen ob-

jektív-leíró jelleggel is, de kifejezésre juttatja az elszigetelt tanyasi létezésmód élményét 
is. Mint látható, a fiú legközelebbi barátja a természet, más sorsa nincs is neki, csak a föld. 
Így aztán elQtte nincsenek kérdések, csak a rideg vidéki élet rendje van, ebbe szervezQdik 
bele már egészen kicsi kora óta.

(Fényes Adolf [1867–1945]) Fényes Adolf magányos ember volt és különc, aki távol tar-
totta magát az izgalmaktól és a szocialista gondolkodástól (Bálintné Hegyesi, 1992, 25. 
o.). Munkásságában kifejezésre jutott ugyan egyfajta nagyfokú szociális érzékenység, ez 
azonban nem áll közvetlen rokonságban a korabeli szocialista mozgalmak polgári radika-

lizmusával. Kortársai a „szegény emberek festQjeként” emlékeztek rá, pedig mindössze 
egy évtizedet ölelnek el életm_vében a Szegényemberek élete c. sorozat darabjai. Saját ko-

rában mélyen emberségesnek tartották, s maga is így vallott e sorozatával kapcsolatban: 
„ElsQsorban nem mint festQ festettem ezeket a képeket, hanem mint ember. A szociális 
szempont mélyebben érdekelt a m_vészinél. Arra gondoltam, hogy ha a tárlatok szépen 
élQ, gondtalan látogatói elé tárom ezt a szomorú világot, talán sokak lelkiismeretét felrá-

zom.” (idézi: Németh, 1972, 26. o.)

4. ábra. Fényes Adolf: Ebéd, 1902

Meditatív parasztjelenetei, sötét, komor tónusú kompozíciói a társadalom perifériájára 
szorultak iránti mély emberi érzéseirQl tanúskodnak. Eseménytelen, csendes jelenetek 
ezek, melyek az elbeszélés igénye helyett a leírás részletességével, hitelességével kíván-

nak hatni. Fényest sokkal jobban érdekelte az egyes ember maga, annak egy-egy apró 
mozzanatával, mint az Qt övezQ társadalmi környezet. A tény, hogy m_vei leíró jelleg_-
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ek és kevésalakosak, már-már a zolai naturalizmus felé közelíti Fényes esztétikáját (vö. 
Németh, 1999, 122. o.), ám m_vein Munkácsy emberábrázolásának, ecsetkezelésének és 
koloritjának hatása érzQdik, ahogyan a fény-árnyék játék drámai hatása is hozzájárul ah-

hoz, hogy e kompozíciókat némileg Munkácsy örökének érezzük (Lyka, 1905).
Gyakran ábrázolt munkás- és parasztembereket, a szegénységnek, a nyomornak kiszolgál-

tatott anyákat és gyermekeket, akik már nem a nemzeti elnyomás áldozatai, mint a Munkácsy-
festmények alakjai (ld. Siralomház, 1880), hanem a megújuló társadalom belsQ viszonyainak 
kiszolgáltatott, egyszer_ igény_ emberek. Fényes Adolf festményei csöndesen, ám mégis 
sokat sejtetQen képesek megeleveníteni valamit a valamikori munkás- és parasztember „ter-
mészetrajzából”, kegyetlenül tárva föl az emberi élet alsórégióinak már-már állatiasnak tetszQ 
zugait is (vö. Zoltai Dénes a zolai naturalizmusról; Zoltai, 1997, 202–206. o.).

A paraszt- és munkástéma, az egyszer_ emberek ábrázolása, az „ember az állatban” 
(Oelmacher és N. Pénzes, 1960, 11. o.) toposz megjelenítése e korban – különösen ha-

zánkban, ahol a polgári átalakulás megkésve indult kibontakozásnak – még botránynak 
számított. Éppen ez volt Fényes Adolf „eredendQ b_ne” is: az, hogy „a legalsó tízezer 
képviselQi láthatók a keret drága aranylécei között” (Lyka, 1905). A közönség körében 
feltételezhetQen visszás fogadtatásra talált az Ebéd c. festmény (1902; 4. ábra) is. A kép 
sötétbarnás és feketés tónusokkal megfestett, komor, semleges háttér elQtt ábrázol egy 
megtört, megfáradt férfit rongyos ruházattal, felhúzott térdekkel, s egy fiatal, talán még 
suhanc korban sem lévQ fiút mohó falás közben, szinte egész testét ráhangolva az evésre 
(ld. a lábak és a kezek összeigazítása). E párosban feltételezhetQen apát és fiát ismer-
hetjük fel. Talán napszámosok, talán cselédek, nem tudjuk. Valószín_leg a fáradságos 
munka szünete alatt találjuk Qket, mely rítus megállásra késztet, s most, legalábbis a férfit 
tekintve, némi számotvetésre ad alkalmat saját életével. Pt nem látjuk enni, elQtte érin-

tetlenül hever a mintegy „osztályrészét” jelzQ szerény ebéd, mely ugyanakkor – a maga 
fehéreivel – biztosítja a kompozíció egyensúlyát, illetve kitölti az _rt. A fiún még keve-

sebb a felelQsség, Qt még nem érték el az évQdés pillanatai, Q még némiképp öntudatlan 
elszenvedQje a közös tragédiának, mely – a chiaroscuro technikája, a komor tónusok, a 
pillanatnyiság érzetét keltQ átlós kompozíció, illetve a mozdulatok halk ellentéte révén – 
szinte tapinthatóvá válik.

5. ábra. Fényes Adolf: Fiúfej, é. n. 6. ábra. Fényes Adolf: Fiúcska, é. n.
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Az uralkodó színek közül a barna a föld princípiumát idézi, s ezzel együtt utal a „föld 
törvényeinek” (Sárkány és Szilágyi, 2000, 601., 643., 646–647. o.) engedelmeskedni 
kényszerülQ parasztember lelkialkatára, mely szívós és szilárd, mentalitását pedig a jó-

zanság jellemzi. E tulajdonságokat hordozzák magukban e kép barna tónusai, feketéi 
pedig némileg szomorúságra és reménytelenségre utalnak (ld. Király Sándor meghatá-

rozásait Tatai Erzsébet táblázatában összefoglalva; Tatai, 1998, 149. o.). E finom szín-

átmenetekben gazdag, komor színkompozícióból mintegy a naivitás, a tapasztalatlanság 
„színfoltjaként” válik ki a fiú fehér ingje, mely egyébként is gyakori ruhadarab volt ebben 
az életkorban, ahogyan a kis barna kalap is tipikusan a fiúgyermek-lét attribútumának volt 
tekinthetQ abban a korban faluhelyen.

A passzív-meditatív jelleg_ kompozícióból halk szavúan, de megrázó erQvel árad a sze-

génység atmoszférája, a szegény ember kilátástalan sorsának nehéz levegQje. Mindezek 
okán a kép könnyen rokonítható a festQ olyan más m_veivel, mint amilyen az Anya gyer-
mekével (1901) vagy a Napszámos (1900 k.) (Lyka, 1905).

E m_vekkel együtt e festmény képes kifejezésre juttatni az ábrázoltak létének töredé-

kes voltát. Ez annak köszönhetQ, hogy a festQ nem társadalmi kontextusában ábrázolja 
alakjait, hanem abból kiragadva, mintegy ránagyítva egy-egy illékony, ám jellemzQ pil-
lanatra, h_ „természetrajzot” adva az ábrázoltakról. Így Zola meghatározása, mi szerint 
„a m_alkotás nem más, mint a természet egy darabja, ahogyan azt egy temperamentum 
szemléli” (Zoltai, 1997, 205. o.; Czine, 1979, 7–50. o.), itt is érvényes, hiszen Fényes 
Adolf e vásznán összekapcsolta a pillanatnyiságot az ösztönbe zárt idQvel, ráirányítva a 
figyelmet az emberi élet ösztönök általi meghatározottságára, s ezáltal múlandóságára. 
Talán némileg valóban párhuzamot vonhatunk Zolával, ám a társadalmi determinizmus 
(ld. Zoltai, 1997, 203–204. o.; Czine, 1979, 7–50. o.) kitételeinek érvényesülését a képi 
ábrázolás termékein aligha tudjuk leellenQrizni. Mindenesetre, tudjuk, hogy Zola olyan 
regényei, mint amilyen például a Patkányfogó nem felelnek meg a Zola által hangsú-

lyozott tárgyilagosság és szenvtelenség kitételének, s ahogy például a Patkányfogó c. 
regény esetében mondhatjuk, Fényes e képe kapcsán is elmondhatjuk, hogy azt mintegy 
társadalmi vádiratként címezte a közönség irányába. Társadalomkritikai attit_dje okán e 
képet realistának is mondhatnánk, azonban itt már nem találkozunk a kritikai realizmust 
hagyományosan meghatározó életképszer_séggel, mint korábbi, Munkácsy-örökséget 
erQteljesebben jelzQ, ám a naturalizmushoz is közelebb álló munkákkal (vö. Pletyka 

[1895]; Civódás [1897]).
Mindazonáltal azt is elmondhatjuk, hogy Fényes nem osztályrészvétet érzett; elsQsor-

ban az emberi természet tanulmányozása érdekelte, s nem pedig a társadalmi szituációk 
vizsgálata. Ez távolítja el Qt a kritikai realizmustól, s azzal együtt a korabeli szocialista 
mozgalmak szólamainak áthallásától. Ezzel szemben olyan léttartalmakat világít meg a 
festQ, melyek Schopenhauer pesszimista filozófiájában jelentek meg elQször határozottan. 
Akárcsak Schopenhauer rendszerében, az ember itt sem elsQsorban értelme által megha-

tározott cselekvQként jelenik meg, hanem olyanként, mint aki „ösztöneitQl ráncigált, a 
tudatalatti mélybQl feltörQ indulatoknak a rabja” (Németh, 1999, 113. o.). Talán éppen az 
efféle szubjektivizmus tartotta távol Fényest a szocializmusnak a társadalmi haladásba 
vetett, az emberi természet iránti mélyebb érdeklQdés hiányában kritikátlannak mondható 
optimizmusától, mindenesetre az biztos, hogy ebben nagy jelentQsége volt magányos, 
zárkózott természetével párosuló mély emberségességének.
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A Fiúfej c. kép (é. n.; 5. ábra) valószín_leg még a szegényember-periódusból való, 
ugyanakkor e darabon már – ha oly haloványan is – tetten érhetQ a reflexek rögzítésére 
való törekvés: a hátulról érkezQ fénynek, illetve a szegény fiúgyermeki létre utaló barna 
sapka által vetett árnyékoknak köszönhetQen a fiú arcán, orrán és nyakán fehérek és az 
égetett umbra árnyalatai játszanak, az alapvetQen barnás-szürkés ruhán elQt_nQ kékek 
pedig ugyancsak a plein air felerQsödQ hatását mutatják. Ugyanakkor mégiscsak a komor 
tónusok a meghatározóak, melyek kifejezésre juttatják az ábrázolt alakja mögött húzódó 
létélményt, a szolgai alávetettség érzését. Mindezzel együtt elmondható, hogy e festmény 
jól illeszkedik a szegényember-korszak tematikai kánonjába. A Fiúfej talán egy szegény 
kondás- vagy cselédgyermeket ábrázol: szemében szerénység és „szolgaszellem” ül, 
lényébQl kiszolgáltatottság érzQdik. Ezt, illetve a fiú alárendelt szerepét hivatottak érzé-

keltetni a háttér barnás-szürkés, s a ruházat feketés és barnás tónusai is. A barna, mint 
tudjuk, a föld színe, s ezáltal a barnák itt kifejezésre juttatják a „föld törvényeit” (Sárkány 
és Szilágyi, 2000, 601., 643., 646–647. o.), s azzal együtt a puszta megélhetésért folytatott 
küzdelmeket, melyek megadják a gyermek életének kereteit, s szívós lelk_, ám szerény, 
az élet nehéz rendjébe csakhamar beletörQdQ fiúvá érlelik a gyermeket. A vaskos ajkak 
egyszerre utalnak kitartó jellemre és lényének anyagi szükségletek általi meghatározott-
ságára, kihangsúlyozva „vaskosnak”, „plebejikusnak” is mondható természetét.

A Fiúfej c. képpel szemben a Fiúcska c. festmény (é. n.; 6. ábra) öntudatos, talán 
gazdagparaszti családba született kisfiút ábrázol, karosszékben ülve. A kisfiú összekul-
csolt kezei hatalomra, emelvényre helyezett lábai biztos pozícióra utalnak. Tartásában és 
tekintetében a magabiztos, öntudatos kisfiú lénye érzQdik. A portré beállított ugyan, ám 
mégsem érezzük m_vinek a pózt, a háttér zöldje pedig még inkább érzékelteti a gyermek 
büszkeségét és módos voltát. Szülei Qt nem engedelmességre nevelik és függQségre, mint 
a Fiúfej modelljét, sokkal inkább büszkeségre és felelQsségtudatra. Nem alázatosságra és 
rutinfeladatokra idomítják, sokkal inkább méltóságteljes viselkedést várnak el tQle.

Tehát míg a szegényparasztok, a zsellérek és az uradalmi cselédek körében a „szociali-
záció legfontosabb törekvése a függQségre [s ezzel összefüggésben az átlagosságra]6 való 
nevelés volt, mivel ez a személyiségtípus kedvez a »rutinfeladatok rutinmegoldásának« 
(Wolf, E. 1973: 401)” (Sárkány és Szilágyi, 2000, 672. o.), addig már a középparasztoknál 
is gyakrabban elQfordult, hogy a kicsinek csak késQbb kellett beleszoknia a munka rend-

jébe. Ezért az Q esetükben gyakran elQnyben részesítették és szorgalmazták a „kiválósá-

got”, ahogyan a tanulást is. Azonban ezzel szemben, mint tudjuk, a cselédek családjainál 
a szülQk nem igazán tudtak törQdni a gyerekkel, s mivel a legfontosabb erény a kitartás 
volt, a testi fenyítékkel sem spóroltak különösebben.

Láthatjuk, már ebben a korai életszakaszban elkezdQdik a treníroztatás a késQbbi sze-

repekre, életfeladatokra – már ekkor eldQl, hogy kibQl lesz szolga, kibQl úr. Éppen ezért 
mondhatjuk, hogy e két kép együtt szemléletesen illusztrálja a korabeli társadalmi réteg-

zQdés jelenségét a polgári átalakulás és a kettQs társadalmi struktúra korában. (Mindehhez 
hozzátehetnénk azt is, hogy a társadalmi mobilitást számottevQen akadályozták men-

talitásbeli berögzQdések is [például idegenkedés a technológiai modernizálástól], de ez 
szorosan nem tartozik tárgyunkhoz [Kósa, 1990, 59–62. o.].) Mindazonáltal a félprofil 
aszimmetrikus elrendezés mindkét képbe mozgást visz, mindezzel jelenvalóvá téve az 
egyébként roppant bensQségesen megfestett ábrázolást.



26 TÁMBA RENÁTÓ: FIÚGYERMEK-ÁBRÁZOLÁS AZ ALFÖLDI FESTÉSZETBEN

7. ábra. Fényes Adolf: Fiú arckép, 1900 után

A Munkácsy-hatást tükrözQ képek után idQvel (1904-tQl) világos, napfényes képek 
váltak jellemzQvé Fényes életm_vében, sárgák és rózsaszínek harmóniájában megfestett 
jelenetek (BabfejtQk), amelyeken a korábbi, a képteret nagyrészt betöltQ nagyméret_ fi-
gurák helyét kis alakok vették át, hogy ezáltal is nagyobb szerep juthasson magának a 
napsütötte tájnak, s ezzel együtt a plein air és a szecesszió formanyelvi megoldásainak 
(Bálintné Hegyesi, 1992, 32. o.). EbbQl a korszakból való az Arckép c. gyermekportré is 
(1900; 7. ábra). E festmény zöld sapkás kisfiút ábrázol szólásra nyílt vaskos ajkakkal és 
húsos orral. Hangsúlyosan gyermeket látunk itt, aki beszélni, eszmélni, rácsodálkozni és 
megérteni tanul, aki még nem tud igazán beavatkozni a világba, s ezt nem is várják el tQle. 
Egyedül zöld sapkája jelzi, hogy milyen világba fog belenQni. Az ábrázolt kisfiú komoly, 
a megismerésre nyitott tekintete magával ragadóvá teszi a világos kompozíciót, a félprofil 
aszimmetrikus elrendezés pedig itt is elevenséget kölcsönöz a m_nek, jelenvalóvá, átél-
hetQvé téve azt. Éppen ez a beállítás teszi lehetQvé, hogy érzékeljük a gyermekkornak a 
fent leírt tanulási folyamatokból fakadó, e képen is érzékelhetQvé tett elemi erQfeszítéseit, 
ugyanakkor a gyermekkor szemlélQdQ jellege itt is megjelenik. A valQrökben gazdag kép 
Fényes egyik legátéltebben megfestett gyermekábrázolásának mondható.

(Tölgyessy Artúr [1853–1920]) Tölgyessy Artúr régi „patrícius” család sarja volt, kinek 
szabadságvágya és természetszemlélete áthatja festészetét. 1875-tQl nyaranként Szolnokon 
gy_jtött tapasztalatot, aztán az 1890-es évektQl fogva inkább már a Balaton környékén fes-
tett, különösen, miután villát építtetett magának Siófokon. Alföldi és balatoni képei kiváló 
megfigyelQképességrQl adnak tanúbizonyságot. Képei közvetítik azt a szabadságvágyat, mely 
a m_vész kalandos élettörténete mögött húzódott mindvégig: Tölgyessy, nem t_rve semmi-
féle intézményi korlátot és kényszert, diákkorában megszökött több oktatási intézménybQl, 
többek között a kalocsai konviktusból. IdQvel szülei belátták, nem való más a fiúnak, csakis 
a m_vészpálya; ismereteit és élményeit többek között Bécsben, Münchenben, Párizsban és 
Budapesten szívta magába. Így lett aztán idQvel TölgyessybQl korának kiemelkedQ tehetség_ 
tájfestQje, kinek fQ ihletforrása mindvégig a természet volt. „Lelke ott lenn szívta magába a 
boldog gyermekkor hajnalán ama titkos erQket a nagy természetbQl, melyek nagyra növelték 
m_vészi tehetségét, sarkalták becsvágyát s az élet annyi útvesztQjén átsegítették, puritánul 
Qrizve meg lelke melegét, a m_vészet igaz szeretetének.” (Kacziány, 1910)
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8. ábra. Tölgyessy Artúr: Horgászó iú, 1910

Horgászó fiú c. festményén (1910; 8. ábra) a m_vész ihletett, már-már költQi termé-

szetszemlélete érzQdik, amelynek okán képeit szemlélve olykor könnyedén eszünkbe jut-
hat egy-egy PetQfi-vers. A festményen megjelenQ kisfiú alakja ebbe a „magasztos, szép” 
(Kacziány, 1910) természetbe szervezve jelenik meg, s a m_ poétikus felépítettsége okán 
úgy érezzük, hogy a gyermek számára a természet a szabadság színtere. A fiú nem alá-

rendelt, késQbbi szerepét elQkészítQ gyereknek t_nik itt, alakján az érzQdik, hogy akarata 
egészen a sajátja, s eközben érezzük azt is, hogy a gyermek szabadsága összhangban áll 
a természet törvényeivel. Nem igazán érezzük, hogy a fiú valamiféle rábízott, kötelezQ 
feladatot végezne, e képen sokkal hangsúlyosabb a gyermek és a természet harmonikus 
viszonyának érzékeltetése. A pillanatfelvételszer_en megoldott képen a gyermekkor mint 
a szabadság életszakasza tárul elénk, s ebben kétségtelenül a festQ nagyfokú szabadság-

igénye jut kifejezQdésre. A festQ talán – ha nem is tudatosan – mintegy a saját gyermek-

korát idézte meg e vásznán.

9. ábra. Tölgyessy Artúr: Pancsoló, é. n.
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Tölgyessy Artúr Pancsoló c. festményén (é. n.; 9. ábra) – akárcsak Tornyai János 
Fiúcska a tornácon c. képén – a gyermekkor magával ragadó élményként jelenik meg: a 
figyelem középpontjában szereplQ kisdedalak megeleveníti azt az érzékeny életszakaszt, 
amikor a gyermek számára még minden a szeretet és az érzékelés, a véghetetlen termé-

szettel való érintkezés élénken ható lírája. A képen minden a szabadságélményre utal, a 
jelzésszer_en megfestett madarak, a kék ég és a gyermeki ártatlanság plasztikus megjele-

nítése ugyanúgy. Tölgyessy maga olyan gyermek volt, aki a szabad természethez szokott, 
a kalocsai jezsuita konviktusból is ez a természete hajtotta szökési kísérletre, így érthetQ, 
ha festményeinek fQ ihletQ forrása mindvégig a táj, az Alföld „csodás finomságokban 
gazdag hangulatvilága” (Kacziány, 1910) volt.

Végül tegyünk említést az ábrázolt test és a táj viszonyáról. E festményen, mint látjuk, 
önmagáért jelenik meg a gyermek bája, szépsége, a gyermek víztükörbQl visszaköszönQ 
mása pedig némileg eszünkbe idézi a Narcyssos-mítoszt is – a gyermekkor tehát e ké-

pen a gyönyör és az öröm forrása. A gyermek testi szépsége és érintetlensége azonban a 
természetben érvényesül igazán, amelyet a festQ kissé idealizáltan fogalmaz újra. Ez az 
újrafogalmazott természet már-már úgy tetszik, mintha a gyermek lelkivilága volna, s ha 
ez így van, ugyanez elmondható a Horgászó fiú c. kép esetében is. E m_veken ugyanis 
talán a táj mintegy a „lélekállapot”, méghozzá a m_vész „lélekállapotának” kivetülése-

ként értelmezhetQ (vö. a barbizoni iskola tájszemléletével; Németh, 1974, 31. o.), s ha ez 
így van, elmondható, hogy a m_vész saját élményeit vetíti bele ábrázolt emberalakjaiba 
is. Míg Tornyai János – keser_ élettapasztalataiból és lelki alkatából fakadóan – borongós 
egeket és bemérhetetlen messzeségeket fest, s így nála a természetben az alakok gyakran 
magányos, a többi embertQl elszigetelt kis figurák, addig Tölgyessy alakjainak lelkében 
nem magány él, hanem idill és béke – a természet békéje. Míg Tornyainál a móriczi tragé-

dia íze jelenik meg a Bús magyar sors (1910), a Juss (1904, 1920) és a Magányos fiú cím_ 
képen egyaránt, s e m_veken a táj maga is durvának és ridegnek tetszik, addig Tölgyessy 
festményeit – legyen szó éppen a tárgyaltakról, az IdyllrQl vagy a Délibábos pusztáról – a 
boldog gyermekkor élményei és a végtelenül szabadnak tetszQ, az embert magába fogadó 
természet szeretete hatják át.

E szembeállítás után végül kíséreljük meg e festmények életszemléletét párhuzamba 
állítani a rousseau-i életszemlélettel és nevelésfelfogással (vö. Jean-Jacques Rousseau: 
Emil, avagy a nevelésrQl; Rousseau, 1978), kiemelve a „jó vadember” mítoszát 
(Pukánszky, 2005, 64. o.) és az evilági boldogulás jelentQségének (boldogságetika) hang-

súlyozását az író életm_vében (Pukánszky, 2005, 66. o.), szemben a kálvini etika révén 
az ipari forradalom és a kapitalizmus korába tovább vitt, alapvetQen pesszimista gyermek-

felfogással. Szinte halljuk Rousseau sorait Tölgyessy festményeit szemlélve: „Boldognak 
kell lenni kedves Emil, ez minden érzékeny lény célja; ez az elsQ vágy amelyet belénk 
oltott a természet, és az egyetlen, amely sohasem hagy el bennünket.” (Rousseau, 1978, 
408. o.) Miképp a racionalizmus- és forradalomellenes Rousseau, úgy Tölgyessy is kora 
társadalmi-gazdasági helyzetétQl meglehetQsen idegen, fennkölt ideákkal itatta át m_veit, 
elszakadva a polgári társadalom és a hétköznapi élet alantasnak tekintett érdekeitQl. E 
képeket szemlélve mintha éreznénk Rousseau felfogását: a gyermekkor rendkívül nagy 
jelentQség_ és érzékeny életszakasz, melyet hagyni kell megérni a gyermekben ahhoz, 
hogy érett, autonóm felnQtté válhasson, aki képes életét a boldogság, a szabadság, az er-
kölcsi erény, a lelkiismeret jegyében irányítani (Pukánszky, 1995, 201–204. o.). (Idézzük 
fel, Ellen Key is az ösztönök megnemesítésére való törekvést tartotta a nevelés egyik 
fQ feladatának, egyébként párhuzamot tartva Nietzsche felfogásával…) Mindezzel a 
„romantikus” beállítódással együtt e képek állításához hozzátartozik egyfajta természet-
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központú életszemlélet is, mi szerint a gyermekkor csakis a természettel való összhang 
megteremtése és fenntartása révén találhat önmagára, ezért minél távolabb kell kerülni 
a civilizáció ártó sallangjaitól, s minél közelebb a természet csendjéhez, ahol az ember 
önmagára találhat.

(Tornyai János [1869–1936]) Tornyai János szegény parasztemberek gyermekeként nQtt 
fel, nyomorúságos körülmények között,7 s m_vészi munkásságának sem lehetett fQ törek-

vése más, mint, hogy megragadja a paraszti létállapot lényegét. ErrQl vallanak levelei is: 
„Csak egyszer úgy ki tudnám fejezni a magyar népet, ahogy ismerem búját, baját, vágya-

kozását.” (Tornyai, 1904 – In: Bodnár, 1965, 64. o.) Tornyai m_vei a magyar társadalom 
miatt érzett keser_ségrQl, a „kisemmizettekkel” való együttérzésrQl adnak tanúbizony-

ságot. Szociális elkötelezQdése révén nem állt messze az agrárszocialista mozgalmaktól 
sem, gy_lésekre, felolvasásokra is járt, leveleiben pedig gyakran – a vidéki állapotok kap-

csán – keser_en kifakadva idézte Ady Endre verseit (Németh, 1981, 245–246. o.), ugyan-

akkor képeinek önmarcangoló hangulata, expresszív formavilága is a poéta költQi világát 
idézi (Németh, 1972, 28–29. o.). Stílusára szokás alkalmazni az „expresszív realizmus” 
kifejezést, amely arra utal, hogy a m_vész belülrQl élte át, amit festett, képeit ennél fog-

va lírai hangulat járta át. A festés számára ösztönös indulatok kivetítését jelentette, ennél 
fogva a képek hitele azok hQfokában rejlett (Németh, 1972, 28–32. o.).

10. Tornyai János: Magányos iú, é. n.

Tornyai indulására meghatározó hatást gyakorolt Munkácsy, azonban hatásán – és 
ezzel együtt a jelenetezQ életképfestészet periódusán – viszonylag korán túllépett, s élet-
m_vében elQtérbe került az alföldi táj. Új képei a maguk szomorú, tragikus hangulatával 
juttatják kifejezésre a paraszti létállapot elszigetelt voltát. Nem PetQfi romantikus tájsze-

retete érzQdik már e m_veken, sokkal inkább Móricz Zsigmond sorsüldözte Alföldje kö-

szön vissza Tornyai vásznain, kérlelhetetlen valóságszeretettel (Pap, 1965, 24. o.).
Valószín_leg ebben az alkotóperiódusban festette Magányos fiú c. képét (é. n.; 10. ábra), 

melyen egy úton álló kisfiút látunk barna kalapban, mellénykében, amint sokatmondó moz-

dulattal tekint a távolba. Innen messze van minden, nem lát be semmit, csak a pusztaságot. 
A merész, kissé nyers ecsetkezelés, a kép tónusátmenetei, a messzeség érzékeltetésének ké-

pessége, illetve a sötétedQ égbolt révén érzQdik a képbQl a tanyasi létállapot izolált jellege, s 
egyszerre eszünkbe jutnak Móricz Zsigmond írásai is, vagy éppen Ady Endre versei, például A 
magyar ugaron c. költemény (1905). A viszonylag alacsonyra helyezett horizontnak, illetve a 
megvilágított útnak köszönhetQen úgy érezzük, a fiúalak szinte kimagasodik a tájból, s éppen 
ez által válik érzékelhetQvé magányának önmagán túlnövQ, félelmetes volta.
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Mindez afféle látomásos jelleget kölcsönöz a képnek, s azt is elmondhatjuk, hogy 
mintegy ebben a fiúalakban ölt testet a paraszti társadalom magánya. Jól érzékeltetik e 
kép hangulatát Németh Lajos sorai: „a puszta Tornyainak kezdettQl fogva több volt, mint 
barbár szépségében és vadságában eddig épp hogy csak felfedezett táj, festQi motívum 
– a magyar élet, a nagy magyar ugar volt, a paraszti sors keser_ szimbóluma.” (Németh, 
1972, 30–31. o.) S e barbár táj a maga borús egével mintegy a gyermek lelkiállapotát hi-
vatott érzékeltetni e képen, ugyanis kézzelfogható itt a fiú lelkét elöntQ meddQség érzése. 
A gyermekkor tehát ezúttal a magány oldaláról került ábrázolásra.

E festmény akár önvallomásnak is tekinthetQ, hiszen vannak ismereteink Tornyai nehéz 
gyermekkoráról – a m_vész megtapasztalta, milyen szegénynek lenni, s átérezni a puszta 
meddQ magányát, s e képén a gyermekkor élményét a pusztaélménnyel elválaszthatatla-

nul összefonódva jelenítette meg. Ennél fogva azt mondhatjuk, hogy Tornyai e m_vével 
felhívja a befogadó figyelmét a pusztán nevelkedQ gyermekek lelki fejlQdésének veszé-

lyeire – arra az eldurvulásra, elfásulásra, amely gyakran el is érte felnQttkorára az embert. 
Mindehhez hozzátehetjük, hogy az említett elfásulásra szegények, nincstelenek körében 
nagyobb esély volt, mivel náluk fokozottabban érvényesült a kíméletlen életre nevelés 
gyakorlata, s ezzel együtt a nevelQ célzatú szeretetmegvonás, valamint a munkájuk is 
keményebb volt. E m_ tehát szép vallomás a pusztáról, s benne a puszta magára hagyott 
szegénygyermekérQl, akire kevés figyelem és gondosság jutott.

11. Tornyai János: Tanya, é. n.

Tornyai Tanya c. képét (é. n.; 11. ábra) zaklatott formavilág és szenvedélyes ecsetke-

zelés jellemzi (vö. Pap, 1965, 24. o.). A m_ a tanyavilág jellegzetes alakját ábrázolja, a 
libapásztort. Karakterét azonban nem érezni, mivel távolról került ábrázolásra – a festQ 
nem is a konkrét gyermeket ábrázolta tulajdonképpen, hanem a „libapásztor-gyerekség” 
élményét. A kicsi figura elQtt sorakoznak a libák. Fölötte a magas ég borul rá, körötte más 
sincs, csak a kietlenség, de a távolban hatalmas fa hirdeti a természet erejét. A fa sárga 
színe afféle ösztönzQ erQt, felszabadító szellemiséget jelenít meg, az égbolt látomásosan 
megoldott tónusai pedig érzékeltetik, hogy a tanyasi embert az „örök természethez” misz-

tikus érzelmek f_zték. Az alacsonyra helyezett horizont révén ugyancsak a táj méltósága 
válik érzékelhetQvé, illetve azzal együtt megelevenedik a messzeség érzésébQl fakadó 
magány- és elszigeteltség-élmény is.

A kis libapásztor szinte beleolvad a természetbe. A kép jól érzékelteti azt a szemléletet, 
amely a parasztemberek tudatában élt: az ember a végtelen táj hatalmához és törvényei-
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hez képest alig jelent valamit, akaratát ezért igazítsa a természet akaratához, éljen annak 
törvényei szerint. Méltán juthatnak eszünkbe PetQfi sorai is: „Oh természet, oh dicsQ ter-
mészet!” (PetQfi Sándor: Tisza, 1847), ugyanakkor e m_ tájszemléletében nem annyira 
a romanticizmus, mint inkább a m_vész kérlelhetetlen valóságszeretete érzQdik, hiszen 
a képen szinte tapintható a paraszti létállapot, illetve a gyermek elszigeteltsége a társa-

dalomtól. Itt sokkal inkább Móricz Zsigmond táj- és társadalomszemlélete érhetQ tetten, 
akárcsak Tornyai más e korszakbéli alkotásain (vö. Pap, 1965, 24. o.).

A létösszegzQ erej_ m_vön megragadó erQvel tükrözQdik a m_vész pusztaszemlélete, 
s ennek a szemléletnek a tükrében jelenik meg elQttünk e kisfiú is, mintegy az örök ter-
mészet gyermekeként. Ugyanakkor – a kép mögött meghúzódó mindennem_ tragédiával 
együtt – a m_vész e képével mintegy törhetetlen hitvallomást ad a táj emberének elpusz-

títhatatlanságába vetett hitérQl (vö. Tornyai János: Puszta c. versével), miközben a nehéz, 
ellentmondásokkal és megpróbáltatásokkal telített magyar paraszti sors szimbólumává 
avatja a tanyát (vö. Németh, 1972, 30–31. o.).

Ugyanakkor eszünkbe juthat az is, amit a pásztorgyerekek személyiségének nem túl sze-

rencsés alakulásával kapcsolatban tudunk – e gyerekek késQbb könnyen lesznek fásulttá, 
„durva lelkület_vé” és antiszociálissá (Deáky, 2011, 280–283. o.). A szegények, a zsel-
lérek, az uradalmi cselédek körében a szülQket a család megélhetési nehézségei gyakran 
arra kényszerítették, hogy gyermekeiket bérért munkába adták tanyára, akár már 5-6 éves 
korukban. Már maga a szülQktQl történQ elválás is fájdalmas lehetett a „kicsiknek”, de iga-

zán próbára az életkörülmények (például gyakran elQfordult, hogy az istállóban aludt egy 
kis vackon), a munkafeladatok nehézsége, a hibázásért adott kemény büntetések (például 
verés és ételmegvonás), illetve a teljes védtelenség tették Qket (Deáky, 2011, 291–292. o.). 
A paraszti gyermekmunkáról alkotott, különösen városi körökben elterjedt idilli képet (ame-

lyet egyébként Herman Ottó is csak erQsített) Vásárhelyi Júlia A gyermekmunka védelme 
c. elQadásában (1917) igyekezte ellensúlyozni, s hangot adott véleményének, mi szerint a 
gyermekmunka rendkívül megviseli a gyermektársadalmat (Deáky, 2011, 271–272. o.). 

12. ábra. Tornyai János: Fiúcska a tornácon, é. n.

Tornyai János Fiúcska a tornácon c. képkivágásos zsánerkompozíciója (é. n.; 12. ábra) 
már – valószín_leg – a festQ kései korszakában készült. Pályája utolsó, szentendrei nyitányú 
periódusában a m_vész színei kivilágosodnak, szemlélete der_sebbé vált. Ezekben az idQkben 
a festQ így vallott feleségének: „Tudod-e, Mári, én most már egészen másképp festök, csupa 
színt meg napfényt, sárgát, rózsaszínt. Azért, mert kell a nap nekem. Öreg vagyok, oszt fá-
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zom…” (Bodnár, 1986, 157. o.) Jelen képén az impresszionisztikus tájfestésbQl, a frissen ható 
koloritból és az oldottabb légkörbQl következQen mozgalmasság és szertelenség érzQdik. A 
gyermekkor itt a maga bájosságával, gyámoltalanságával, esetlenségével vonzó képanyagként 
jelenik meg, a jellegzetesen a paraszti léthez f_zQ attribútumokkal, motívumokkal együtt (lásd: 
kancsó, kalap, a szinte csak jelzésszer_en megrajzolt állat a háttérben). E m_ ritka darab tehát 
a kor gyermekábrázolásait tekintve, hiszen itt a gyermek valóban gyermekként, az univerzális 
gyermeklét-motívumokat, a gyermeklélektani sajátosságokat hangsúlyozva elevenedik meg.

E gyermeki jelenetnek a láttán a befogadó könnyen eszébe idézheti a kedves, önfeledt gyer-
mekkor „ködképét”. A gyermekkorét, amikor a „kicsire” még odafigyelnek, hogy valamikor 
majd érett legény legyen belQle. Most még szüksége van a felnQttek figyelmére, hiszen önma-

gában nem boldogul, ám tán éppen ezért tetszik sokaknak oly szeretetre méltónak. Egyszer_ 
töredéket látunk itt tehát a paraszti gyermekéletbQl, melyben lényegében a gyermekfelfogás-
nak egy olyan aspektusa foglaltatik benne, amely az alkotó más m_vén nem érhetQ tetten. 
Ugyanis míg Tornyai többnyire az izolált tanyasi lét alanyaként, illetve a családi civódás 
elszenvedQjeként ábrázolta a „kicsit” (ld. Juss, 1904, 1920), most kivételesen a maga gyerme-

kiségében jelenik meg. Elmondhatjuk tehát, hogy a vizsgált kép valóban gyermekjelenetnek 
tekinthetQ, hiszen itt nem az alkotó által mélységesen átérzett paraszti létélmény köszön visz-

sza elsQsorban (noha némileg tetten érhetQ), hanem maga a gyermekségélmény visszaadása 
a domináns. Ez, mint az elemzés elején említettük, az alkotó idQskorából, illetve kései m_vé-

szetfelfogásából következett, mindenesetre – legalábbis ebbQl a szempontból – némileg roko-

nítható a m_ Tölgyessy Artúr és Deák-Ébner Lajos itt tárgyalt képeivel.

(Összegzés) Mint már korábban említettük, az alföldi festQk leánygyermek-tárgyú képein 
a szófogadó, engedelmes, alkalmazkodó leánygyermek képével találkozunk – a leánygyer-
mekével, akinek lényében már elQre érezhetQ a csendes, a paraszti élet szertartásos rendjébe 
beletörQdQ parasztasszony sorsa. Ezzel szemben a fiúgyermek-ábrázolások kapcsán egészen 
más benyomásunk támad, e képeken ugyanis a gyermekkor felszabadultabbnak és der_-

sebbnek tetszik. ÉrzQdik ugyan, hogy az alkotó itt is elsQsorban a paraszti életrend prob-

lémája felQl közelít, s nem annyira a gyermekkor iránti érdeklQdés, a gyermekségélmény 
megragadásának törekvése vezette az alkotót m_ve megvalósításakor, ám a leánygyermek-
ábrázolásokkal összevetve mégis úgy t_nik, hogy e képeken sokkal hangsúlyosabban je-

lennek meg az univerzális gyermeklét-motívumok. Összességében azt mondhatjuk, hogy a 
gyermekségélmény visszaadására való törekvés e festményeket legalább annyira meghatá-

rozza, mint a falusi életérzés, a paraszti létállapot megjelenítésének (ld. Deák-Ébner, Bihari, 
Fényes), illetve kifejezésének („kisajtolásának”8; ld. Tornyai) indítéka.

Tehát a gyermek gyakrabban jelenik meg bájos, gyámoltalan porontyként, kíváncsi, a világra 
nyitott teremtésként, néhány kép ezek közül pedig egyenesen a lírai utánérzés_, kedves emlék_ 
gyermekkort juttatják eszünkbe. A szereppredesztináció jelenségkörérQl e vásznak kapcsán ritkán 
eshet szó, ám az archaikus paraszti létállapotba vetettség többnyire érzQdik. Az ábrázolásokon 
többnyire a paraszti életélmény és a gyermekség, a gyermekkori élményvilág érzékeltetésére való 
törekvés egymással egészen összefonódik, egyszerre juttatva kifejezésre a „szabad gyermekkor” 
elképzelést és a falusi, tanyasi életgyakorlat valóját. Érdekes egyébként megjegyezni e képeket 
áttekintve, hogy mintha nyoma sem lenne az iskoláztatásnak, ugyanakkor vannak festmények az 
alföldi festészet körébQl (Bihari Sándor: Programbeszéd, 1891; Fényes Adolf: Reggeli lecke, 1904; 
Parasztszoba három gyerekkel, 1907; Tornyai János: Népoktatás a tanyán, 1896), melyek mégis-
csak a gyermek tanulási folyamatával foglalkoznak, vagy legalábbis utalnak arra.

 Ugyan nem teljesen jogtalan filozófiai párhuzamot állítani egyik-másik képpel, ám 
összességében elmondható, hogy az alkotók pusztán a mikro-valóság szintjén mozgó 
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hétköznapok megélt tapasztalataiból kívántak meríteni. ElQfordul ugyan némi stilizálás 
vagy a szimbolizmuséval rokonítható tendencia az expresszív realizmus jegyében (pl. 
Tornyai János: Tanya, Magányos fiú), illetve némi idillikusság Deák-Ébner vásznain, ám 
összességében a szemmel látható valóság megragadása a cél, távolságot igyekezvén tar-
tani a deduktív képépítkezés logikájától; erre talán Fényes Adolf képei a legjobb példák.

 Azonban emeljük ki: a realizmus és a naturalizmus tendenciáit követve e m_vészek 
egy része hitt az objektíve tételezhetQ valóságban, azonban ma már nem állíthatjuk, hogy 
az interpretáció kérdéskörét illetQen beszélhetünk ilyenrQl, hiszen a m_alkotások óha-

tatlanul társadalmi konstrukciók hordozói. Éppen ezért fontos mindehhez hozzátenni, 
hogy az alkotók világlátását alapvetQen meghatározta például azok élettörténete. Ezzel 
magyarázható például a Tölgyessy Artúr által ábrázolt „szabad gyermekkor” és a Fényes 
Adolf által megjelenített „szegénygyermeki sors” közötti különbség, de ilyen látványos 
különbséget látunk Deák-Ébner A kis kíváncsiskodó c. képének der_s alakja és Tornyai 
magányos fiúgyermekei között is. A különbségek ellenére is elmondható, hogy a képek 
– ha más és más szemlélettel is – a falusi élet, illetve a paraszti létélmény problémakörét 
dolgozzák fel gyermekalakokon keresztül, s összességében a paraszti gyermekkor hiteles 
lenyomataiként értékelhetQk, más és más oldalát mutatva meg annak.

Végül megjegyzem, hogy e témához más m_vek elemzése is hozzátartozna, ám – töb-

bek között terjedelmi és tematikai okokból fakadóan – ezeket ebben a dolgozatban nem 
áll módomban tárgyalni. E m_vekkel a munkatevékenység, a gyermek közösségben való 
megjelenítése, a gyermekcsoporti interakció, illetve az anya-gyermek kapcsolat témája 
kapcsán más dolgozatokban foglalkoztam, illetve kívánok foglalkozni.

KÉPJEGYZÉK
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JEGYZETEK
1 „Nyomor, szociálizmus, rongy és piszok, az ál-

lat az emberben – ilyen s ehhez rokon megjegy-

zésekkel ekszkuzálta magát a közönség, amikor 
mégsem vitte a szalonjába a tehetségben bQven 
meg-fürösztött képe.” Lyka Károly (1905): 
Fényes Adolf. In M_vészet, 1905/6. http://
epa.oszk.hu/00000/00009/04/353-361-fenyes.
htm. Megtekintés: 2012.12.26. – Jegyezzük 
meg: éppen e szerzQ, e cikkében hangsúlyozza 
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„Az elsQ dominó” –  
beszélgetés Milos Kuret volt szlovén  
miniszterhelyettessel a szlovén függetlenségrQl,  
a tíznapos háborúról és a Balkán jövQjérQl

Bevezetés
A délszláv háborúk voltak Európa legvéresebb és legtovább tartó fegyveres konfliktusai 
a második világháború óta. Az elhúzódó harcok (1991–1996) hatalmas veszteségek, és 

népirtások miatt a sajtó és a közvélemény általában a horvátországi és boszniai háborút 
követte figyelemmel, illetve ezen konfliktusokról jelent meg jóval több szakirodalmi és 
sajtóanyag is.

Ezzel szemben az elsQ, igaz „mindössze” tíznapos szlovén háború jóval kevesebb fi-
gyelmet kapott, ugyanakkor jelentQsége vitathatatlan: Szlovénia elsQként deklarálta füg-

getlenedését Jugoszláviától és az elsQ komolyabb fegyveres összet_zések is itt zajlottak. 
A szlovéniai harcok ugyanakkor nem követeltek sok emberéletet, nem volt sem népirtás, 
sem pedig súlyosabb háborús b_n. Ennek okairól, illetve a szlovén nemzeti mozgalomról 
és az 1980-as évek végének Jugoszláviájáról kérdeztük Milos Kuretet, aki a háború idején 
a szlovén Tudományos és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettese volt. Ezek mellett 
természetesen szóba került a horvát és boszniai konfliktus, valamint a térség mai helyzete is.

Szlovénia (Jugoszlávia legfejlettebb gazdasággal rendelkezQ tagállama) és a szövetsé-

gi vezetés viszonya az 1974-es alkotmány (lásd késQbb), de még inkább Tito1 1980-ban 
bekövetkezett halála után romlott meg: az új alkotmány a korábbinál szélesebb teret en-

gedett az egyes tagállamoknak és autonóm területeknek, ami természetesen kiváltotta a 
szerb nacionalisták ellenkezését. Szlovénia (és Horvátország) ezek mellett a szövetségi 
költségvetés újraelosztási arányaival sem volt elégedett.

A nagyszerb törekvések egyik példájaként 1988. május 31-én letartóztattak három 
szlovén újságírót és egy tiszthelyettest, akiket katonai dokumentumok birtoklásával vá-

doltak. Tárgyalásuk, amelyet szerb nyelven tartottak Ljubljanában, hatalmas tiltakozáso-

kat váltott ki a lakosság körében. Többek között ennek hatására alakult meg a DEMOS 
pártszövetség2, ugyanakkor a függetlenedés még nem kapott nagy hangsúlyt a szlovén po-

litikai életben. 1989. május 8-án fogadták el a Májusi Deklarációt, amelyben rögzítették 
Szlovénia azon jogát, hogy szabadon dönthessen arról, hogy milyen államszövetségekbe 
integrálódik. Az ezt követQ Alap Charta (június 22.) ugyanakkor még a szövetségi állam 
mellett foglalt állást.3

1990. február elején a szlovén köztársasági vezetés hazarendelte Koszovóban állo-

másozó rendQri erQit: ez volt az elsQ eset, hogy hivatalos szervek szembehelyezkedtek a 
szövetségi utasításokkal. Április elején megtartották az elsQ többpárti választásokat,4 ahol 
a demokratikus ellenzék a szavazatok 54%-át szerezte meg. A szlovén ellenzék megerQ-

södésének hatására rendelte el a Jugoszláv Néphadsereg (JNA) a szlovén Területvédelmi 
ErQk lefegyverzését május 15-én; ez szintén komoly, igaz nem fegyveres ellenállásba 
ütközött. Az eszközök mintegy 70%-a került a szövetségiek kezére, ugyanakkor kezdetét 
vette a szlovén szervezkedés is, amely során fegyvereket rejtettek el, vagy gyártottak ti-
tokban, és megkezdték egy nemzeti haderQ megteremtését is.5
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A helyzet júliusban tovább bonyolódott: összeült a szlovén Nemzetgy_lés, és elfogad-

ták a Szlovén Függetlenségi Nyilatkozatot és egyéves határidQt szabtak az új államberen-

dezkedés kialakítására, valamint visszarendelték képviselQiket a szövetségi parlamentbQl 
is. Az év Qszén szlovén képviselQk javaslatot nyújtottak be egy új Föderáció megteremté-

sére, ez azonban Horvátország ellenállása miatt megbukott; ez is szerepet játszott abban, 
hogy a Szlovén Szocialista Párt egyértelm_en a függetlenség mellé állt – ezt a gondolatot 
hamarosan a DEMOS is átvette. A függetlenségi népszavazást végül december 23-án tar-
tották meg; a lakosság egyértelm_en támogatta az elszakadást.6

Az elhúzódó és igen alapos felkészülés miatt a függetlenség kikiáltására csak 1991. 
június 26-án került sor: a következQ nap JNA-egységek érkeztek Szlovéniába, hogy meg-

gátolják az ország elszakadását, ezzel kezdetét vette a tíznapos háború. A harccselekmé-

nyek részletes leírása meghaladja ezen tanulmány kereteit, így csak néhány általánosságot 
ismertetünk. A szlovén erQk parancsot kaptak arra, hogy evakuálják a civil lakosságot és 
törekedjenek arra, hogy megadásra kényszerítsék a JNA csapatait.

A harcok végül július 7-én értek véget, ekkor írták alá a brioni egyezményt; ez lehetQvé 
tette a tagországoknak, hogy önállóan döntsenek saját államuk és Jugoszlávia sorsáról is. 
A JNA csapatai július 18-án kezdték meg kivonulásukat Szlovéniából, ez egészen október 
26-ig elhúzódott.7

Szlovénia kevés áldozattal és gyorsan vívta ki függetlenségét; ebben szerepet játszott 
Jugoszlávia – tulajdonképpen az 1970-es évek közepe óta húzódó – belsQ válsága és ter-
mészetesen a világpolitikában bekövetkezett változások is.

Az országban máig nagyon nagy jelentQsége van a háborúnak: a könyvek mellett szá-

mos filmfelvétel található meg az interneten is a harcokról (talán ez az egyik elsQ szinte 
egészében dokumentált háború), illetve a függetlenség 10 éves évfordulójára egy hivata-

los, szlovén és angol nyelv_ honlapot is létrehozott a kormányzat, amely a http://www.
slovenija2001.gov.si/10years/path/war/ linken tekinthetQ meg.

Beszélgetés Milos Kuret volt szlovén miniszterhelyettessel – 2013. február 14.
– Milyen volt az élet Jugoszláviában? Mi okozhatta Jugoszlávia felbomlását?
– A háború elQtt és alatt a szlovéniai tudományos és technológiai miniszter helyettese 

voltam. Ez eleinte egy kis szervezet volt, 5-6 emberrel, maga a minisztérium csak késQbb 
jött létre. 

Jugoszlávia szövetségi állam volt, de a „közös ügyek” csak nagyon kevés területre 
terjedtek ki. Az oktatás, a tudomány és a technológia is az egyes tagköztársaságok hatás-

körébe tartozott. A feladatom az volt, hogy a miniszter döntéseit elQsegítsem.
Jugoszláviában a külpolitika és a fegyveres erQk szövetségi hatáskörbe tartoztak, csak-

úgy, mint a pénzügyek. Minden egyéb esetben a tagköztársaságok önálló döntéshozatallal 
bírtak. Abban az idQben hat tagköztársaság és két, különleges státuszú autonóm terület (a 
Vajdaság [Vojvodina] és Koszovó) alkotta a jugoszláv államot. Szerbiának nagyon kevés 
lehetQsége volt, hogy ezen autonóm területek m_ködését befolyásolja.

A szerb nacionalizmus igen jelentQs volt, azt, hogy egy egységes Szerbia alakuljon ki, 
az autonóm tartományok nélkül, igen kevesen támogatták.

Az elsQ összecsapások, meglehetQs hirtelenséggel Boszniában törtek ki8, mert az or-
szágban igen nagy létszámban éltek szerbek. A munkámból adódóan hetente kétszer 
repültem Macedóniába és Szarajevóba, ahogy Belgrádba, valamint a többi föderális 
egységbe is; ezek során azt tapasztaltam, hogy Szlovénia és Horvátország kivételével 
az emberek elég rossz körülmények között élnek, a gazdaság súlyos válságban van. A 
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szövetségi kormányzat Ante Markovics9 vezetésével igyekezett úrrá lenni a problémá-

kon, többek között az új dinár10 bevezetésével, de ezek a reformok túl késQn indultak és 
túl lassan haladtak ahhoz, hogy hatékonyak lehessenek. Azt is fontos megemlíteni, hogy 
nagyjából az 1950-es évek közepe óta Szlovénia és Horvátország hatalmas összegekkel 
járult hozzá a szövetségi költségvetéshez, ugyanakkor a visszaosztásnál jóformán sem-

mit sem kaptak; Szerbia, fQleg bizonyos területei, Bosznia, Koszovó és Macedónia jóval 
többet kaptak vissza. 

Ez volt a válság és a felbomlás egyik oka is. Ezek mellett már 1970–1971-ben megje-

lent Horvátországban és Szerbiában, majd máshol is egyfajta nemzeti mozgalom.
A nemzeti koncepció(k) egyre inkább dominánssá váltak, fQleg szerb területeken. 

Ehhez hozzájárult még az is, hogy a szocializmust is egy egységes állam keretein belül 
tervezték megvalósítani.

Ante Markovics hitt abban, hogy valamilyen módon egyben tudja tartani Jugoszláviát; 
ehhez elsQsorban a tagállamok közötti jó kapcsolatot igyekezett kialakítani/fenntartani. Az 
egyes nemzetek ugyanakkor saját befolyásukat igyekeztek kiterjeszteni, megerQsíteni, má-

sok rovására. Ez fQleg a szerbekre vonatkozott; Qk már az 1930-as években komoly küzdel-
met folytattak a horvátokkal a hatalomért, akkor végül a szerb hegemónia érvényesült, egy 
szerb uralkodóház vezette államban. Az is tény, hogy az elsQ világháború után a horvátok 
és szlovének küldöttséget menesztettek Belgrádba és h_séget fogadtak a szerb uralkodónak 
abban a hitben, hogy egy erQs támogató hiányában az Q fennmaradásuk nem biztosított. 

Ez elsQ sorban a szlovénekre volt érvényes. Így az egész problémát vissza lehet vezetni 
az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlásának idejére. 

– Hogy volt képes Tito egyben tartani ezt a heterogén államalakulatot?
– Titót sok könyvben úgy emlegetik, mint az utolsó osztrák–magyar uralkodót. P egy 

régi vágású ember volt, emellett olyan személyiséggel bírt, hogy tudta kezelni a felmerülQ 
nehézségeket. Nagyon jó kapcsolata volt a köznéppel is. Viszonylag szabadon éltünk, ott 
volt a piros útlevél, utazhattunk bármerre, ezért sokan utáltak is minket. Ilyen nagyfokú li-
beralizáció mellett ugyanakkor nem lehetett rábírni az embereket, hogy az „elvárt módon” 
építsék a szocializmust. Úgy nehéz hinni a szocializmusban, ha üres a zsebed.

Nem kerülhetem meg az európai egységmozgalmakat sem. Alapító tagja voltam a 
Fiatal Európai Föderalisták Mozgalmának11 és a Föderalista Mozgalomnak12 is, amely 
fQleg idQsebbeket tömörített Szlovéniában.

A legtöbb ember most is, ugyanúgy, ahogy az elmúlt 30 évben úgy gondolta, hogy a 
parlament hiábavaló, ott érdemi munka nem folyik, csak sokat beszélnek.

Megvalósult az egyesült Európa, ugyanakkor mi Jugoszláviában éltünk. Eljött az az 
idQ, amikor koncepcióváltást kellett eszközölnünk: létezett olyan elképzelés is, hogy 
Ausztriához kellene csatlakoznunk, ennek túl sok esélye nem volt, de az biztossá vált, 
hogy a jelen helyzetet meg kell változtatnunk. 

Ennek is van történelmi elQzménye. Az elsQ világháború után a wilsoni pontok alapján 
képzeltük el életünket, a „népek önrendelkezési joga” szerint. Emellett szükség volt egy 
olyan államalakulatra, amely gátat tud szabni a balkáni német terjeszkedésnek is, ez lett a 
késQbbi Jugoszlávia. Szlovéniának ehhez a szövetséghez kellett csatlakoznia és mintegy 
70 éven keresztül tagok maradtunk, mindhárom Jugoszlávia alatt. 

Jugoszláviában a szlovén értelmiség komoly szerepet játszott, elsQsorban a belügyek 
területén, a szerb–horvát egyensúly megtartásában, az albánok és koszovóiak ügyében is. 
Macedóniáról senki sem beszélt, ez többek között visszavezethetQ oda, hogy akkor ke-

rültek fel a térképre, amikor a késQbb meggyilkolt uralkodó13 új alkotmányt vezetett be.14 

Akkoriban Jugoszláviát is hívták úgy, hogy a „népek börtöne”.
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Az utolsó jugoszláv állam szétesése lassú folyamat volt. Tito halála ebben kulcsfon-

tossággal bírt. Tito az utolsó idQszakban, nagyjából 1975–1979 között már nagyon beteg 
volt. Akkor vezették be a kollektivizált vezetést,15 amely nem bizonyult m_ködQképesnek, 
elsQsorban a szerbek természetes igényeibQl – ezt egyfajta megszállottságnak is vehetjük 
már, a szó pszichológiai értelmében – az fakadt, hogy a 8 millió szerbiai szavazó mind 
szerb államelnököt és vezetést követelt Jugoszláviának.

Emiatt (is) következett be a bomlás: meg kellett kérdeznünk magunktól, hogy hol is 
van a helyünk egy ilyen Jugoszláviában? Alávetett népek leszünk, vagy valami hasonló?

– Volt-e valami közvetlen ok, ami csak Szlovéniát érintette?
– A szlovén kérdésben nagyon nagy szerepet játszott a nyelvünk. El kellett dönteni, hogy 

mit is kezdünk a szlovén nyelvvel: ez egy kis nyelv, mindössze 2,5 millióan beszélik, eb-

bQl körülbelül 2 millióan Szlovéniában. Az emberek azt kérdezték, hogy mi legyen ezzel a 
nyelvvel? Az iskolában mindenki tanult angolul, a népesség fele tud franciául vagy németül, 
esetleg mindkettQt, amellett, hogy mindenki beszéli a szerbhorvát nyelvet is, amely a hiva-

talos nyelv volt. A szókincse szerb, de horvát területeken a latin bet_készletet használják. 
A szerbek egy idQben a nyelvhasználatot is korlátozni akarták, ezzel túl messzire mentek.
Nekünk [szlovéneknek] már 1982–1983-ban 99 tv-csatornánk volt, országos lefedett-

séggel. Itt volt elQször m_holdas adás is, így sokkal több és mélyebb információval ren-

delkeztünk a világról, mint az átlag.
A nyelvkérdés akkor vált igen fontossá, amikor a szerbek be akarták vezetni a szerb 

oktatáspolitikát, azon belül is a jedrá-t, azaz Qk szabták volna meg, hogy „nyelv” címen 
mit tanítsanak az iskolákban. Az oktatást 40 vagy 50 éven keresztül tagköztársasági szin-

ten irányították, és ezt akarták minden elQzmény nélkül szövetségi szintre emelni. Erre az 
emberek elkezdtek kérdéseket feltenni.

A külsQ körülmények is megváltoztak ekkorra, ez alatt fQleg a szocialista rendszerek 
bukását értem, különös tekintettel Németországra.16 Ez nagyon fontos volt. Hirtelen tör-
tént minden, a fal leomlása, Ceauşescu bukása,17 stb. és persze a Szovjetunió felbomlása18 

is. Mihail Gorbacsov19 alatt nagyon nehéz helyzetben voltak a szovjetek, ki kellett vonul-
niuk Európából is. Ez egy történelmi lehetQség volt.

Szlovénia tulajdonképpen elég konzervatív volt az állameszmék területén. ElQször 
„aszimmetrikus föderációt” akartunk: ennek értelmében az egyes országok lényegében 
önállóak lettek volna a szövetségen belül, az intézményrendszer és hasonlók terén. A 
szerbek persze ebbe nem egyeztek bele, Qk továbbra is föderatív alapon gondolkodtak, 
Belgrád központtal, és ennek hatására írtak ki népszavazást 1990. december 23-ra, ahol a 
többség a független és szabad Szlovénia mellett adta le voksát. A köztársaságok vezetQi 
Karadjordjevóban ültek össze,20 hogy egyeztessenek a kiválás lehetQségérQl, módjairól, 
lefolyásáról.

Véleményem szerint a nemzetközi helyzet nagyon nagy behatással bírt az eseményekre.
– Volt konkrét nyugati nyomás, vagy ráhatás?
– ElenyészQ. Tulajdonképpen csak sz_kös lehetQségekkel operálhattunk. Nagyon ügyes-

nek kellett lenni, fQleg, mert kis ország vagyunk, de ezt Önök, magyarok is átélték már. 
Így hát ügyeskedtünk. Nagyon nehéz helyzetben volt a vezetés. Összesen mintegy 400-

500 ember volt döntési helyzetben, bármilyen poszton, legyen szó olyan kisebb jelentQ-

séggel bíró ágazatokról is, mint a tudomány. Igaz, hogy Szlovéniában a tudomány jóval 
fontosabb terület, mint általában, sQt talán a vezetQ ágazatok egyike.

1991. május 22-én utaztam ki az Egyesült Államokba egy új tudományos megállapo-

dással kapcsolatban tárgyalni. Ez nagyjából a függetlenedés elQtt egy hónappal történt. 
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Ott kérdezte meg egy amerikai, hogy „Maguk tényleg Jugoszláviát képviselik? Azt az 
államot, amely hat hónapja gyakorlatilag nem létezik?”

És ezt a kérdést teljesen nyíltan intézte hozzánk. Sokkal több és jobb információval 
rendelkeztek már akkor és talán már valamiféle koncepciójuk is volt az új helyzet-
re: Amerika eleinte igyekezett meggátolni Jugoszlávia szétesését, James Baker21 még 
Belgrádba is ellátogatott emiatt. P próbált feltételeket szabni [a kiválásra]. Az egész olyan 
volt, mintha ragasztót keresnénk, hogy összetartson minket, de nem volt ilyen ragasztó.

Amikor Washington D. C.-ben tárgyaltunk, mindig egymástól elkülönülve foglaltunk 
helyet. Az „egységes” Jugoszláv delegációt két ember alkotta, az egyik koszovói volt, a 
másik montenegrói. Nagyon groteszknek hatott, hogy egy nagyon jelentQs megállapodás 
aláírásánál csak két jugoszláv képviselQ volt jelen. Pedig ez tényleg egy nagyon fontos 
megállapodásnak számított. Összesen kétmilliárd dollárnyi összegrQl volt szó, akkori 
árfolyamon. Ez egy „nagy dobás”-nak számított. és oda is hat különféle delegációként 
mentünk. Nagyon meglepett, amikor május 22-én elQször hallottam, hogy Jugoszlávia 
széteshet. Nem éreztük ennek semmi elQszelét.

Akkoriban a belgrádi parlamentben 9 párt létezett: hat tagköztársasági és a két auto-

nóm tartományi, akik csak bólogattak a szerbek javaslataira és ott voltak a „nehézfiúk”, 
a tábornokok, Qk alkották a kilencedik pártot. Pk a Nagyvezérkar tagjai voltak, Qk irá-

nyították az egész haderQt. Engem nagyon meglepett, hogy milyen hirtelen bukkantak 
fel a politikai vezetésben. Nagyon arrogánsak voltak. FQleg Szerbiából származtak. Nem 
támogatták ezt a szövetségi tudományos projektet, teljes erQvel a „Novij Avion” (új repü-

lQgép) projekt mellett álltak. Akkor már régóta állítottunk elQ repülQgépeket. A pénzeket 
elsQsorban erre akarták átcsoportosítani.

– Milyen volt a helyzet Szlovéniában 1990-ben és 1991 elején?
– Szlovéniában az ellenségeskedések már decemberben elkezdQdtek és késQbb március-

ban, amikor megtagadtuk, hogy szlovén újoncokat sorozzanak be a néphadseregbe, akkor 
lezárták a sorozóhivatalt, lefoglaltak minden iratot, adatbázist, amely a sorkötelesek adatait 
tartalmazta, hogy behívhassák a fiatalokat.22 A Különleges Katonai Rendészet szállta meg a 
hivatalokat, de ekkor más nem nagyon történt. A dolgok napról napra váltak rosszabbá. A 
Különleges Katonai Rendészet amúgy szövetségi szerv volt, akiket Jugoszlávia teljes terü-

letérQl válogattak: nem is lQttünk rájuk, hiszen lehet, hogy „saját fiaink” voltak. 
A hivatalokban körülzártuk Qket, elvágtuk az összeköttetést (akkor a telefax volt a 

legfontosabb), így a megszerzett adatokat nem volt lehetQségük továbbítani. Csak két 
drótot kellett elvágni, a faxot és a telefont; utána csak ücsörögtek bent. Próbáltak rádión 
kommunikálni, de az sem járt teljes sikerrel. Azt megengedtük, hogy élelmet vigyenek 
be nekik. Ez a Nemzeti Galéria közelében történt. A környéken mindenhol irodák voltak, 
így könny_ volt körbezárni Qket. És ezzel egy idQben megkezdtük saját védelmi erQink 
felállítását is.

– Ez titokban történt?
– Igen. KésQbb persze kiderült a szervezkedés, pár hét után, miután hongkongi és szinga-

púri fegyverszállítmányok érkeztek hozzánk; ezeket a hivatalos fegyverpiacon vásároltuk, 
ez nem volt túl nehéz. Ezután Szlovénia déli részén, a horvát határnál található Koceska 
Reka környékén kezdtek gyülekezni a szlovén területvédelmi erQ tagjai. Elég jelentQs erQt 
képviseltek, de nem volt nehézfegyverzetük, harckocsijaik és hasonlók. Bár a mostani mo-

dern hadviselésben a gyalogság is kellQen hatékony tud lenni, fQleg gerillaharcok során.
Szlovénia adottságai amúgy sem kedveznek a harckocsiknak. Persze jó, ha vannak harc-

kocsik, de a terep – rengeteg hegy, folyóvölgyek – nem kedvez bevetésüknek. Könnyen 



VÁRHALMI KRISZTINA – GYÖRGY SÁNDOR: „AZ ELSP DOMINÓ” 41

be lehet szorítani Qket a völgyekbe, és akkor csak veszíthetnek. Máshol persze lehetett 
hatékonyan alkalmazni tankokat, erre sor is került Murska Sobota-nál [Muraszombat], de 
erre akár a stájerországi területek is alkalmasak lettek volna. 

A háború során egyetlen híd felrobbantásával is komoly eredményeket érhettünk el. 
Persze ezzel nem nyerhettük meg magát a háborút. 

Az elQkészületek tehát megkezdQdtek: néhány kollégám elt_nt a hivatalból, nem tud-

tam, hogy merre járnak, persze pletykák is terjengtek, olyanok, hogy „Már két hete nem 
láttam a férjemet és nem tudom, hogy merre lehet” és hasonlók. Olyan volt, mint egy 
kémjátszma.

Horvátországgal nagyon szoros szövetségben voltunk, a szervezési részben közösen 
vettünk részt, de aztán a horvátok elárultak minket. 

A horvát védelmi miniszter szerint együtt kellett haladnunk: elQször tiszteket „beszer-
vezni”, majd megkezdeni a kiképzést, laktanyákat létesíteni stb., és ezáltal szert tenni 
területekre. 

A szerbek elképzelése az volt, hogy helyben maradnak, táboraikat és nehézfegyver-
zetüket védelmezve. Ugyanakkor, ha körbezárjuk Qket, mondjuk 5 napra, azalatt a ka-

tonák belebolondulnak ebbe, vagy megszöknek, a tisztek sem tudnak semmit kezdeni. 
Ezután bemegyünk azzal, hogy „Jól van fiúk, két lehetQségetek van: az egyik, hogy 
kaptok egy jegyet Belgrádig, a másik, hogy meghaltok. Ez ilyen egyszer_. Háború van.”

Az események elQtt már körülbelül hat hónappal megkezdQdtek politikai tanács-

kozások, találkozók. Már márciusban is érzQdött, hogy valami történhet. A JNA nem 
tudott 15 000 fQnél többet egyszerre bevetni ellenünk, azok is szét voltak telepítve az 
országban.23 

Az igaz, hogy a JNA volt Európa negyedik legerQsebb hadserege, tehát megszállhat-
ták volna Szlovéniát, de az ottani állomány nagyon fiatalokból állt, akiket elfogtunk, 
egyik sem volt még csak húszéves sem. Ezek a fiatalok az elsQ lövések után elkezdtek 
az anyjuk után kiabálni és nagyon gyorsan megadták magukat. Sok esetben saját tiszt-
jeik fenyegették Qket agyonlövéssel, amiért nem akartak harcolni; akadt arra is példa, 
hogy beváltották a fenyegetést.

Elmúlt a március, az április, az aszimmetrikus föderáció képviselQi szép lassan felad-

ták eredeti elképzeléseiket és ezután jelent meg a Függetlenségi Nyilatkozat.
A horvátok akkor jelentették be, hogy nem állnak még készen. Minden nagyon 

gyorsan történt. Aztán mi megvívtuk a tíznapos háborút, összesen 63 áldozattal,24 ami 
igazán nem volt jelentQs. Sajnálatos módon a civil lakosság az idQ alatt nagyon sokat 
szenvedett, és ami még érdekes volt, hogy a szövetségi haderQ veszteségeinek nagy 
része macedónok közül került ki. Pket az elsQ vonalban vettették be és azt hitték, hogy 
NATO-csapatok támadták meg Jugoszláviát és ellenük kell harcolniuk. Nem volt se rá-

diójuk, se televíziójuk, sem egyéb hírközlési eszközük; ott ültek a lövészárkokban vagy 
a tankokban és nem tudták, hogy mi zajlik körülöttük. És az elsQ adandó alkalommal 
meg is adták magukat, rájöttek, hogy nincs más lehetQségük.

– Kaptak-e bármilyen információt a JNA-ról NATO- vagy nyugati forrásokból?
– Az elsQ napokban nem. KésQbb nagyon erQs kapcsolat alakult ki Zimmerman ame-

rikai nagykövettel, aki megakadályozta több JNA-egység Szlovéniába való bejutását. A 
horvátokkal is kapcsolatban voltunk, Qk rendszeresen tájékoztattak a szövetségi hadsereg 
szárazföldi hadmozdulatairól.

A hírszerzési adatok fQleg horvát rendQrségi forrásokból származtak. Amikor 1992-ben 
megindultak a harcok Horvátországban, nem voltak jobban felkészültek, mint 1991-ben, 
szóval a kifogásaik nem voltak megalapozottak. Természetesen szenvedtek volna veszte-
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ségeket, talán Vukovárt ugyanúgy elvesztették volna, de biztosan nem vesztették volna el 
az országuk felét, ahogy az a késQbbiekben bekövetkezett.

– Hogyan készültek az elszakadásra?
– Szlovénia komolyan készült a harcokra. Már sok száz éve harcolunk idegen zászlók 

alatt – a császárért, a monarchiáért – amióta csak megsz_nt az önálló Karintiai Hercegség 
1452-ben.25 Azóta Bécsért harcoltunk, a törökellenes háborúk során is Sziszekig jutottak 
el szlovén alakulatok. A szlovének mindig is jó katonák voltak, ma is azok vagyunk, bár 
már nincs sorkötelezettség sem. Hivatásos haderQnk van.

A háború elQtt nagy mennyiség_ fegyvert szereztünk be vagy gyártottunk. Tudomásom 
szerint a lQszerutánpótlással sem volt soha semmilyen probléma. Nekem is volt ezzel 
kapcsolatos feladatom; azt vizsgáltuk, hogy a tudományos terület milyen lehetQségekkel 
bír a harcolók támogatására. Minden alaposan megterveztünk, simán is ment az egész. Ez 
közös ügy volt, a mi ügyünk.

Az egész társadalom, de minimum a 95%-a egy oldalra sorakozott fel. Abban az idQben 
különösen homogén volt a szlovéniai társadalom. Mára ez megváltozott; nagyon sok beván-

dorló érkezik keletrQl, Szerbiából, Boszniából, Macedóniából, Koszovóból. Közülük sokan a 
korábbi szövetségi hadsereg tagjai voltak, fQleg a koszóvóiak közül. Nagy részük a háborúk 
után úgy menekült el, hogy egyszer majd hazatérnek. Emiatt az Európai Bírósággal is prob-

lémáink akadtak: rengeteg dokumentáció elt_nt, sokakat nem ismernek már fel. Meg aztán 
Qk is rájöttek, hogy jobb az élet Szlovéniában, béke van és jóval magasabb az életszínvonal.

– A délszláv háborúk során számtalan háborús és emberiségellenes b_ntettet követtek 
el. Szlovénia ebben valahogy kivétel. Mi lehet ennek az oka?

– Szlovéniában nem voltak háborús b_nök, itt betartották a hadijogot, ugyanakkor ké-

sQbb, fQleg a boszniai háború során szinte folyamatosan megszegték azt. Koszóvóban is 
minden megengedett volt, fQleg az UCK26 megalakulása utáni idQkben. Több falu lakos-

ságát teljesen kiirtották; olyan volt, mint az orosz háborús filmekben, amikor a németek 
elfoglaltak egy községet és halomra lQtték a lakosságot.

Boszniában szintén sok helyen történt népirtás; a muszlimok is ugyanúgy követtek el 
atrocitásokat, mint a kisebbségek KésQbb mondtuk is nekik, hogy nem viselkedhetnek 
kisebbségként a saját országukban. Ti bosnyákok vagytok (muszlim boszniaiak), visel-
kedjetek úgy, mint egyenlQ nemzet. És ott voltak az irániak, az Al-Kaida és hasonlók, akik 
a szolidaritás elve alapján jöttek, elsQsorban 1993-tól és sokan még ma is ott vannak, és 
komoly problémákat okoznak. 

Azt is megmondtuk nekik, hogy rossz harcmodort választottak: javasoltuk, hogy 
foglalják el az összes stratégiai fontosságú helyet és úgy sokkal könnyebben gyQzhetik 
le a szerbeket. Ehelyett területekért harcoltak, ami mindig súlyos áldozatokkal jár, ott 
vannak példának a srebrenicai szörny_ségek.27 Az ottani borzalmakat Jasenovachoz28 és 
Auschwitzhoz lehet hasonlítani.

Szlovéniában szerencsére egyfajta „úriemberek háborúja” zajlott. Körbezártuk a 
JNA-laktanyákat, elvágtuk az összeköttetést, pár nap alatt kimerültek a készleteik; a ka-

tonák csaknem fele megszökött: nekik mi szereztünk civil ruhát. Haza akartak menni. 
Ugyanakkor már Zágrábban a katonai rendészet minden vonatot ellenQrzött, a katonákat 
összeszedték és visszairányították, kaptak új egyenruhát is. Így aztán érthetQ, hogy nem 
voltak motiváltak.

Ez nem jó vagy rossz kérdése volt, itt az életben maradás volt a lényeg.
Az elsQ és a második napon a legfontosabb az volt, hogy ne öljük meg az ellensége-

inket; ehelyett rengeteg foglyot ejtettünk, komplett szövetségi oszlopokat zártunk körbe 
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bizonyos útszakaszokon. Nem volt élelmük és hasonlók. Ez természetesen a belgrádi 
szövetségi parlament tudomására jutott. A hírek hatására anyák és rokonok persze azonnal 
tiltakozó megmozdulásokat szerveztek.

RészünkrQl az egész lovagiasan zajlott. Ez nem jelenti azt, hogy ne lettek volna ke-

mény katonáink, de Qket könnyen le lehetett csillapítani. Azt is elmondtuk a lakosságnak, 
hogy a néphadsereg itteni állománya fQleg 17-18-19 éves gyerekekbQl áll: Qk harcoltak a 
mi sokat látott, jól képzett 30-35 éves embereink ellen. Esélyük sem volt.

Nekik csak tankjaik voltak, nekünk viszont ott voltak a rakétavetQk. Elég volt kilQni az 
oszlop elsQ járm_vét; a legénység általában elmenekült. Egyre többet kérdezgették ma-

guktól, hogy „mit is keresek én itt?”.
– Milyen emlékei vannak a tíznapos háborúból?
– A háború alatt a munkahelyemen voltam végig, ami nem messze volt az otthonom-

tól. A fiam akkor volt egyéves. Éppen dolgoztam, amikor megindult egy légitámadás 
Ljubljana ellen – ezekkel akarták megtörni a lelkünket. A fiam akkor csak 350 napos volt 
és a támadás alatt, az óvóhelyen (ezek nagyon jól ki voltak építve, szinte mindenhol volt 
atombiztos óvóhely) kezdett el járni, ott az atombunkerben, két ágy között! Csak két-há-

rom lépés volt a távolság, de újra és újra megtette, szívderítQ látvány volt.
Úgy egy óra körül jelentették be, hogy több támadás nem várható. Akkor értesültem róla, 

hogy ekkor már – rejtekutakon – úton volt egy különleges gyorsegységünk a bihaci repülQ-

tér felé. AknavetQ-támadást terveztek a repülQtér ellen; ez egy öngyilkos küldetés lett volna, 
de aztán 3-4 nap múlva visszatértek a fiúk, kerülQ úton, Gorjanskin át. Akkor már nyilván-

való volt, hogy nem lett volna értelme a rajtaütésnek; a légitámadások abbamaradtak.
– Volt-e bármilyen magyar kapcsolat?
– Nem tudok róla. Viszonylag sok külföldit internáltunk, különösen sok szerbet – ez 

könnyen és gyorsan sikerült – de arról sincs tudomásom, hogy köztük lett volna magyar 
származású.

Szlovéniában csak Lendava [Lendva] környékén élnek magyarok; Qk semlegesek ma-

radtak tudomásom szerint. Murska Sobota környékén körbezártunk egy dandárt, ott egy 
nagy laktanya is volt, amelyet még magyar invázió esetére építettek. Két-három nap alatt 
a szlovén, majd a koszovói katonák is megszöktek. Folyamatosan mondogattuk nekik, 
hogy „itt éltetek közöttünk, együtt fociztunk, stb. és most képesek lennétek fegyvert fogni 
ránk?” Ez hatékony volt, a legénység fele dezertált.

Azt sohasem hallottam, hogy Lendaván lett volna bármiféle katonai objektum, ha jól 
tudom, most sincs. Volt ott egy határ-település, Dolga Vas, magyarul Hosszúfalu, ahol 
szövetségi erQk állomásoztak, de két nappal körbezárásuk után letették a fegyvert. Hodost 
ugyanígy szabadítottuk fel. Hodost [Prihodos], a Szentgotthárd felé vezetQ út mentén. Ez 
korábban is katonai területnek minQsült, a határ közelsége miatt.

A területen, Lendaván és Dobrovnikon [Dobronak] él a magyar kisebbség legnagyobb 
része, itt az arányuk mintegy 50%.

A mi háborúnkban nem esett túl sok lövöldözés, mindenki életben akart maradni, 
senki nem akarta átlépni a határokat. A parancs is az volt, hogy kerüljük el a totális 
háborút. A legtöbb szerb is így gondolkozott. Persze voltak keményvonalasok: egy 
tiszt, aki Horvátországon keresztül érkezett harckocsi-alakulatával Gornja Radgonába 
(ez Stájerországban van, a Mura folyó mentén). Na Q igazi keményvonalas volt, vele 
nem lehetett tárgyalni. Végül beszorítottuk a határátkelQhöz – ott egy híd vezetett 
Ausztria felQl, onnan nem tudott mozdulni. Mivel nem tudott kitörni, mert mögötte 
volt a folyó, elkezdte lövetni a környékbeli házakat. P nem viccelt… KésQbb is vol-
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tak még arra harcok. Ez a tiszt szerepelt azok között, akiket a háború után bíróság elé 
akartunk állítani, mert civil célpontokra lQtt.29

Összesen öt embert akartunk bíróság elé állítani. Ez nem sikerült, legtöbbjüket, 
mint keményvonalasokat megölték késQbb Boszniában vagy Horvátországban, amikor 
Zágrábból vonultak ki. Ott sok összecsapás volt, a Karlovac felé vezetQ autópályát is 
többször eltorlaszolták elQttük. Amúgy ezek az álnok emberek elég ostobán is viselked-

tek, nem rejtQztek el, azt hitték, hogy érinthetetlenek. És hát ott voltak a mesterlövészek, 
fQleg a városokban: nem volt esélyük, hogy hosszútávon életben maradjanak. A mes-

terlövészek különben fQleg civilekre lQttek. A katonák beásták magukat, így nehezebb 
célpontot nyújtottak. FQleg a helyváltoztatások során szenvedtek el súlyos veszteségeket.

A háborút nagyjából azonos erej_ és felszereltség_ ellenfelek vívták, így muszáj volt beásni 
magukat, hogy megállítsák az ellenség támadását, viszont amikor Qk támadtak, az ellenség csi-
nálta ugyanezt; fQleg Boszniában ment ez a fajta „területszerzQ” hadviselés, elsQsorban a háború 
késQbbi szakaszában. Sok esetben 10 métert sem mozdult el a frontvonal a háborús évek alatt.

– Milyen volt a kapcsolatuk a többi ex-jugoszláv országgal?
– Hivatalos kapcsolat természetesen létezett. Mi jó helyzetben voltunk; rengeteg pénz-

tartalékkal rendelkeztünk Belgrádban, ennek egy része még Amerikából érkezett, és ezt 
sikerült kihoznunk onnan. A háború Boszniában és Horvátországban egy évvel késQbb 
indult meg, akkorra mi már túl voltunk mindenen. A belgrádi pénzeket végül három 
moszkvai bankon keresztül juttattuk el Ljubljanába. A Szerbiában maradt tartalékainkat 
is eljuttattuk Skopjéba és Banja Lukába; amikor kitört a háború, nagyon kis mennyiséget 
vesztettünk csak el, mindössze 10 vagy 20 000 dollárt.

Nagyon különleges helyzetben voltam. Amikor kitört a boszniai és a horvát háború, 
de fQleg a boszniai 1992 áprilisában, akkor már létezett egy ENSZ fejlesztési program 
(UNDP30) Belgrádban, amelynek a pénzalapja külföldön, talán Svájcban volt, és ennek se-

gítségével volt lehetQségünk boszniai tudósokat segíteni. Akik kimenekültek Boszniából, 
így kaphattak munkát szlovén kutatóintézetekben, egyetemeken és lakáshoz is jutottak, 
nem kellett a menekülttáborokban maradniuk. Kis 25-35 négyzetméteres lakásokat bérel-
tünk ki nekik, attól függQen, hogy családdal jöttek, vagy nem.

Nagyon sokat ért közülük lelki trauma. Emlékszem egy mostari kutatóra, nagyon 
tehetséges is volt, az ottani egyetem dékánjaként dolgozott. P nagyon rossz állapotba 
került, állandóan dohányzott és nem volt képes a munkájára koncentrálni. Többször is 
kérték, hogy beszéljek vele, ezt meg is tettem, de jeleztem, hogy nem az én feladatom 
megítélni Qt. Ugyanakkor miatta nem változtathattunk az eredeti programon, volt még 
rajta kívül vagy 50 ember, családtagjaikkal együtt vagy 200 fQ. Közülük késQbb na-

gyon sokan továbbmentek – Szlovéniát csak „tranzitállomásnak” használták – sokan 
Kanadába, Belgiumba, de a legtöbben Németországba. A németek nagyon szívesen 
fogadták Qket, fQleg az orvosokat, akiknek nagy része magánintézményekben helyez-

kedett el. Sokan kerültek Ausztriába is. Szóval erre használtuk fel az UNDP-pénzeket; 
amíg Szlovéniában voltak, a mi vendégeink lehettek és továbbutazásukat is segítettük.

A többi „átlagos” menekültet központokban helyeztük el, körülbelül 60 000 fQrQl 
volt szó. A háború még két évig tartott és a menekültek száma is állandóan változott. 
A menekülttáborok közül több ma is használatban van, a jelenleg Szlovéniába érkezQ 
bevándorlók élnek bennük. Sokan érkeznek Macedóniából, Bulgáriából a zöldhatáron 
keresztül. Bosznia függetlenedése után létezett egy Peking–Szarajevó járat is, azzal 
sok kínai érkezett, akik végül Szlovéniába is eljutottak.

1990-ben nálunk viszonylag korán lezajlottak a választások, ahol a demokratikus erQk 
gyQztek.
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Ugyanakkor a baloldal jelentQs volt, Kucan elnök31 is baloldali politikus. A szlovének 
mindig is az egyensúlyra törekedtek, és arra, hogy a bal- és jobboldal összehangoltan 
tudjon együtt dolgozni. A vezetQ posztokat is ezen szempont szerint osztották le. Az ál-
lamszervezetet majdnem teljesen átvettük.

Az elsQ párt a DEMOS volt, a bürokrácia kicsi és igen hatékony maradt végig, egyfajta 
„harmadik rendként”, a döntések nagy részét Qk hozzák, és a felelQsség is az övék volt.

Új intézmény volt az állami számvevQszék és az emberjogi ombudsman, de ez utóbbi 
teljesen független tisztség. Állampolgárságot viszont nagyon sokat kaphattak, a háború 
után 166 000 új útlevelet adtunk ki nem szlovéneknek, akik ott képzelték el késQbbi éle-

tüket. Közülük mintegy 30 000 késQbb mégis távozott, elsQsorban a szerb származásúak, 
akik hazatértek, fQleg volt katonák, akik megpróbáltak visszatérni korábbi hivatásukhoz, 
de több mint felük (15-20 000 fQ) nem maradt végül otthon, sokan Magyarországra ke-

rültek, vagy heteken belül visszatértek Szlovéniába, elsQsorban a jóléti állam nyújtotta 
elQnyök miatt.

– Mi történt a korábbi szocialista vezetQkkel? Nem okoztak gondot a háború alatt és után?
– Nem sok. Még ma is sokan aktívak közülük, bár néhányukat kizárták a politikai élet-

bQl, úgy, mint Csehországban. De ez csendben zajlott le, ez annak is köszönhetQ, hogy 
éppen egy generációváltás zajlott le a vezetésben 1985-tQl, szóval ezzel nem volt sok 
problémánk. 

Szlovénia amúgy is elég egységes volt, a függetlenedésre való felkészülés idQszakában 
és a háború alatt sem voltak belsQ viták: az árnyékkormány, amely elnöke az én fQnököm 
is volt, egyetértésben dolgozott. P mondta, hogy most háború van, az árnyékkormány 
megsz_nik létezni, most már egységesek vagyunk. Nem is volt szükség több árnyékkor-
mányra, megQriztük az egységet és követtük vezetQinket, Jansát32, Kucant, Drnovseket.33 

Én így emlékszem erre.
A tábornokok ugyanakkor ellenünk voltak, a rijekai fQparancsnok például pont szlovén 

volt, és mégis megtámadta hazáját. Nanosban született, két vagy három éve halt meg, 
egyedül, elszigetelten egy kis faluban, ahol senki sem állt vele szóba. El lehet képzelni…

Sokan Belgrádba mentek, ahol a nagyon kevés nyugdíjukból próbáltak megélni, na-

gyon sokan alkoholisták lettek közülük. A családjaik általában Horvátországban vagy 
Szlovéniában maradtak. Elvesztették a háborút mindenhol, elvesztették állásukat, hatal-
mukat és nem tudták feldolgozni az új helyzetet.

– Mi a véleménye a hágai bíróságról?
– A hágai bíróság felállítása34 igen indokolt volt, rengeteg atrocitás, kegyetlenkedés 

történt. És a b_nösök így megtudták, hogy nem menekülhetnek, elQbb-utóbb felelni kell 
tetteikért, ha most nem, akkor 10 év múlva.

Tito Jugoszláviájában egyfajta biztonságban éltünk, fQleg gazdasági és szociális téren, 
emellett utazhattunk, alkothattunk. Mások azt mondják, hogy Tito egy b_nözQ volt, tény, 
hogy nagy hatalmat teremtett magának.

Amikor a hágai bíróságot létrehozták, mindenki tudta, hogy a b_nösöknek felelni kell, 
nem mindnek és nem minden tettért, de a felelQsségre vonás elkerülhetetlen. Eddig mint-
egy 150 ember állt a bíróság elé. 

A bíróság sajnos igen lassan dolgozik és elsQsorban a „nagyhalakat” igyekeznek el-
ítélni. Biztos vagyok abban, hogy nem csak az a 150 ember követett el háborús b_nöket, 
sokkal többet kellene bíróság elé állítani. Egyfajta méreg volt ez, a bosszú, az agresszivi-
tás mérge, ahol az embereknek semmi sem számított és könnyen mészárossá váltak, vagy 
katonákká, vagy szabadságharcosokká.
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– Mi a véleménye az ICTY egyes ítéleteirQl, eljárásairól (pl. Karadzsics, Mladics)?
– Pk a nagy halak. Azzal védekeznek, hogy rossz helyen voltak, rosszkor és az embe-

rek „csak” követték Qket.
– B_nbaknak állítják be Qket?
– Nem, semmiképp sem. Eléggé elszántak voltak és örömmel fogadták el anno a tiszt-

ségeket. Hittek abban, hogy Bosznia szerb terület lehet, és hogy ezért Qk is tehetnek va-

lamit. De ez nem ennyire egyszer_. Mladics35 katona volt, és ilyen minQségében felelQs 
rengeteg atrocitásért, bombázásokért. P volt a fQparancsnok és minden felelQsség az övé 
a kiadott parancsokkal kapcsolatban. Természetesen a kisebb parancsnokok is adtak ki 
utasításokat, de általánosságban Q a felelQs az eseményekért.

Karadzsics36 egy másik történet, Q is elkötelezett volt a szerb ügy mellett, és sikere-

sen érte el céljait. Legalább is Nyugat-Boszniában, az általuk megszállt területeken, ott 
a szerb etnikai határok legszéléig mentek el. Az etnikai tisztogatással, amilyen például 
Srebrenicában volt, azt elérték, hogy a területrQl elt_nt a nem szerb lakosság és nem is 
tért oda vissza a mai napig.

A szerb nemzeti célt elérték, sok muszlim falu és terület (például Banja Luka környéke) 
mára teljesen szerbbé vált, és több száz év is eltelhet addig, amíg ott újra jelentQs muszlim 
népesség élhet, akár betelepítés révén, akár kevert házasságoknak köszönhetQen.

Boszniában nagyjából félmillió ember élt kevert házasságban, ez a szám Izraelben 12 em-

bert érintett, amikor 1999-ben ott jártam. Pk is emigrálni kényszerültek, mert ezt tiltották az 
izraeli törvények, és így nagyon kevesen vállalták be. Bosznia ebbQl a szempontból nagyon 
kevertnek számított és ott volt még a jugoszláv, mint nemzetiség, ami tovább színesítette ezt.

Így komoly gondokba ütközött a nemzetállamok megteremtése; a harcok is emiatt tör-
tek ki. Szarajevóban, ami mindig is többnemzetiség_ volt, a lakosság fele veszélyben volt 
származása, vagy házastársa miatt.

A háború elején a muszlimok viszonylag toleránsak voltak, de késQbb, ahogy megerQ-

södtek, ez megváltozott. Utána is csak egyes csoportok, a mudzsahed „fekete hattyúk”37 

követték el a kegyetlenkedéseket. Pk Szarajevótól északra tevékenykedtek, rengeteg szerb 
területet foglaltak el, de ezt a békemegállapodás szerint vissza kellett adni a szerbeknek. Ez 
a Brčkói korridor. Ez egy védhetetlen terület, modern háborúban képtelenség megvédeni.

A háború végére nagyon kifáradtak a felek. Nem is értem, hogy bírták olyan sok ideig. 
Mi 10 nap után is hihetetlenül fáradtak voltunk és Qk több mint három évig nap, mint nap 
háborúban éltek. Nem voltak közm_vek, oktatás, állandó nyomás alatt éltek.

– És a horvát ítéletek?
– Az egy nagyon bonyolult kérdés. Nagyon gyorsan elüldözték a szerbeket, nem is tud-

tak semmit tenni ellene. Több százezer ember kényszerült elhagyni lakhelyét a „Vihar” 
hadm_velet során.

Még ma is van olyan falu, ahol a szerbeknek csak a nyoma maradt fent. Mindössze 
Knin környékén élnek nagyobb számban.

Ante Gotovina38 szerintem nagyon jó tábornok. Támadó hadm_veletek idején, kife-

jezetten tilos volt a horvát katonáknak fosztogatni vagy kegyetlenkedni a lakossággal, 
Gotovina erre sosem adott parancsot, ugyanakkor nem lehetett az ilyen eseményeket 
megelQzni vagy megakadályozni. Ugyanolyan volt, mint amikor a szovjet csapatok el-
foglalták Németországot és borzalmas dolgokat m_veltek a lakossággal. És csak késQbb, 
a harcok végén igyekeztek az atrocitásokat megakadályozni.

Nem mondom, hogy Gotovina b_nös, azt sem, hogy ártatlan, mindössze nem sikerült 
elég bizonyítékot összeszedni az ügyében, hogy másodfokon is elítéljék.
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A háború után sok tábornok és fQtiszt vesztette el hivatását, csúszott le, sokakat meg 
is gyilkoltak. Gotovina más, benne hittek az emberek, nemzeti hQs lett. Amikor tavaly 
Horvátországban jártunk a tengerparton, sok helyen minden házon Gotovina-kép volt. P 
sikeresen harcolt Dubrovnik környékén. Nagyon tehetséges volt, nimbusza is lett, nem 
úgy, mint társainak. Az akkori horvát hadügyminiszter, Gojko Susak39 Amerikából érke-

zett, de ott is pizzasütéssel foglalkozott, nem érthetett ahhoz, amit csinált. Lehet, hogy a 
maga szakmájában a legjobb volt, de nem tudott jó stratégiai döntéseket létrehozni: azt az 
amerikaiak végezték és az egykori jugoszláv katonák hajtották végre.

Az amerikaiak amúgy is sokat segítettek a horvátoknak, többek között m_holdas felvé-

telekkel, és a légtérzárral. A szerbek a nyílt tengerre sem tudtak kijutni. 
A másik, hogy a szerb–horvát háborúban lényegében orosz fegyverek álltak szembe 

német és egyéb nyugati fegyverekkel. Hiába a Kalasnyikov az egyik legjobb, legegysze-

r_bb fegyver, sok szempontból nem veheti fel a versenyt a Heckler & Koch-hal. Még mi 
is adtunk a horvátoknak rengeteg fegyvert. A végén a lQszerutánpótlás okozott nehézsé-

get, annyiféle fegyvert használtak.
A háború idejére esett Szerbia hanyatlása és Horvátország megerQsödése.
– Van-e utóélete a konfliktusnak? ÉrezhetQ máig a háború hatása?
– Emlékszem, amikor a fiam Svédországban tanult, meglátogattam és egy iskolához kö-

zeli kávézóban ültünk, ott egy fiatalabb horvát be akart jönni, de egy idQsebb visszafogta 
ránk mutatva, hogy „Ne! Ezek Jugoszláviából jöttek. Én is harcoltam abban a háborúban.”

Nagy ellentétek vannak ma is, csetnikek, usztasák, muszlim „fekete hattyúk” stb.
Biztos, hogy nem csak az a 150-200 ember b_nös. Összesen félmillió halottról és sebe-

sültrQl van szó, 300 000 ezret megerQszakoltak, 2 millióan kényszerültek otthonuk elhagyá-

sára. Ezek a tények!40

És ezek az emlékek és beidegzQdések máig élnek. Mi még az elején elszakadtunk, még 
a „lovagias” szakaszban. Nekünk nem volt célunk meggyilkolni a másikat. Katonák álltak 
szembe katonákkal. Volt például két helyi rendQri vezetQ, akik a háborúban egymás ellen 
harcoltak, ma is aktívan politizál mindkettQ, az egyik ombudsman, a másik belügyminisz-

ter volt, és nem akarták megfojtani egymást egy kanál vízben…
Hadseregek álltak egymással szemben, nem harcoltunk civilek ellen. Volt egy szerb 

tiszt is, aki végig velünk volt. A légitámadások alatt szóltunk neki is, hogy jöjjön le az 
óvóhelyre, de Q sosem jött velünk, mondván: „Ilyen emberekkel nem tartózkodom egy 
helyen!” 

A t_zszünet után, amikor október 26-án végül döntés született a JNA kivonásáról, 
Lipicában voltam olasz újságírókkal, éjjel lementünk Koperbe és néztük a kihajózó ju-

goszláv csapatokat. Hajnali 4-ig kellett volna kihajózniuk, de ez eltartott reggel 10-ig is. 
Elvben Horvátországba kellett volna érkezzenek, de a horvátok lezárták a karlovaci utat, 
miután Boszniába szövetségi csapatokat vezényeltek, így Montenegróba kellett átkelniük.

Számomra így ért véget a háború…
– Lesz-e béke a térségben?
– Természetesen. Nyugat felé orientálódik mindenki, és a nyugatnak is érdeke ez. 

Horvátország EU-csatlakozása remélhetQleg nem jelenti azt, hogy Szerbia és Montenegró 
nem léphet majd be. Szerintem Szerbia így is az utolsók között fog csatlakozni; nagyon 
erQsek arrafelé az ultranacionalista erQk, talán nem is akarnak csatlakozni. 

Az európai demokráciát is lépésrQl lépésre kell kitanulni, mi is 10 év alatt tettük meg 
ezt. Pk ettQl még messze vannak, de a legfontosabb, hogy nem szabad rájuk csapni az 
ajtót. Ha horvátokat kérdezünk meg, biztosan azt mondják majd, hogy Szerbia sosem lesz 
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az EU tagja. A helyzet nem egyszer_, rengeteg egyeztetésre, vagy akár titkos egyezmé-

nyekre is szükség lehet, hogy a két ország valahogy megtalálja a közös nevezQt.
– És Bosznia, Horvátország?
– Ott még erQsek a vallási/nemzetiségi ellentétek, és nagyon széttagolt az ország. Amíg 

ez nem sz_nik meg, addig nem hinném, hogy csatlakoznának. Bosznia amúgy sem füg-

getlen terület, nagyon nagy befolyással bírnak az amerikaiak a mindennapokra, nevezhet-
jük protektorátusnak is.

A horvátoknak is hosszú utat kellett bejárniuk, de sikerrel vettek minden akadályt: ren-

dezték a belügyeket, fejlQdik a gazdaságuk, fQleg a turizmus.
Az egész térségre vonatkozó probléma, hogy nincs egységes fejlesztési stratégia, tudo-

mányos vagy egyéb együttm_ködés, csak ad hoc döntések.
A válság is beütött: a németek meghatározók ilyen szempontból, hogy vállalnak-e még 

újabb rossz helyzet_ országokat a görögök, olaszok, spanyolok stb. mellé.
Lehetnek még konfliktusok természetesen, de biztosan nem jelentQsek. Mindenki 

Európa felé akar menni, talán ez lesz a közös platformjuk. A legnagyobb gond Macedónia: 
megbízható, h_séges, jó piac, ugyanakkor állandó konfliktusa van Görögországgal. Azt 
sem tartom elképzelhetetlennek, hogy a görögöket kirakják (a török konfliktus miatt is) 
és Macedónia kerül a helyükre.
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slovenija2001.gov.si/10years/path/war/ [2013. október 7.]

Milton Leitenberg Deaths in Wars and Conflicts in the 20th Century (Cornell University Press, 2003, 2005, 2006) 
http://www.cissm.umd.edu/papers/files/deathswarsconflictsjune52006.pdf [2013. október 14.]

The first multiparty elections of 1990 http://www.ukom.gov.si/en/media_relations/background_information/
elections/elections_in_slovenia_in_2002/the_first_multiparty_elections_of_1990/ [2013. október 7.]

WATKINS, Thayer: The Worst Episode of Hyperinflation in History: Yugoslavia 1993-94 http://www.
rogershermansociety.org/yugoslavia.htm [2013. október 7.]

JEGYZETEK

1 Josip Broz Tito születési neve Josip Broz; (1892–
1980), jugoszláv forradalmár és államfQ. Horvát-
szlovén szülQk gyermekeként látta meg a napvi-
lágot Josip Broz néven, a Tito nevet csak késQbb 
vette fel. A második világháborúban a jugoszláv 
partizánok egyik vezetQje, majd a „második” 
Jugoszlávia (1943-1991) elsQ számú vezetQje volt 
haláláig. Jugoszláviában a tisztelet jeléül, egyben a 
második világháborúra utalva Tito marsallként is 
emlegették. Nem sokkal a háború vége után kiállt a 
szovjet befolyás növekedése ellen, egyik atyja volt 
az el nem kötelezett országok mozgalmának. 1980. 
május 4-én Ljubljanában, m_tét utáni szövQdmé-

nyekben halt meg.
2 DEMOS (Demokratična opozicija Slovenije) 

Szlovéniai Demokratikus Ellenállás: 1989-ben 
jött létre, az akkor alakult Szlovén Demokrata 
Unió, a Szlovén Szociáldemokrata Párt, a 
Kereszténydemokrata Párt, a Kisgazda Szövetség 
(Szlovén Néppárt) és a Zöldpárt megállapodása 
nyomán. Az elsQ választásokon a szavazatok 54%-
át szerezte meg. A szövetség 1992-ig létezett. 
Mikulic, Albin: Defending Democratic Slovenia 
1991. Ljubljana, 2006, 12. o.

3 Mikulic, 9–13. o.
4 Az elsQ demokratikus választásokat Szlovéniában 

1990. április 8-án tartották meg. A legtöbb sza-

vazatot a Demokratikus Megújulás Pártja sze-

rezte meg (17,28%), a második helyen a 
Liberális Párt végzett 14,49%-kal, a harmadik a 
Kereszténydemokrata Párt lett (12,98%), ugyan-

akkor a DEMOS koalíció 126 parlamenti helyett 
kapott a 240-bQl. Az ellenzéket a Demokratikus 
Megújulás Pártja (a korábbi kommunisták), a 
Liberális Párt és a Szocialista Párt alkotta. Az 
ekkor megválasztott parlament 1992. december 
6-ig, az elsQ független államként megtartott vá-

lasztásokig maradt hivatalban, az elsQ minisz-

terelnök a kereszténydemokrata Alojz „Lojze” 
Peterle volt. The first multiparty elections of 
1990 http://www.ukom.gov.si/en/media_relations/
background_information/elections/elections_in_
slovenia_in_2002/the_first_multiparty_elections_
of_1990/ [2013. október 7.] és Mikulic, 15. o.

5 Az elsQ önálló szlovén alakulat 1990. december 
17-én érte el a harckészültséget. Mikulic, 42. o.

6 Mikulic, 15–58. o. A népszavazáson a szavazók 
93,2%-a vett részt, közülük 85,5% szavazott a 
függetlenség mellett. Mikulic, 44. o.

7 Mikulic, 81–121. o.
8 A legtöbb forrás a boszniai háború kitörését 

1992. április 1-jére teszi, ugyanis ekkor foglalták 
el Arkan kapitány szerb paramilitáns egységei 
Bijelinja városát. Várhalmi Krisztina – György 
Sándor: Jugoszlávia válsága és felbomlása bosz-
niai szemmel – beszélgetés Jovan Divjak volt 
bosznia-hercegovinai tábornokkal: diktatúráról, 
tragédiáról és újjászületésrQl (Tanulmány, várha-

tó megjelenés 2013. december, Eger), 42. o.
9 Ante Markovics (1924–2011), 1989 és 1991 között a 

Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság utolsó 
miniszterelnöke. Nyugaton „Washington legh_bb ju-

goszláv szövetségesének” is nevezték. Szándéka volt 
Jugoszláviát egy modern, nyugati típusú állammá 
alakítani, de az általa bevezetett reformok részben 
Slobodan Milošević tevékenysége miatt nem érték 
el céljukat. http://www.hrt.hr/index.php?id=48&tx_
ttnews[tt_news]=140693&cHash=d72fcdf654 

[2013. október 7.]
10 Az 1966-ban bevezetett, de sosem stabil régi di-

nárt 1990. január 1-tQl váltotta a konvertibilis di-
nár (YUN), amely 10 000:1 arányban viszonyult 
a korábbi pénzhez. Ez volt az utolsó jugoszláv 
címerrel ellátott fizetQeszköz. Az 1990-es évek 
jugoszláviai inflációjával kapcsolatban bQvebben 
lásd: WATKINS, Thayer: The Worst Episode of 
Hyperinflation in History: Yugoslavia 1993-94 

http://www.rogershermansociety.org/yugoslavia.
htm [2013. október 7.]

11 A Fiatal Európai Föderalisták (JEF/YEF – 
Jeunes Européens Fédéralistes / Young European 
Federalists) Európa legnagyobb föderalista ifjú-

sági mozgalma, melynek célja a föderatív Európa 
eszméjének politikai pártoktól független szol-
gálata, a demokratikus közéleti kultúra, a civil 
önszervezQdés, a jogállamiság, az állampolgári 
öngondoskodás, a szubszidiaritás és a decent-
ralizáció közös európai értékeinek, valamint a 
határon átívelQ együttm_ködés elvének népszer_-

sítése. http://jef.org.hu/ [2013. október 7.]
12 Az Európai Föderalista Mozgalmat (Movimento 

Federalista Europeo, MFE) 1943-ban alapította 
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Altiero Spinelli. Hasonlóan a többi föderalista 
mozgalomhoz, fQ céljuk egy európai föderáció 
megteremtése, amelyet Európa egyetlen esélyének 
tartanak. http://www.mfe.it/site/ [2013. október 7.]

13 I. Sándor királyt (ん¿ñ¡ïíÖÑíë I. とíëí。Üë。ñçó゜) 
1943. október 9-én gyilkolta meg Marseille-
ben egy bolgár származtású merénylQ, aki a 
macedóniai VMRO (ゑÖíöëñüÖí ぜí¡ñÑÜÖï¡í 
づñçÜ¿ÜîóÜÖñëÖí だëÇíÖó£íîó？í – BelsQ 
Macedóniai Felszabadítási Szervezet) tagja volt. 
A merényletben az uralkodó sofQrje is életét 
vesztette, Barthou francia külügyminiszter pedig 
késQbb halt bele sérüléseibe. Ez volt az egyik elsQ 
merénylet, amelyrQl filmfelvétel is készült.

14 Jugoszlávia (1929-ig Szerb–Horvát–Szlovén 
Királyság) második alkotmányát, amely fel-
váltotta az 1921. június 28-án életbe lépett 
vidovdani alkotmányt, 1931. szeptember 3-án 
adta ki I. Sándor király. Az alkotmány jelentQsen 
megnövelte az uralkodó hatalmát, illetve kilenc 
közigazgatási egységre, úgynevezett banovinákra 
osztotta Jugoszlávia területét; ezek közül a Vardar 
nev_ területe egyezett meg majdnem teljesen a 
mai Macedóniáéval. Az alkotmány egészen 1941-
ig, Jugoszlávia megszállásáig érvényben maradt. 
A teljes szöveg olvasható a http://en.wikipedia.
org/wiki/1931_Yugoslav_Constitution [2013. ok-

tóber 7.]
15 Az 1974. február 21-én kihirdetett alkotmány 

továbbra is szövetségi államként határozta meg 
Jugoszláviát, ugyanakkor megfigyelhetQ volt 
benne néhány konföderatív vonás is. Ezzel nagy 
mértékben megváltozott az ország államjogi 
rendszere; az új alkotmány bevezetésével az „egy 
föderális egység egy szavazat” elve váltotta a ko-

rábbi centralista felfogást. Az új rendszert szokás 
konföderatív föderalizmusnak és konszenzusos 
föderalizmusnak is nevezni. Az alkotmány kiszé-

lesítette a tagköztársaságok és a két (Szerbiától 
csaknem független) autonóm terület jogköreit és 
a szövetségi szervek vezetQ testületeit pedig kol-
lektív-rotációs rendszerben alakították ki (csak 
Tito számára biztosították élethosszig a köztár-
sasági elnöki posztot.) Az egyes föderális egysé-

gek gazdaságirányítási önállóságot is kaptak. A 
föderalizálódás tovább nQtt a tagköztársaságoktól 
is függQ Területvédelmi ErQk létrehozásával és 
az egységes állambiztonsági szervek részleges 
decentralizációjával is. Juhász, 34–35. o.

16 Az 1961-ben épült berlini fal lebontása 1989. 
november 9-én vette kezdetét. Az esemény elQ-

revetítette a német újraegyesítést, amelyet végül 
1990. augusztus 31-én írtak alá. Noha az egye-

sítés folyamata igen hosszadalmas volt, ezzel az 
aktussal sz_nt meg Németország 1945 óta tartó 
megosztottsága. Mikulic, 3. o.

17 Nicolae Ceauşescu (1918–1989), 1965-tQl halá-

láig állt a Román Kommunista Párt élén, 1967-
tQl pedig az államelnöki tisztséget is betöltötte. 

Diktatúráját az 1989. decemberében kirobban 
forradalom söpörte el, Ceauşescut és feleségét 
december 25-én, rövid tárgyalás után kivégezték. 
http://www.ceausescu.org/ [2013. október 7.]

18 A Szovjetunió hivatalosan 1991. december 25-
én sz_nt meg létezni, miután Gorbacsov be-

jelentette lemondását. http://www.britannica.
com/EBchecked/topic/614785/Union-of-Soviet-
Socialist-Republics/42082/The-attempted-coup 

[2013. október 7.]
19 Mihail Szergejevics Gorbacsov (ぜóêíó¿ 

でñëÇññçóô ゎÜëßíô、ç, 1931–) 1985–1990-ig a 
Szovjetunió Kommunista Pártja fQtitkára, majd 
1990–1991-ben a Szovjetunió elsQ és egyben 
utolsó elnöke is. Reformjai véget vetettek a 
hidegháborúnak, de egyben a Szovjetunió és 
a kommunista blokk rendszereinek bukásához 
is vezettek. 1990-ben Nobel-békedíjjal tüntet-
ték ki. http://www.britannica.com/nobelprize/
article-9037405 [2013. október 7.]

20 A karadjordjevói találkozó 1991. március 25-én 
zajlott le Milošević és Tuđman (horvát elnök) 
között, hivatalosan a jugoszláviai krízis megoldá-

sával kapcsolatban tanácskoztak, a gyakorlatban 
pedig Bosznia-Hercegovina felosztását egyez-

tették. A találkozón más nemzet képviselQje nem 
vett részt. A karadjordjevói egyeztetés hivatalo-

san elQkészítette a március 28-i spliti találkozót 
is, ahol hat jugoszláv vezetQ, Slobodan Milošević 
(Szerbia), Franjo Tuđman (Horvátország), 
Alija Izetbegović (Bosznia-Hercegovina), Kiro 
Gligorov (Macedónia), Milan Kučan (Szlovénia) 
és Momir Bulatović (Montenegró) vettek részt. 
http://www.nytimes.com/1993/07/18/world/
serbian-plan-would-deny-the-muslims-any-state.
html?pagewanted=all [2013. október 7.]

21 James Baker (1930–) amerikai politikus, sze-

nátor, 1989–1993 között az Egyesült Államok 
külügyminisztere. http://www.bakerbotts.com/
lawyers/detail.aspx?id=a1789334-3f27-48d5-
b844-211455e4beff [2013. november 1.]

22 1990. szeptember 28-án fogadta el a 
Nemzetgy_lés azon javaslatokat, amelyek önálló, 
Belgrádtól független szlovén véderQ felállítását 
és a kötelezQ katonai szolgálat saját hatáskörbe 
utalását tartalmazta. Mikulic, 25. o. A szlovén 
Területvédelmi ErQk 1991. március 22–24. között 
nagyszabású gyakorlatot tartottak, ez is jelezte 
a háborús készülQdést. Ezzel közel egy idQben 
létrejött egy szlovén kiképzQközpont, amelyet 
május 23-án próbált ellenQrzése alá vonni a JNA, 
ennek hatására Mariborban nagyszabású tiltako-

zások kezdQdtek, a jugoszláv erQk ezek hatására 
meghátráltak. Mikulic, 46–53. o.

23 A háború során a JNA összesen 22 300 katonát 
vetett be, a szlovén erQket 35 200 területvédelmi 
katona és 10 000 rendQr alkotta. J. ŠVAJNCER, 
Janez: War for Slovenia 1991. in: Slovenska 
vojska, 2001. május, különszám. http://www.
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slovenija2001.gov.si/10years/path/war/ [2013. 
október 7.] A JNA személyi állományának mind-

össze 2,8%-a volt szlovén nemzetiség_. Mikulic, 
65. o. A függetlenségi nyilatkozat idején a JNA 
zágrábi katonai körzete 45 000 fQs állománnyal, 
1160 harckocsival és páncélozott járm_vel és 
3000 tüzérségi eszközzel rendelkezett. Mikulic, 
66. o. Szintén Mikulic írja, hogy a szlovén terü-

letvédelmi erQk létszáma akkor 20 000 fQ volt, és 
nem rendelkeztek páncélosokkal, tüzérséggel és 
ejtQernyQsökkel sem. Mikulic, 73. o.

24 A háborúban 19 szlovén és 44 jugoszláv katona 
és rendQr vesztette életét. A sebesültek száma 
szlovén részrQl 182, a Jugoszláv oldalon pedig 
146 volt. A JNA ezek mellett 4693 hadifoglyot 
is vesztett. J. ŠVAJNCER, Janez: War for Slovenia 
1991. in: Slovenska vojska, 2001 május, külön-

szám. http://www.slovenija2001.gov.si/10years/
path/war/ [2013. október 7.]

25 A Karintiai Hercegséget 976-ban alapították meg, 
a Habsburg család birtokába 1335-ben került. 
1564-tQl képezte az Osztrák örökös Tartományok 
részét. Területét a mai Szlovénia, Dél- és Kelet-
Ausztria bizonyos részei és egy idQben az Isztriai-
félsziget képezte.

26 UCK: Ushtria Çlirimtare e Kosovës, Koszovói 
Felszabadító Hadsereg. Angol forrásokban KLA-
ként (Kosovo Liberation Army) is szerepel.

27 A srebrenicai mészárlások, amelyeknek több 
mint 8000 boszniai esett áldozatául és körülbelül 
20 000 ember kényszerült lakóhelye elhagyásá-

ra 1995 júliusában zajlottak. A tömegmészárlás 
ügyében 2010-ben hozott ítéletet a hágai ICTY 
(International Criminal Tribunal for the former 
Yugoslavia – a volt Jugoszlávia területén elkö-

vetett háborús b_nöket vizsgáló bíróság), hosszú 
börtönbüntetésre ítélve több akkori szerb ve-

zetQt, többek között a Jovan Divjak által emlí-
tett Krsztics tábornokot is. Radovan Karadzsics 
jelenleg is folyó büntetQperében is szerepel a 
srebrenicai vérengzés a vádpontok között. A mé-

szárlásokban felelQsnek tartják a térséget bizto-

sító holland békefenntartókat is; 2011 júliusában 
született egy ítélet, amely b_nösnek mondta ki 
a kontingenst három boszniai férfi halálában, 
akiket 1995 júliusában eltávolítottak támasz-

pontjukról és így a szerbek áldozatává váltak. 
Várhalmi–György 41. o.

28 A Jasenovac mellett található koncentrációs tábor 
1941 és 1945 között üzemelt. A horvát usztasa 
kormányzat által létesített táborban elsQsorban 
ortodox szerbeket, zsidókat és romákat tartottak 
fogva, illetve dolgoztattak embertelen körülmé-

nyek között. Rendszeresek voltak a kivégzések is. 
A négyéves m_ködés alatt az Egyesült Államok 
Holokauszt Emlékmúzeumának (United States 
Holocaust Memorial Museum) adatai szerint 
77 000–99 000 fQ halálozott el a táborban. 1968 
óta emlékhely. http://www.ushmm.org/wlc/en/

article.php?ModuleId=10005449 és http://www.
jusp-jasenovac.hr/Default.aspx?sid=5020 [2013. 
október 7.]

29 Az esemény 1991. június 28-án történt. Mikulic, 
91. o.

30 United Nations Development Program.
31 Milan Kučan (1941), Szlovénia elsQ elnöke, 1991 

és 2002 között volt hivatalban.
32 Ivan, ismertebb nevén Janez Janša (1958) 1990–

1994 között Szlovénia védelmi minisztere, majd 
2004–2008 és 2012–2013 között miniszterelnök, 
1993 óta a Szlovéniai Demokrata Párt elnöke.

33 Janez Drnovšek (1950–2008) szlovén politikus, 
1989–1990 között a szlovén kollektív elnökség 
elnöke Jugoszláviában, 1992 és 2002 között 
kis megszakítással szlovén miniszterelnök, majd 
2002–2007 között az ország elnöke volt.

34 Az ICTY-t (International Criminal Tribunal for 
the former Yugoslavia – a volt Jugoszlávia terü-

letén elkövetett háborús b_nöket vizsgáló nem-

zetközi bíróság) 1993. május 25-én hozták létre. 
BQvebben lásd: http://www.icty.org/sid/95 [2013. 
október 7.]

35 Ratko Mladić (1942) volt vezérezredes, a Bosznia 
Szerb Köztársaság hadseregének (VRS) vezérkari 
fQnöke 1992–1995 között. Háborús és emberiség-

ellenes b_nök elkövetésével vádolják (többek kö-

zött a srebrenicai vérengzéssel kapcsolatban is): 
2011-ben tartóztatták le, tárgyalása 2012 októ-

berében kezdQdött meg Hágában. Profile: Ratko 
Mladic http://news.bbc.co.uk/2/hi/1423551.stm 

és http://web.archive.org/web/20080406075119/
http://www.un.org/icty/transe5&18/960711IT.
htm [2013. október 7.]

36 Radovan Karadžić (1945) pszichiáter és költQ, a 
Boszniai Szerb Köztársaság elnöke 1992–1996 
között. Háborús b_nök elkövetésével vádolták 
meg, 2008-ban Qrizetbe vették, tárgyalása a kö-

vetkezQ évben kezdQdött meg és jelenleg is 
tart. http://www.icty.org/x/cases/karadzic/cis/en/
cis_karadzic_en.pdf [2013. október 7.]

37 A fQleg muszlim önkéntesek szerepét Jovan 
Divjak volt boszniai tábornok is említette a 2013. 
március 15-én vele készült interjú során: „FQleg 
egyes iszlám országokból még katonai tanács-
adók, kiképzQk is jöttek; tulajdonképpen Qk több 
szerencsétlenséget hoztak ránk, mint szerencsét, 
mert ezt a szerb és horvát propaganda ki tudta 
használni. (…) Jöttek önkéntesek több országból, 
de ezt mi [a boszniai hadsereg] nem szívesen 
fogadtuk el. Különösen a kiképzQk esetében…
nekünk sokkal jobban kiképzett embereink voltak, 
mint azok, akik képezni jöttek.” Várhalmi – 
György, 40. o.

38 Ante Gotovina (1955) volt horvát vezérezre-

des. Pt és társait, Mladen Markač (1955) és 
Ivan Čermak (1949) tábornokokat az 1994–1995 
közötti hadm_veletek során b_nszövetkezetben 
elkövetett háborús és emberiségellenes b_nök 
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elkövetése miatt 2008-ban állították bíróság elé. 
Az ítélet 2011-ben született meg, Čermakot fel-
mentették, Gotovinát 24 év, Markačot 18 év 
szabadságvesztésre ítélték. Másodfokon 2012 
novemberében mindkettejüket felmentették. 
Gotovinát Horvátországban a lakosság többsége 
nemzeti hQsnek tekinti. BQvebben lásd: Ante 
Gotovina et al. (IT-06-90) http://www.icty.org/
case/gotovina/4 [2013.október 7.]

39 Gojko Šušak (1945–1998), 1991 és 1998 között 
volt Horvátország védelmi minisztere. 1969-
ben Kanadába emigrált, hazájába 1989-ben tért 
vissza. Amerikai segítséggel (részben horvát 
emigránsok adományaiból) modernizálta és fel-
fegyverezte a horvát hadsereget. http://www.
heraldscotland.com/sport/spl/aberdeen/gojko-
susak-1.344511 [2013. október 7.]

40 A szlovén konfliktust leszámítva ma sem rendelke-

zünk pontos adatokkal a háborús veszteségekrQl. A 

halálos áldozatokat a Milton Leitenberg Deaths in 
Wars and Conflicts in the 20th Century (Cornell 
University Press, 2003, 2005, 2006) cím_ tanul-
mányban 300 000 fQre becsüli (82. o.), közülük 
1992–1995 között Boszniában 200 000 fQ halt meg 
a háború következtében. (19. o.). A boszniai hábo-

rúval kapcsolatban egyes források, köztük Jovan 
Divjak is, 95-100 000 fQs veszteséget emlegetnek, 
hozzátéve, hogy az áldozatok pontos számát máig 
sem sikerült megállapítani. Juhász József ugyanak-

kor 200-250 000 áldozatról számol be, hozzátéve, 
hogy egyes források 400 000 halottat említenek. 
(Juhász József: A délszláv háborúk. Budapest, 
Napvilág Kiadó, 1997, 89. o.) A lakhelyüket el-
hagyni kényszerültek száma 2-2,5 millió fQ volt. 
A szerb–horvát háborúban 25-26 000 fQ halt meg 
vagy t_nt el, horvát részrQl pedig 52 000 fQ szen-

vedett maradandó károsodást. A harcok során több 
mint 500 000 embert telepítettek ki.



HAID TIBOR

Az iszlám jogi gondolkodás alapjairól

(BevezetQ) Az iszlám és az iszlám politikai és jogi gondolkodás az érdeklQdés középpontjá-

ba került a nyugati világban. A 2001. szeptember 11-ei támadás által kiváltott, erQsen érzel-
mi színezet_ reakció lecsitulta után eljött az ideje az iszlám jog valódi tanulmányozásának.

A nyugati jogcsaládoktól eltérQ bármilyen jogterület tanulmányozása elQfeltételezi, hogy 
az érdeklQdQ más hozzáállást tanúsítson, mint ami a Párizsban 1900-ban megrendezett nem-

zetközi jog-összehasonlító konferenciát jellemezte. A komparatisztika születésekor ugyanis 
az európai kultúrfölény gondolata olyan megingathatatlannak t_nt, hogy föl sem merült más 
jogterület képviseletének gondolata, csak a kontinentális európai jog jöhetett számításba. 
Esetjogi jellegére hivatkozva még az angolszász jogot sem tekintették a döntQen frankofón 
szervezQk méltónak arra, hogy egyenrangú partnere legyen a kodifikált jog képviselQinek.

Amennyiben figyelembe vesszük azonban a legfiatalabb monoteista világvallás az azóta 
eltelt több mint egy évszázad alatt történQ erQteljes terjeszkedését a korábban egyértelm_en 
a nyugati civilizációhoz1 sorolható társadalmakban, szembe kell néznünk azzal a ténnyel is, 
hogy az Európai Unió egyre nagyobb mértékben vegyes, az iszlám által is befolyásolt civi-
lizációs térré válik.2 A nyugati demokrácia exportjának gondolata lassan kiüresedik, ezzel 
szemben az arab tavasz mozgalmai – bár maradandó jogi hatásuk még nem vizsgálható – 
gyQzedelmesen söpört végig Észak-Afrika és ElQ-Ázsia számos országában. A mozgalom 
ideológiai sokfélesége ellenére is egyértelm_nek t_nik az a törekvés, hogy a Maghreb-térség 
és a Közel-Kelet országainak iszlám lakossága szerves, a történelmi folyamatosságra építQ 
demokratizálódást tud csak elfogadni a nyugati értékek exportja helyett.

Mivel az iszlám kultúra egyre nagyobb befolyást fog gyakorolni a nyugati civilizá-

ció központi térségeinek lakosságára a 21. század második felében, elmondható, hogy a 
huntingtoni civilizációs összeütközés ebben a tekintetben elveszti földrajzi meghatározott-
ságát, sokkal inkább szociológiai határai lesznek.

Magyarország külföldi katonai szerepvállalása jelentQs mértékben az iszlám civilizáció – 
vagy legalább is az iszlám által erQteljesen befolyásolt vegyes civilizáció területén valósul 
meg, és így a magyar katonák olyan kultúrával ismerkedhetnek meg annak szülQhelyén, 
amely nagyvalószín_séggel a mainál lényegesen nagyobb hatást fog gyakorolni gyermekeik 
de legalábbis unokáik otthonára.

A fentiek alapján mindenképpen érdekünk, hogy megismerjük a jelenleg hozzávetQleges 
2 milliárd ember hétköznapjait meghatározó vagy valamennyire befolyásoló iszlám jogi 
gondolkodás gyökereit.

(Az iszlám politikai gondolkodás alapjai) Az iszlám politikai és jogi gondolkodás alapja 
egyértelm_en a Korán, amely azonban nem tartalmaz direkt politikai nézeteket. A Korán 
erkölcsi parancsainak közéleti alkalmazhatóságát három – vallási-jogi, filozófiai és végül 
a Fejedelmek tükreiben elQször testet öltött gyakorlati politikai – az iszlám civilizációt 
végigkísérQ gondolkodási megközelítés szolgálta.

Ezek közül a vallási-jogászi megközelítés mutatja leginkább az iszlám világot szinte a 
kezdetektQl máig megosztó szunnita és síita irányzat különbözQségét.

A két irányzat egyaránt központi szerepet szánt az imámkalifának a Korán jogi alkal-
mazásának szempontjából. A vélemények egyeztek abban is, hogy a politikai és egyúttal 
vallási hatalom személyében történQ koncentrációját az ember eredendQ gyöngesége in-

SZÁZADOK
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dokolja, a két irányzat azonban lényegesen eltért az imámkalifa legitimációjára vonatkozó 
nézetekben, ami az iszlám állam eltérQ felfogását hozta magával.

A síita állam-koncepció szerint Mohamed döntése értelmében a próféta utódja Ali volt, 
így az Q családjából kell származnia az imámnak. Mivel Husszeint, Ali fiát, csatában 
megölték, a kalifátus megromlott, és királysággá, mulkká alakult. A világ rendje a b_n-

telen, tévedhetetlen imám visszatértével állhat helyre. Az imám a síita hagyományban 
csak annyiban különbözik a prófétától, hogy nem közvetíti Allah szavát írásos formában, 
egyébként tévedhetetlen és b_ntelen. Messianisztikus sajátosságaiból eredQen a síita el-
képzelésben nincs helye az imám konszenzusos megválasztásának, az eljövetelét kísérQ 
jelenségek egyértelm_vé teszik kilétét, így az Umma (iszlám közösség) által gyakorolt 
Idzsma (konszenzus) általi legitimáció lehetQségét nem fogadják el. Az elQzQekbQl követ-
kezik, hogy a síita fölfogás tökéletes földi állam kialakítását várta az imámtól, amelynek 
természetesen a valós hatalmi viszonyok képviselQi nem feleltek meg. Ugyanakkor a ha-

talom képviselQivel szembeni legális szembefordulás lehetQségét a síiták sem ismerték, az 
egyedüli legális – és egyúttal végsQ – forradalom csak az Imám eljövetelét kísérQ jelen-

ségsorozat lehet. Az imám érkeztével a világi-katonai hatalom a vallásival újra egyesül, 
az igazságos rend helyreáll az imám isteni eredet_ tekintélye alatt.3

A szunnita hagyomány szerint az iszlám közösség kormányzásnak alapelveit a próféta 
halálát követQ medinai tanácskozáson fogadta el a közösséget irányító vezetQk többsége. A 
szunnita felfogás a kiválasztás szempontjánál a közmegegyezést4 tartja fontosnak amellett, 
hogy a vezetQnek a próféta törzsébQl kell származó (azaz korais), erkölcsileg feddhetetlen, 
tanult férfinak kell lennie. Az elsQ négy kalifát követQen a szunnita hagyomány már nem 
vélelmez tökéletes és tévedhetetlen vezetQt, a kalifa személye elvesztette messianisztikus 
jellegét. A szultanátus megjelenésével pedig korlátozott világi hatalmú, a konszenzusos vá-

lasztás helyett akár a legfQbb katonai hatalmat gyakorló által kinevezett kalifa is elfogadha-

tóvá vált, ha az elQzQ feltételeknek megfelelt. A kalifa személye a szunnita hagyományban 
a 14. századra elvesztette kényszerítQ erej_ hatalmát vallási kérdésekben is.

Ahogy a síita hagyományban, a szunnitában sem jelent meg – a világi eredet_ szulta-

nátus egyértelm_vé vált elsQbbsége ellenére sem – a vallási és világi hatalom (nyugati) 
kereszténységben megismert szétválasztásának gondolata. A vallási vezetQk tehát nem 
kérdQjelezhették meg az iszlám állam politikai vezetQinek legitimitását igazságtalan kor-
mányzati döntések alapján. A keresztény középkor filozófiájának az a központi kérdése, 
hogy a zsarnok mikor és milyen arányossági elvek betartásával _zhetQ el, az iszlámban 
nem jelent meg. Mindez szervesen összefügg azzal, hogy iszlám párhuzama nem alakult 
ki a kereszténység minden tételes, ember által alkotott jog fölött álló, tomista eredet_ 
természetjogi alapvetésének, amely megteremti a kozmikus–teológiai–erkölcsi–jogi–po-

litikai szabályok láncolatát. A hatalom gyakorlójának nyilvánvaló igazságtalanságára sem 
adható más válasz az alávetésnél, amely az iszlám szó eredeti lényege.5

(Az iszlám jogi gondolkodás eredete) A késQbbiekben a szunnita irányzatra szorítkozom 
az iszlám jogi gondolkodás vizsgálata során, mivel az iszlám ezen ága bír jelenleg a leg-

több követQvel és a legnagyobb befolyással a moszlim világban.
Követve az összehasonlító jogtudomány jogcsaládokra vonatkozó megállapításait6, 

a jogintézmények jellege és a jog m_ködési logikája közötti különbségek alapján lehet 
a világ jogrendszereit egymással több-kevesebb hasonlóságot mutató csoportokba, jog-

családokba sorolni. A jogrendszer természetesen a többi társadalmi normarendszerrel 
kölcsönhatásban alakul, így az egyes jogcsaládok közötti eltérés rendszerint civilizációs 
különbségek következménye.7 
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Az iszlám jogrendszer mind m_ködési logikájában, mind jogintézményeiben és jog-

forrásaiban lényegesen eltér a kontinentális és az angolszász jogrendszerektQl. Az iszlám 
jog közismert arab elnevezése, a Saríja szó szerinti jelentése – ’ösvény, út’ – is tükrözi 
ezt a felfogásbeli különbséget. Az ösvény, út nem csak jogi tartalmat hordoz. A Saríja a 
végsQ célhoz, Allahhoz vezet a neki engedelmeskedQ hívQ életét meghatározó szabályok – 
európai megközelítéssel vizsgálva vallási, morális és jogi szabályok egymástól általában 
élesen nem elválasztható rendszerének – alkalmazásán keresztül.

A Saríja tehát nem kizárólag „jogi ösvény”. Olyan szóösszetételekben fordul elQ, 
amely (Saríja at Muszá, Saríja at al-Maszih, mózesi, illetve messiási út) amely arra utal, 
hogy a monoteista vallások – beleértve a zoroasztriánus hitet is – utaknak tekinthetQk a 
Mindenhatóhoz. Ezeken az ösvényeken járva a hívQ óhatatlanul jogi kérdésekbe botlik, 
amelyeket a továbbhaladás érdekében meg kell oldania. Ezek azonban nem lehetnek 
függetlenek a vallási és filozófiai tartalmuktól, sQt szétválasztásuk egyenesen céltalan, 
mivel pusztán jogi végsQ igazság nincs, az csak a végsQ abszolút igazság egyik vetülete. 
Ez egyúttal magyarázat arra is, hogy a jog elsQdlegesen élethelyzetek megoldási mód-

szereinek együttese, nem pedig teoretikusan tiszta és zárt rendszer, amely pusztán né-

hány alapelven és hagyománybeli egyezQségen keresztül kapcsolódik a többi társadalmi 
normarendszerhez. A nyugati világ jelenlegi jogfelfogástól idegen vélekedés fellelhetQ a 
nyugati jog gyökereiben. A római jog meghatározása („Ius est ars boni et aequi.”) kiter-
jed az isteni harmóniát is magába foglaló aequitas fogalmára. A középkori skolasztika 
természetjogi felfogása szintén az isteni világrend egyik megnyilvánulásának tekintette a 
természetjogot, amelyet a tételes jognak tükröznie kell.

Az iszlám jog tehát a Saríja atu-ná, „a mi ösvényünk” jogi vetülete, a vallásból ered és 
oda vezet vissza.8

(Az iszlám jog forrásai) Ahogy a Saríja, az iszlám jog legszélesebb körben elfogadott 
meghatározása sem kizárólag jogi természet_ fogalom, az iszlám jog forrásai is számos 
vonatkozásban a nyugati – ezen belül különösen a kontinentális európai – jogcsaládtól 
eltérQ vonásokkal bírnak.

1. Fiqh
Az általános gy_jtQfogalomként is felfogható, az iszlám jog forrásait felölelQ Fiqh 

elsQdleges jelentése ’megértés, tudás’. Azt a jogászi gondolkodásmódot jelenti, amely a 
Saríjának megfelelQ, azzal összhangba hozható szabály megtalálásában nyilvánul meg.

A próféta halála után a moszlim közösség hirtelen szembekerült azzal a szabályozási szük-

séghelyzettel, amely abból fakadt, hogy az élet minden területét – így az egyéni és közösségi 
élethelyzetek szabályozást is – közvetlenül a kinyilatkoztatásnak, azaz a Koránnak kívánták 
alárendelni, az iszlám szent könyv viszont semmiképpen sem tekinthetQ jogi kódexnek, bár 
számos, a hétköznapi emberi viszonylatokra is kiterjedQ szabályt tartalmaz. Ezért a jogi szabá-

lyozás és a jogalkalmazás szempontjából nem lehet figyelmen kívül hagyni, ugyanakkor nem 
lehet teljes mértékben és kizárólagosan a Korán szabályaira hagyatkozni.

Mivel az iszlám közösség nem rendelkezett olyan jogi örökséggel, mint a római jog 
– amely korábbi politeista, pogány gyökereitQl eltávolodott, és a kereszténység elterje-

désének idejére már lénygében laikus jogrendszerré vált – az elsQ moszlim nemzedékek 
nem választhattak mást, mint a hagyományos arab törzsi jogi hagyomány egységesítése 
és pogány vallási vonatkozásoktól való megtisztítása után annak alkalmazását, vagy – 
mint ahogy történt – saját, a Koránon, mint központi alapon nyugvó önálló jogrendszer 
kidolgozását.
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A Fiqh ennek megfelelQen annak a jogászi törekvésnek az összefoglaló neve, amely 
olyan jogrendszer „megtalálására” irányul, amely a monoteista szent könyv jogi kódex-

nek nem nevezhetQ, de a jogrendszert vallási és erkölcsi alapelvein keresztül mégis meg-

határozó rendelkezéseinek és szellemiségének megfelel. 
A Fiqh megértését könnyebbé teszi, ha elfogadjuk azt a – az európai középkor jogi 

gondolkodástól sem idegen – jogászi szemléletet, amely szerint a végsQ jogi igazság és az 
annak megfelelQ szabályok a szent könyvben és az azt körülvevQ hagyományban benne 
van, azt csak elQ kell onnan hozni, meg kell találni. Tudatos jogalkotásról és ettQl egyér-
telm_en elkülönített jogalkalmazásról nem beszélhetünk, hiszen a jog alapjai már készen 
vannak a Koránban és a Szunnában, azt csak meg kell találni. A jogtalálás ugyanakkor 
megfelelQen alkalmazható forma alkotását is jelenti, tehát messze több, mint az európai 
értelemben vett jogalkalmazás.

Ezért fontos, hogy a jogász ne pusztán jogi logikai eszköztárral rendelkezzen, de is-

merje a Koránt és a Szunnát, valamint egész életével a Saríját, a Mindenhatóhoz vezetQ 
ösvényt keresse. Így jogászi munkája során – amely kodifikációnak és jogalkalmazásnak 
is tekinthetQ egyszerre – helyes, a kinyilatkoztatásnak megfelelQ következtéseket fog 
levonni. Azért nem aggasztó tehát, ha a jogalkalmazó jogászi tevékenység egyúttal rész-

ben jogalkotási is, mert a jogász közvetlenül aláveti magát az általános törvénynek, élete 
minden részében – nem csak szakmai tevékenységében – az igazság elérésére törekszik.9

2. Ilm
Már a korai moszlim jogtudósok is különbséget tettek a Korán és az egyéb prófétai 

kinyilatkoztatások vallási és erkölcsi értelmezése és a azon szellemi erQfeszítés között, 
amely a jogi kérdések eldöntéshez szükséges szabály megtalálására irányult a hagyomá-

nyos – iszlám elQtti – jogi szabályok figyelmen kívül hagyásával. Ez utóbbi a Fiqh, míg 
az elQzQekben összefoglalt szellemi tevékenységet az Ilm szóval jelölték. 

A moszlim szent könyv erkölcsi és jogi alkalmazásnak megkülönböztetése ellenére 
az iszlám jogi gondolkodás tisztán laikus vonulata nem alakult ki. A Fiqh a Saríja jogi 
természet_ követése maradt. Az iszlám gondolkodás nem teszi lehetQvé, hogy a Korán 
követésével felhagyók továbbra is moszlimként határozhassák meg önmagukat. Pusztán 
kulturális, de nem vallási értelm_ iszlám nem létezik.10 Az iszlám szellemi elkötelezettsé-

get is elvár a jogtudóstól ahhoz, hogy moszlimnak nevezhesse magát.

3. Furu al-Fiqh és Uzul al-Fiqh
Az iszlám jogfejlQdés eredményeképpen a Fiqh két ága különült el:
A Furu al-Fiqh a jogesetek jellegének különbözQségére összpontosítva kidolgozta a 

jogrendszer rendszerét, azok sajátos jogforrásaival és jogalkalmazási módszereivel. A 
különbözQ jogi iskolák nem pontosan ugyanazokat a jogágakat különítették el, de közös 
vonásként megfigyelhetQ, hogy – az iszlám jogfelfogásnak megfelelQen alapvetQ különb-

séget tettek az Isten–ember között érvényesülQ vallási szabályok (ibádát) és társadalmi 
szabályok (mu’amálát) között. Általánosan elfogadott jogágként tartják számon a vallási 
kötelezettségek jogát, a társadalmi élettel (beleértve a családi kapcsolatokat is) kapcso-

latos jogágat, a dologi-, szerzQdéses és örökösödési jogot, a büntetQjogot, a közjog (a 
hatalomgyakorlás és a hadviselés jogát).

Az Uszul al-Fiqh a jogforrásokat vizsgálja, és arra törekszik, hogy azok között világos 
hierarchiát állítson fel. A különbözQ jogi iskolák természetesen eltérQen határozták meg 
az egyes jogforrásokat és azok rendszerét, azonban itt is megfigyelhetQ több közös vonás. 
Az európai jogi gondolkodáson iskolázott jogász számára talán úgy lehet az iszlám jog 
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forrásit a legkönnyebben megérteni, ha azokat statikus és dinamikus jogforrásokra oszt-
juk fel. Ezt a két kategóriát az iszlám jogi iskolák nem használják, de az európai – külö-

nösen a kontinentális – jogi ismerettel rendelkezQ jogász számára megkönnyíti az iszlám 
jogfelfogás megközelítését.

3.a) Korán
A kontinentális európai jogfelfogáson felnQtt jogász számára célszer_bb az iszlám jog-

hoz annak statikus jogforrásai felQl közelíteni. A jogforrások ezen csoportja javarészt a 
próféta halálát követQ 1-2 évszázadban keletkezett. Egy részük szöveges jogforrás (Korán 
és Szunna), más részüket inkább az íratlan hagyomány Qrizte meg (Idzsma és Urf). Közös 
jellemzQjük, hogy a jogász szándékától függetlenül alkalmazhatók, nem a jogász és a 
jogforrás közötti interaktív folyamatban keletkeznek.

Az iszlám szent könyve az egész moszlim világban ugyanaz11, és általánosan elfoga-

dott vélekedés, hogy a szöveg IstentQl Gábriel arkangyal közvetítésén keresztül jutott el 
a prófétához, általa pedig az emberiséghez.

Az iszlám jogtudósok között vita folyik arról, hogy a Korán milyen mértékben tekint-
hetQ jogi könyvnek. Általános vélekedés szerint a több mint 6000 verset számláló szöveg-

bQl mindössze 500 vers tekinthetQ jogi tartalmúnak, de az ezek súlyáról vallott nézetek 
már eltérnek. Vannak, akik szerint figyelembe kell venni a jogi szövegek hosszát és azt a 
tényt is, hogy azok – szemben a nem jogi jelleg_ekkel – általában nem ismétlQdnek. Az 
így kalkulált jogi és nem jogi „leütés-számok” arányát figyelembe véve pedig már a jogi 
jelleg_ szövegek olyan mértékét lehet megállapítani, amely – a ’törvény’ jelentés_ – Tóra 
szövegében megfigyelhetQ arányhoz hasonló.

A jogi szövegek arányáról vallott eltérQ nézetek ellenére az iszlámhoz tartozó jogi isko-

lák általánosan elfogadják a Korán elsQdleges helyét a jogforrások rendszerében.

3.b) Szunna
Az iszlám jog másik szöveges forrása a Szunna, azaz prófétai hagyomány. A szó eredeti 

jelentését követve olyan magatartásmódok gy_jteménye, amelyeket a hagyomány közvet-
lenül Mohammedhez köt.

A próféta halálakor bekövetkezett szabályozási kényszerhelyzetben a korai iszlám jo-

gászok támaszkodhattak ugyan a Koránra, de mivel az nem tekinthetQ elsQdlegesen jogi 
kódexnek, szükség volt a helyes és egységes értelmezés kialakítására. Ehhez hívták segít-
ségül a hétköznapi életében is nyilvánvalóan Isten akaratának megfelelni kívánó próféta 
tetteit, véleményét összefoglaló, akkor még kollektív emlékezet által íratlan formában 
Qrzött hagyományt, a Szunnát.

Ahogy a profetikus idQtQl távolodva egyre nagyobb szerepet kaptak a történetmondók 
(qussza), akiknek feladata volt a Szunna Qrzése és átadása. Szerepkörük egyesítette magá-

ban az énekmondó és a „jogi tanácsadó” tevékenységét, és jellemzQ módon a zarándoklat 
(Hádzs) idején lehetett a legnagyobb igény munkájukra. Ez az idQszak egyúttal a részben 
különbözQképp megQrzött hagyomány egymás közti összevetésére is módot adott a tör-
ténetmondóknak.

Az idQ elQrehaladtával a prófétai hagyományok hitelessége csökkent, ezért új tudo-

mányág jelent meg, az Isznad, amelynek m_velQi arra törekedtek, hogy elkülönítsék az 
egyértelm_en a prófétához köthetQ hagyományanyagot attól, ami az Qt követQ elsQ két 
kalifához kapcsolódik. Ez utóbbit Szíra néven foglalták össze, és bár hasznosnak ítélték 
a Korán magyarázatához, a Szírának nem tulajdonítottak kötelezQ jogforrási szerepet, 
szemben a prófétai hagyománnyal.
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3.c) Idzsma
Az Idzsma szó eredeti jelentése ’konszenzus, egyetértés’, azaz egyhangú megegyezés 

a Umma (moszlim közösség) tagjai – valójában vezetQi – között.
Az a hagyomány, amely a közösség vezetQinek társadalmi kérdésekben történQ meg-

egyezésének kötelezQ erQt tulajdonít, az iszlám elQtti idQk arab törzsi hagyományából 
ered. A próféta halála után ez a konszenzuális szabályozási módszer megtartotta fontos-

ságát, és vallási kérdésekre is kiterjedt. Az Idzsma elvébQl nem következik, hogy csak a 
próféta elsQ követQinek megegyezése bír kötelezQ erQvel, ezért egyes jogtudósok egyete-

mes jelleget tulajdonítanak ennek a szabályozási módnak. Amennyiben ezt a gondolatot 
továbbvisszük, úgy az Idzsma átvezet az iszlám jog dinamikus forrásai közé, mivel sokkal 
inkább döntéshozatali eljárásnak, mint a jogalkalmazótól független jogforrásnak t_nik. 
Azonban a jogtudósok többsége – bár nem sz_kíti le a konszenzuális döntéshozatali el-
járás szerepét az iszlám elsQ évszázadára – egyetért abban, hogy csak azoknak, a próféta 
korában élt közösségi vezetQknek a konszenzusa kötelezQ erej_, akik egyszersmind a pró-

féta elsQ követQi közé tartoztak. Ebben a felfogásban az Idzsma már statikus jogforrásnak 
tekinthetQ, amely jellegét tekintve hasonló a Szunnához, de nem a próféta jogi vonatko-

zású véleményének és tetteinek, hanem elsQ követQi jogi kérdésekben hozott egyhangú 
döntéseinek gy_jteménye.

3.d) Urf 
A terjedQ iszlám csak a keresztény területekre érve nézett szembe olyan befolyásos 

„vallási vetélytárssal”, mint amilyennel a korai kereszténységnek születése pillanatától 
meg kellett küzdenie. Ugyanakkor komoly kihívást jelentett az új vallási közösség jogi 
ügyeinek szabályozatlansága, ezért azokon a területeken, ahol más erQs vallási befolyás 
nem volt, már a próféta és elsQ követQi is bátorították a hívQket arra, hogy alkalmazzák az 
iszlám elQtti korszak szokásjogát.12 Az iszlám elQtti szokásjogot ugyanakkor nem tekintik 
olyan széles körben önálló jogforrásnak, mint a Koránt vagy a Szunnát, inkább ez utóbbi 
részeként alkalmazzák, azaz a próféta véleményén és tettein keresztül.

Az iszlám jog dinamikus forrásai
A hagyományos kontinentális európai jogfelfogás szerint a jogforrás rendszerint 

írásos formában, hierarchikus rendszerben rögzített jogi norma, amelyben – az egyéb-

ként kivételes a jogalkotás hibás m_ködése folytán fellépQ – a jogszabályi ütközésnél 
az alacsonyabb szint_ jogszabályt felülírja a magasabb szint_. A jogforrások alkalma-

zása nem befolyásolja azok szabályozó tartalmát, mert csak a törvényhozás hatalmi 
ág módosíthatja vagy változtathatja meg azokat. A legfelsQbb bírói fórum döntései 
ugyan kötelezQ erQvel bírhatnak az alávetett jogalkalmazó szervekre, de csak a jog-

szabályok értelmezése tekintetében. ElQfordulhat a bíróságokon túlnyúló, a jogászok 
nagytöbbségét felölelQ egyetértés valamely jogi norma megváltoztatásáról vagy egy 
kérdés szabályozásának szükségességérQl, azonban a jellemzQen jelentQs társadalmi 
érdekérvényesítQ képességgel rendelkezQ jogászság egyetértése is csak indirekt ko-

difikációs hatással bír.
Ezzel szemben az iszlám jogban azt az intellektuális erQfeszítést, amelyet a jogesetet 

megoldani törekvQ jogász kifejt, amikor az ügyhöz megfelelQ jogszabályt keres, szintén 
jogforrásnak tekintik, mert egy bizonyos kölcsönhatást feltételeznek a jogi norma és az 
azt alkalmazó jogász között. Némiképp leegyszer_sítve azt mondhatjuk, hogy az iszlám 
jog a jogalkalmazás módszereit is jogforrásként kezeli.

Minden gyakorlati jogász számára ismerQs az a helyzet, hogy megoldhatatlannak t_nQ 
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jogesettel találkozik, és az ügyben elmélyedve, az annak kulcsát adó, megfelelQ szabályt 
keresve kimeríti szellemi energiáit. Ezt a tevékenységet, amely különbözQ jogalkalmazási 
módszereket foglal magában, az iszlám jog Idzstihádnak nevezi.

A fogalom egyszerre intellektuális erQfeszítést és erkölcsi hozzáállást foglal magában. A 
fáradozás, erQfeszítés értelm_ kifejezés azt a jogászi magatartást jelöli, amelynek lényege 
az isteni igazság érvényre juttatása érdekében végzett szabálykeresés. Erkölcsileg – sQt, 
vallási szempontból – motivált intellektuális tevékenység tehát, és elsQsorban akkor jutott 
jelentQs szerephez, ha sem a Korán, sem a Szunna nem tartalmazott sajátos, az egyedi esetre 
alkalmazható szabályt (hukm-t). A jogász ekkor az alábbi módszerek közül választhatott: 
• Qiyasz (Analógia) olyan jogalkalmazási mód, amely az angolszász és kontinentális 

európai jogász számára is ismerQs. Eredete visszanyúlik a próféta halálát követQ idQ-

re, amikor a korai moszlim közösség szembenézett azzal a helyzettel, hogy a Korán 
korlátozott számú jogi jelleg_ szabályt tartalmaz, viszont a hívQk hétköznapjai a 
hatalmas mennyiség_ jogesetet teremtenek, amelyek jogi megoldása a szent könyv 
nem található. Mivel a másik szöveges jogforrás, a Szunna éppen az összegy_jtés fá-

zisában volt, és az Idzsmát sem alkalmazhatták még – hasonló okból – jogforrásként, 
a moszlim jogászok a Korán szabályainak alkalmazhatóságát a Quiyasz módszerével 
tágították ki. A módszer a következQ logikai lépésekbQl épült föl: 

 1. Annak megállapítása, hogy az eset egyedi, és nincs rá irányadó szabály a szent iratban,
 2. Aszl, azaz: kiindulási eset – vagy szabály – találása, amely az analógia alapjául szolgál,
 3. Ila, azaz: az alkalmazhatóság logikai igazolása, amely egyrészt az analógia 

alapjául szolgáló szabályozás logikájának, másrészt annak a kapcsolóelemnek  
a megtalálását jelenti, amely lehetQvé teszi az Aszl kiterjesztését az adott, 
megoldani kívánt jogesetre.13

• Naszkh (hatályon kívül helyezés) A Naszkh módszere a Qiyasz logikai ellentétpár-
jának tekinthetQ. A Szunna tartalmát jelentQ prófétai tettek és vélemények, valamint 
az Idzsmát alkotó alapvetQ döntések összegy_jtése után elQfordult, hogy egy esetre 
több szabály is alkalmazható volt különbözQ megoldást eredményezve. A jogásznak 
tehát ki kellett választania az esetre vonatkozó megfelelQ jogforrást, és egyúttal azt is 
fel kellett fedeznie, ha Allah akarata valamelyik szabály figyelmen kívül hagyására 
irányul. Ez utóbbi jogforrás hatályon kívül helyezéséhez vezetett tehát az a felisme-

rés, hogy annak alkalmazása a kiválasztott szabály általi megoldással ellentétes ered-

ményre vezetne. A Naszkh azonban nem egyszer_ hatályon kívül helyezést jelentett. 
A jogásznak elQször meg kellett kísérelnie az ellentétes eredményre vezetQ normák 
„összebékítését”, amely elQfeltételezte a mindegyik, ellentétes jogforrás mélyebb 
elemzését, és annak alapos vizsgálatát, hogy a kérdéses normák harmonizálása nem 
lehetséges-e. Ha ezután is lehetetlennek bizonyult az ellentét föloldása, és a jogász 
meggyQzQdött arról, hogy valamelyik jogforrás alkalmazása a Saríja elveivel ellenté-

tes eredményre vezetne, maradt a kérdéses norma hatályon kívül helyezése. A korai 
moszlim jogtudósok a Naszkh módszerének alkalmazásakor azzal a komoly kétség-

gel is szembesültek, hogy az iszlám jogforrások vajon milyen hierarchikus rendben 
állnak. Általánosságban elfogadták azt az elvet, hogy a késQbbi jogi norma hatályon 
kívül helyezi a korábbit. A Korán és a Szunna egymáshoz való kapcsolata ugyan-

akkor nem volt teljesen egyértelm_, bár a többség osztotta azt az álláspontot, hogy 
a Korán hatályon kívül helyezheti a Szunna valamely ellentétes normatív tartalmú 
szövegét, a Korán valamelyik versét azonban csak egy másik Korán-részlet helyez-

heti hatályon kívül. Azonban mind a Korán, mind a Szunna hatályon kívül helyezhet 
alacsonyabb szint_ jogforrásokat.14
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• Az Isztihszán szóval a legvitatottabb módszert jelölték, amely a jogász számára az 
alkalmazható szabályok közötti választás lehetQségét teremtette meg saját – tapaszta-

latokra épülQ – preferenciája alapján. Az eljáró jogász egyéni választásának szerepét 
a megfelelQ szabály megtalálásában az európai kontinentális és angolszász jogban 
sem lehet tagadni. Szubjektív jellege miatt az iszlám jogtudósok sem egységesek 
abban, hogy a jogász preferenciája valóban jogforrásnak tekinthetQ-e. Akik nem 
utasítják el az Isztihszán jogforrási jellegét, azok is ragaszkodnak ahhoz, hogy annak 
alkalmazása következQ sorrendben történjen: 1. A jogász meggyQzQdik arról, hogy 
a statikus jogforrások között nincs megfelelQ, az esetre vonatkozó szabály. 2 Követi 
a Quiyasz módszerét. 3. Észleli, hogy egy másik szabály más eredményre vezethet. 
4. Ez utóbbi szabályt választja, mert az a Saríja elveinek figyelembe vételével ked-

vezQbb eredményre vezet.15

• Az Isztisáb (jogi vélelem) módszere lehetQvé tette a jogász számára egy korábban fenn-

álló jogi helyzet idQbeli hatályának fenntartását az ellenkezQ bizonyításáig.
• Az Al-Maszalih al-Murszala (nem szabályozott elQnyök) és a Maqaszid al-Sharia 

(jogi cél). A fenti fogalmak széles látókör_ jogászi gondolkodást igényelnek, és arra a 
feltételezésre épültek, hogy a jogász egyrészt a közjót is figyelembe veszi az eseti jog-

alkalmazáskor, másrészt a jogrendszer nem öncélú, érvényesülése az egyetemes isteni 
elvek kibontakoztatásnak egyik lehetséges eszköze.

Az Al-Maszalih al-Murszala az iszlám jog szerves fejlQdést tette lehetQvé. A közjó, 
vagy közérdek, mint önálló szabályozási (jogalkotási) elv nem játszott szerepet az iszlám 
jogban, de érvként szolgált valamely jogszabály átvételéhez vagy alkalmazhatóságának 
megerQsítéshez, amennyiben más szöveges jogforrás vagy akár egyetemes jogelv alátá-

masztotta a kérdéses szabály alkalmazásának lehetQségét.
A Maqaszid al-Sharía az iszlám jog általános jogi céljaira utal. Mivel a Sharíja olyan 

elvek rendszere, ahol a vallási és az erkölcsi, valamint a jogi vonatkozások nem választ-
hatók szét egymástól, a jogi cél egyúttal vallási és erkölcsi cél is. A közjó általános jelle-

g_, vallási és erkölcsi tartalommal is bíró elv, azonban ez utóbbi – a társadalmi változá-

sokat követQ tartalma miatt – nem helyezkedik el azonos szinten a Sharíja örök elveivel. 
A Maqaszid al-Saríja olyan jogalkalmazási módszer, amely az iszlám jog önazonosságát 
biztosítja, visszavezetve a jogalkalmazót a moszlim jog alapvetQ forrásaihoz.

(Összegzés) A magyar katonai jelenlét a Saríja által uralt vagy befolyásolt térségekben kétség 
kívül szükségessé teszi a moszlim jogrendszer tanulmányozását.

Az iszlám jog közel 1400 éves fejlQdésének sajátos, az európai és angolszász jogrendszer-
tQl eltérQ alapjainak sajátosságait kíséreltem meg röviden bemutatni. A gyarmati rendszer 
megsz_ntével nyilvánvalóan komoly változások következtek be az önálló iszlám jogcsaládon 
belül. A hagyományokhoz való visszatérés és az akár kényszeradaptáció általi modernizálás 
egyszerre ható törekvés, bár az utóbbi jelenleg visszaszorulni látszik. Ugyanakkor megjelent 
és az arab tavasz miatt különös hangsúlyt kapott a saját forrásokból származó, szerves megúju-

lás igénye. Ez utóbbi egyértelm_en bizonyítja azt is, hogy az iszlám kialakulásakor megjelenQ 
szellemi források nem apadtak el, és a bevezetQben említett gyakorlati okok mellett ez utóbbi 
miatt is elengedhetetlenül szükséges az iszlám jogi gondolkodás alapjainak megismerése.

Ennek a jogrendszernek mindmáig ható, a nyugati jogcsaládoktól eltérQ jellemzQje, hogy a 
jog, az erkölcs, a vallás és egyéb társadalmi normarendszerek kölcsönhatása sokkal erQsebb, 
mint azt a nyugati jogász meg saját kulturális közegében megtapasztalhatta. Mindez kifejezést 
nyer az iszlám jog legelterjedtebb megnevezésnek, a Saríjának a jelentésében is.

Az elQzQekkel összhangban az iszlám államfelfogás is eltér a nyugatitól és a hatalmi ágak 
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szétválasztásnak alapelve nem jelenik meg európai formában és mértékben. Ennek eredmé-

nyeképp a jogalkotás és a jogforrások fogalma is mást takar.
A könnyebb megértés érdekében statikus és dinamikus jogforrásokat különböztettem 

meg. Ez utóbbi inkább jogalkalmazási módszerek együttese az európai jogász számára, 
és számos logikai párhuzamot mutat más jogrendszerek jogalkalmazási módszereivel.

A statikus jogforrások csoportja a Koránt, a Szunnát, a Konszenzuális döntések gy_j-
teményét és a szokásjogot foglalja magában, a 21. század nyugati jogászának meglehe-

tQsen szokatlan módon. Ugyanakkor ezen jogforrások párhuzamát is megtalálhatjuk az 
európai jogtörténet egy évezreddel ezelQtti korszakában, amely egyúttal a nyugat-európai 
terjeszkedés hajnala.

Az állam és az egyház szigorú szétválasztásának elve máig nem lelt teljes kör_ elfoga-

dást az iszlám világban, ahogy a jog és az erkölcs és vallás elhatárolása sem. Az iszlám 
világ talán elkerülheti azt a modernizációs csapdát, amely a szétválasztás után a társada-

lom szétesésébe torkollik.
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elQretörés egyre kevésbe a bevándorlás egyenes 
következménye. Az egykori bevándorlók máso-

dik vagy harmadik nemzedékének asszimilációs 
hajlandóságának csökkenésén – vagy egyenesen 
újraiszlamizációján – túl nem lehet elhanyagolni 
az ilyen gyökerekkel nem rendelkezQ európaiak 
áttérését sem. A jelenség összetett volta miatt 
inkább csak valószín_sítem, mint állítom, hogy 
a 20. század során meggyöngült vagy elhalt 
keresztény gyökerek okozta spirituális és identifi-
kációs éhségen túl a folyamatot szociális okokkal 
is magyarázni lehet az iszlám bevándorlókhoz 
hasonló társadalmi státuszú Qshonos lakosság 
fiatal nemzedékeiben, a nagyvárosok gettóiban. 
Csak részben hasonló okokkal magyarázható a 
nagyvárosi afroamerikaiak iszlám hitre térése, 
amely a sikertelen integrációs folyamatnak hátat 
fordítva immár vallási – sQt, olykor egy angol 
dialektus tudatos használatában megnyilvánuló 

nyelvi – elemekkel teljessé tett új afroamerikai 
identitás kialakításaként értelmezhetQ.

3 Az elQzQek alapján érthetQ, hogy az állam vilá-

gias jellege az iszlám civilizációban egyáltalán 
nem jelenti más vallások európai értelemben vett 
elfogadását, mert a világi iszlám állam nem laikus 
egyúttal. Világi jellege a hatalom nem vallási 
eredet_ legitimációjára szorítkozik.

4 A közmegegyezés a vallási vezetQk konszenzu-

sát, nem pedig valamilyen „általános választást” 
jelentett a korai iszlám államban.

5 Ahogy maga az iszlám szó is alávetést, belenyug-

vást jelent, a világi hatalom igazságtalan m_kö-

désébe tehát ugyanúgy bele kell nyugodni, mint 
Allah akaratának bármilyen más, kedvezQ vagy 
kedvezQtlen – akár természeti katasztrófában is 
jelentkezQ – kinyilvánításába.

6 A jogcsaládokra vonatkozóan írtak Konrad 
Zweigert és Heinz Kötz: Einführung in die 
Rechtsvergleichung auf dem Gebiete des 
Privatrechts cím_ m_vének Tony Weir által készí-
tett angol nyelv_ fordításában (An introduction to 
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comparative law, 1977, North-Holland Publishing 
Company) olvasottakra alapulnak.

7 A kényszeres és önkéntes adaptáció esetében ez a 
megállapítás természetesen csak azzal a feltétellel 
igaz, ha a jogrendszert a ténylegesen érvénye-

sülQ normák figyelembe vételével vizsgáljuk. 
Az adaptációt okozó társadalmi vihar csillapo-

dásával elQbb-utóbb megmutatkoznak az átvett 
jogrendszernek a befogadó társadalmi közegtQl 
legidegenebb elemei.

8 Az iszlám jog erQs vallási jellegét magyarázhatja 
az a történelmi sajátosság is, hogy a keresztény-

séggel szemben nem egy roppant összetett és 
sokféle hagyományt egységgé olvasztó, politeista 
gyökereitQl többé-kevésbé elvált, tudományos 
igénnyel m_velt és alkalmazott jog – a római 
jog – által szabályozott birodalomban alakult 
világvallássá, hanem nagy civilizációk peremén, 
írásban nem rögzített szokásjogot alkalmazó tör-
zsek között indult hódító útjára. A Koránnak tehát 
nem volt „Qshonos intellektuális jogi partnere”, 
szemben a Bibliát követQ keresztények római 
jogi környezetével. Ez lehet egyik lehetséges 
magyarázata, hogy a kereszténység a kánonjog 
rögzítésével tulajdonképpen módosított római 
jogot terjesztett el, míg az iszlám nem támaszkod-

hatott ilyen mértékben az arab törzsek saját jogi 
hagyományára.

9 Az európai jogfejlQdés a skolasztika által megho-

nosított természetjogi gondolkodásig lényegében 
hasonló elveket követet. A természetjog Aquinói 
Szent Tamás által megfogalmazott gondolata any-

nyiban változtatott ezen, hogy az isteni kinyilat-
koztatás, az alapvetQ egyetemes törvény és a jog 
közötti közvetítQ elvek rendszereként átvezetQ 
közeget teremtett, amely egyrészt megteremtette 
a kapcsolatot a jog és a kinyilatkoztatás között, 
másrészt viszont lehetQvé tette azt is, hogy a jogász 
munkája során „csak” a természetjogi elveknek, 
és ne közvetlenül a kinyilatkoztatásnak kívánjon 
megfelelni. Véleményem szerint a természetjog 
tomista felfogása az európai jogfelfogás laikussá 
válásának elsQ lépcsQfoka, amely megalapozta a 
vallási jóváhagyástól független törvényhozás által 
felügyelt kodifikáció legitimitását.

10 Kemál Atatürk ifjútörök mozgalmának, és az ezt 
követQen létrejött török Köztársaságnak egyér-
telm_en világi jelleg_ jogfelfogását a mai napig 
nem fogadta el teljesen a török társadalom egé-

sze. Törökországban is egyre népszer_bbé válik 
a Saríjához való visszatérés gondolata, különösen 
azzal párhuzamosan, hogy az Európai Unió a 
török csatlakozási kérelemre hosszú idQ óta nem 
ad egyértelm_ választ. Figyelembe kell azt is 
vennünk, hogy a türk törzsek államfelfogásban 
meglevQ sajátos hatalommegosztás – világi-kato-

nai vezetQ és a spirituális vezetQ – befolyásolhatta 
a török szultanátus formálódását éppúgy, mint 
az ifjútörök mozgalom államfelfogását, és adott 

mindkettQnek laikus jelleget. A türk törzsek olyan 
szövetségi rendszerben egyesültek, amelyet a vi-
lági-katonai vezetQ és a vallási vezetQ együttm_-

ködve irányított. Ez a hatalomfelfogás jellemezte 
a magyar törzsszövetséget, és más – elsQsorban 
germán – koraközépkori törzsszövetségek „ka-

tonai demokráciái” által is megjelent Európában, 
ahol döntQ hatást gyakorolt az államfejlQdésre. A 
nyugati hatalmi berendezkedés leginkább sajátos 
megkülönböztetQ ismérve éppen az, hogy a ha-

talom teljes centralizációja itt tartósan soha nem 
valósult meg, legalábbis a világi és a vallási intéz-

ményrendszer elkülönült irányítása folyamatosan 
fennmaradt.

11 A szó szerinti értelemben vett azonosság érde-

kében a nem arab nyelv_ országokban is az arab 
nyelv_ változatot fogadják el hitelesnek, mivel 
a Korán nem pusztán ihletett, hanem egyenesen 
Allahtól közvetített szent szöveg. Ennek a tény-

nek számos nyelvi és társadalmi következménye 
van az iszlám világban, elsQsorban a nem arab 
nyelv_, ma már messze a moszlim népesség 
többségének otthont adó (részben vagy egészben) 
iszlám országokban.

12 Európában a korai középkorban széles körben 
alkalmazták a kereszténység elQtti szokásjogot, 
ahogy az iszlám terjedésének elsQ szakaszában is 
bátran merített a korábbi korszak arab szokásjo-

gából. MindebbQl arra lehet következtetni, hogy 
ezek a monoteista vallások elterjedésük korai 
szakaszában elfogadták a (politeista) pogány 
vallási gyökereiktQl elszakadt, „megtisztított” 
szokásjogot, amennyiben az eredetileg azt hordo-

zó vallás már nem jelentett komoly vonzóerQt az 
áttért lakosság számára, tehát nem fenyegetett az 
új hit elhagyásnak veszélyével. A római jog eseté-

ben tulajdonképpen ugyanez a jelenség figyelhetQ 
meg, amelyet olyannyira elfogadott a keresztény 
egyház, hogy annak belsQ joga mindmáig a római 
jogra alapul.

13 Az analógia alkalmazásának jogi lépései hason-

lóak a nyugati és az iszlám jogi gondolkodásban, 
valószín_sítve, hogy létezik egy egyetemes jogi 
örökség, amely nemcsak abban nyilvánul meg, 
hogy a szabályozás alaprétege minden jogcsalád-

ban szoros kapcsolódást mutat a vallással és az 
erkölcsi szabályokkal, de a jogalkalmazás során 
használatos logikai m_veletek egyetemességében 
is.

14 Az iszlám jogban ugyan nem találjuk a jogfor-
rások kontinentális jogrendszerben megismert 
egyértelm_ hierarchiáját, általában azonban meg-

egyeznek a moszlim jogtudósok a statikus jog-

források következQ sorrendjében: 1. Korán, 2. 
Szunna, 3. Idzsma, 4. Urf.

15 A fenti módszer sok hasonlóságot mutat a kon-

tinentális európai jogrendszer római jog eredet_ 
„ius specialis derogat legem generalem” jogalkal-
mazási elvével.



GREXA IZABELLA

„...öt forintért ettünk túrós csuszát és két forintért ittunk Bambit,  
vagy málnát. Így ismerkedtünk a világgal, az emberekkel, a iúkkal.”

Egy pesti munkásasszony társadalmi közege a 
visszaemlékezése és a levéltári források tükrében

A visszaemlékezQ szabadon élte a pesti életet az 1960–70-es években, szórakozott, társaságba járt, 
ropta a korszakban divatos táncokat és könny_ kalandokat hajszolt, minek következtében számos 
kapcsolatot kötött férfiakkal, de rengeteg barátnQje is volt. Az egyes személyek leírásában a ma-

ga „egyszer_” stílusában is jól „elcsípte” az egyes karaktereket. A szubjektív források és levéltári 
dokumentumok alapján körvonalazódik az „eminens” raktárvezetQ, a „hQzöngQ”, elégedetlenkedQ 
kikészítQ munkásként dolgozó volt katonatiszt, az emberséges – remek amatQr fotókat is készí-
tQ – m_vezetQ, a „kisstíl_” b_nözQ elsQ férj és volt sógor, a furfangos – b_nsegédlet miatt rövid 
börtönbüntetésre ítélt – házfelügyelQ, a volt anyós képe. Király Erzsébet lendületesen pörgQ visz-

szaemlékezésben még felbukkannak a görög menekült lányok, az USA-ba szökött Hajtóm_- és 
Felvonógyárban dolgozó „haver”, a halálos betegségben szenvedQ többgyermekes anya, a nemi 
erQszakot elkövetQ „barát” és még számos karakter a 20. század második felének BudapestjérQl.

Király Erzsébet 1993 áprilisában, 51 évesen kezdte el írni életének történetét. A vissza-

emlékezése a Partiumból indul, majd a II. világháborút követQ hányattatott gyermekkori 
élményeitQl halad a rendszerváltást követQ évekig, majd 1997 májusától összesen tizenhat 
naplószer_ bejegyzést ír, amelyek azonban nem a klasszikus naplóra jellemzQ napi, heti, 
hanem inkább általában évi három-négy rövidebb-hosszabb vallomást jelentenek.1 A szub-

jektív iratok segítségével kivételese betekintést nyerünk egy ˝kisember˝ hétköznapi életébe 
és ezen keresztül egy sajátos szubkultúra ritkán feltáruló bugyrainak egyikébe, amelynek 
ilyen mélység_ felvázolása csupán a levéltári források alapján képtelenség lenne. 

Király Erzsébet egy gyáli házicseléd törvénytelen gyerekeként az anya keresQképtelenség mi-
att az 1940-es években került a budapesti Magyar Királyi Állami Gyermekmenhelyre, ahonnan a 
megmaradt gyermekmenhely törzslapjának tanúsága alapján2 átutalták a szoptató anyával együtt 
a nagyváradi intézetbe és valószín_leg innen került nevelQszülQkhöz. A II. világháborút követQen 
az ismételten árvaházba kerülQ Király Erzsébetet több hasonló társával együtt Magyarországra 
szállították és Derecskén nevelQszülQknél helyezték el, 1954-1955 körül a korban szorgalma-

zott közösségi nevelés jegyében a Hajdúnánási Leányotthonban töltötte kamaszéveit. 1958-tól 
Szegeden volt szövQipari tanuló, majd a fQvárosban elQbb textilipari, késQbb híradástechnikai 
és nehézipari segéd- és betanított munkás. Az 1970-es évek elsQ felétQl a vendéglátóiparban 
helyezkedett el, elQbb egy jobb hír_ – a korszak m_vészei által is kedvelt Bartók Béla úton lévQ 
– Park étteremben felszolgálóként, késQbb egyre züllöttebb kocsmákban alkalmazottként, majd 
betanított szakácsként. A rendszerváltás utáni megélt évek is –„WC-és néniként”, majd takarí-
tóként dolgozott – a társadalom margóján bukdácsoló, pesti, kutyájával élQ tucat öregasszony 
alakja t_nik fel a naplótöredékekben.

(Férfi-nQi viszonyok) A visszaemlékezQ nem a korszak nQtípusát testesítette meg férj-
jel és két gyerekkel, hanem az akkor még ritkaszámba menQ, inkább a mai ˝szingli nQ˝ 
prototípusát. Nem akart és talán nem is tudott megfelelni ilyen szempontból a korszak 
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nQideáljának. Élte, megélte és élvezte a pillanatot – minden balsorsa és szerencsétlensége 
ellenére –, amit egy Budapest méret_ városban minden szemrehányás nélkül megtehetett. 
Ugyanakkor állandóan kereste az emberi kapcsolatokat, a valakihez való tartozást, de 
képtelen volt ennek megteremtésére. Sztálinváros kapcsán így magyarázza ezt a fajta sza-

badságot vagy inkább szabatosságot az egyik visszaemlékezQ: „Az akkori átlaghoz képest 
m_velt nQ volt. Egyedülálló, a harmincas éveiben. Nálam idQsebb, ugye. És rettenetesen 
tartotta magát. Erkölcsi prédikációk is voltak. Aztán egy német szerelQvel megismerke-
dett, átesett a szexuális t_zkeresztségen, és attól kezdve valami olyan széleskör_ nemi 
életet élt, ami mutatja azt, hogy az emberek valahol azért ebben a világban egy furcsa 
speciális szabadságot kaptak. Most ez a furcsa speciális szabadság nem a politikától való 
szabadságot jelenti. Hanem azt, hogy kiszakadva az általános szociológiai környezetbQl 
megízlelték az önállóságnak, a saját döntéseknek, és a saját lehetQségeknek az ízét, min-
denféle vonatkozásban. Mind a munkahelyi elQrejutásban, mind a munkafajtákban, mind 
akár a szexualitásban is”3 A munkafajták, a munkahelyek és a szexualitás szabadságát a 
visszaemlékezQ is végtelenül kihasználta. A visszaemlékezésben jól nyomon követhetQ 
Király Erzsébet társadalmi közegének férfi-nQi kapcsolatainak lazasága, a rendezetlen, 
kusza emberi kapcsolatok sokasága, a válások gyakorisága. A visszaemlékezQ számtalan 
szerelmi, szexuális kapcsolatát eleveníti fel, részletesen kitér két házasságkötésének, majd 
válásainak körülményeire is, miközben e miliQben élQk társas kapcsolatainak fonákságát 
is sejteti. ElsQ szexuális kalandjáról vallva remekül érzékelteti férfi-nQi kapcsolatokhoz 
való viszonyulásának változása mellett, részben korát, részben saját helyzetét: „KésQbb 
az albérletbe az öregasszony odavett két vidéki lányt. EttQl kezdve pokoli volt ott lakni. 
Ellopták a pénzemet, a ruháimat. Két testvér volt, mindketten terhesek, így akarták a pasi-
jukat megfogni. Nekem meg, ha egy fiú megfogta a kezem és simogatott, ami nem tetszett, 
másnap írtam neki, hogy ennyi volt. Célt nem ért el nálam senki. Igaz, Laci meg is csókolt 
Szegeden, de nem simogatott. A két lány közölte velem, hogy ne játsszam az álszentet, 
mert tudják, hogy célt értek nálam. Csak késQbb értettem meg, hogy Qk mire gondolnak. 
Ez annyira megviselt, hogy elmentem orvoshoz, aki azt a szégyellnivalót mondta, hogy 
tegyem szét a lábam és közölte, hogy sz_z vagyok és megkérdezte, hogy mi a panaszom. 
Mondtam neki, errQl adjon papírt, hogy becsületsértésért följelentést tegyek, mire Q, hogy 
csak akkor adhat, ha a bíróság kéri és újból megvizsgál. A szégyentQl arra sem emlékszem 
hogyan mentem haza… Közben annyira bántott ennek a két parasztlánynak a gúnyoló-
dása, de nem tettem feljelentést, mert nem akartam, hogy az orvos újból megvizsgáljon. 
Elhatároztam, hogy a Kioszkban, aki a legjobban táncol, azzal éjjel elmegyek. Felkért 
egy vöröses hajú György nevezet_ fiú. Megittam egy Bonbonmeggy likQrt, aztán közöltem 
vele, hogy az övé akarok lenni, de rögtön meg is bántam, mert úgy rám tapadt, mint egy 
pióca. Mikor mentünk az utcán közöltem vele, hogy meggondoltam magam, de sajnos nem 
engedett el. Bevitt a sötét szobájába és nekem rontott. Jajgattam, de nem sokat törQdött 
vele. Iszonyú undorral hagytam ott, de másnap jött és sokáig zaklatott, hogy menjünk a 
Gellért-hegyre. Gondoltam világos nappal ott nem bánthat. Mikor odaértünk rengeteg 
szerelmes volt itt-ott a bokrokban. Elkezdett ráncigálni, én gyors mozdulattal rohantam 
lefelé, mint az örült, több helyen undorító alakok mutogatták magukat, mitQl még rémül-
tebben rohantam le a GellértrQl.”

Az elQbb felidézett történetet követQ években már a NQk Lapja 1969. április 26-i szá-

mában említett, a nagyvárosba került lányok sztereotip viselkedése köszön vissza Király 
Erzsébet életében is:4 „Történt egy napon, hogy Budaörsön egy haver bemutatott a ha-
verjának, akit C. Lacinak hívtak. P mintha teljesen belém habarodott volna, mert nagyon 
gavallér volt. KülönbözQ éttermekbe hordott kajálni, persze a Fordjával. EbbQl a típusból 
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csak pár kocsi volt akkor Magyarországon. Nagyon szerette volna már, hogy jóban legyek 
vele, de nekem nemigen tetszett. Mikor jó piás voltam, valami üres lakhatatlan lakásba 
vitt. Mivel építészmérnök volt, így tudta hová lehet bemenni, hogy vágyait kielégítse. 
Nagyon sokszor megvárt munka után. A kollégáim irigykedve figyeltek, hogy micsoda ko-
csiba szállok be, ami engem nem érdekelt.” A történet ekképp folytatódik: „Pár nap múl-
va közölte Laci, hogy feleségével mennek nyaralni, de ne búsuljak, mert sok képeslapot 
fog küldeni. Azért elQtte még elmentünk a Margit-szigetre ahol igazán jól éreztem magam. 
Olyan jókedvem volt, hogy még Q is meg volt elégedve és csodák csodája egy vékonyka 
aranyláncot aggatott a nyakamba, melytQl úgy meglepQdtem, hogy meg sem köszöntem. 
Közöltem vele, hogy bizonyára nagyon drága lehetett. Erre Q összecsókolgatott.”

Számos kaland után elsQ házasságát 22 évesen kötötte, így emlékszik vissza a leányké-

résre, a polgári esküvQre és az azt követQ szerény ünneplésre: „Reggel gyönyör_ napsü-
tésre ébredtem. KészülQdtem, a testhez álló, magasított spicc kivágású piros szövetruhá-
mat vettem fel, melyet idQvel feketére festettem. Még a szomszéd albérlQknek sem szóltam, 
hogy esküvQre készülök, bizonyára kinevettek volna ebben a fekete ruhában. Miközben 
izgatottan vártam, kezdett egyre melegebb lenni és arra gondoltam, hogy venni kellett 
volna vagy hét üveg sört. A kávé akkor még nem volt divatba és nem is tudtam volna hol 
megfQzni. Szegény Vili bácsi ilyen messzire eljött zakóban a melegben, jól kifáradva, mert 
az út felfelé is vezetett. Végre megérkezett. Leültettem az ágyamra, mivel nem volt hova 
máshová, és csak hideg vízzel tudtam megkínálni. Mikor megpihent nagy élménnyel me-
sélte, hogy a lányának mi mindent vásárolt az esküvQje napján. Volt egy rozoga ébresztQ-
órám, melyre ránéztem és kicsit megijedtem, hogy már késik a Gyuri és szégyenbe mara-
dok a tanácsnál. De Q széles mosollyal végre megjelent az anyjával, nekik is vizet adtam. 
A Gyuri egy csokor virágot is hozott, de olyat, hogy ami az udvaron volt a sok gaz között, 
az sokkal különb volt. Végül közöltem velük, hogy menjünk már, mert késésben vagyunk. 
Ugye megijedtél, hogy nem jövök. – mondta. Gyurinak nem akartam kedvét venni, hogy a 
tanácsi bejelentéstQl féltem, így nem szóltam semmit. 

T_zQ napon baktattunk lefelé a tanácsig, ahol már vártak bennünket. Bevezettek a 
házasságkötQ terembe, amikor is egy nQ szónokolni kezdett a házasság nehézségeirQl és 
roppant bosszantott, hogy ebben a házasságban nekem lesz nehéz a helyzetem. Végül be-
fejezte és Gyuri elQvette a két réz karikagy_r_t, amirQl én el is felejtkeztem, hogy milyen 
izgatottan vettük meg. Izgalmamban nem tudtam az ujjára húzni, meg nem is tudtam me-
lyikre kell. Következett az aláírás, nekem azt kellett írni, hogy L. Györgyné. Kifelé megszó-
lalt a nászinduló. Már rég a buszon voltunk, mikor még mindig szólt. Ideges voltam, alig 
vártam, hogy a busz elinduljon. Megérkeztünk az anyósomékhoz a Lágymányosi utcába 
ahol, a nagymama tálalt. Kicsit megkönnyebbültem, hogy a Vili bácsi legalább megebé-
delt, ha már én olyan buta voltam. Nem sokára el is ment. Nem is emlékszem rá, hogy 
egyáltalán megköszöntem-e a fáradságát. Estefelé mi is visszamentünk Törökbálintra a 
kis albérletembe. Otthon mondta meg a Gyuri, hogy ami a falon van kép, az nagyon tetszik 
neki és azért határozta el, hogy megkéri a kezem.” 

Most pedig térjünk rá az elsQ férjre és családjára. Az elsQ házasságára 1964. július 4-én 
Törökbálinton került sor, az elsQ férje budapesti születés_, nQtlen, XI. kerületi lakosú segéd-

munkás volt.5 A férjrQl és családjáról: bátyjáról, anyjáról és apjáról egy 1958-as és 1961-es 
büntetQperi iratanyag vall. A volt férjet, annak testvérét és anyjukat a II., XI., XII. kerületi 
bíróság börtön- és pénzbüntetésre ítélte magánszemély sérelmére „tolvajszövetségben feltö-
réssel elkövetett lopás” miatt 1958-ban. Az elsQrend_ vádlott, a férj bátyja XI. kerületi lakosú, 
nQtlen, gyermektelen 1.500 forint jövedelm_ 18 éves segédmunkás; a másodrend_ vádlott, a 
férj kiskorú, nQtlen, gyermektelen 900 forint jövedelm_ segédmunkás volt és a harmadrend_ 
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vádlott, az anyjuk férjezett, háromgyerekes, 320 forint jövedelm_ házfelügyelQ foglalko-

zású családanya volt. A három vádlott a társasházuk – sikkasztással letartóztatott – egyik 
lakójának lakásába tört be. A vallomás alapján amíg az idQsebb testvér behatolt a lakásba, 
addig a volt férj a lakásajtó elQtt felügyelt és a volt anyós a földszinten lévQ liftajtónál Qr-
ködött. Kezdetben az anya b_nrészességét saját maga és gyerekei is tagadták, csak késQbb 
ismerte el a felelQsséget. A lopás során a lakásból több ruhanem_t és tárgyat vittek el, így: 
„a szekrénybQl egy világos férfiöltönyt, egy kombinált öltönyt, melynek a zakója, s a nad-
rágja más szín_ volt, 5 db. férfiinget, 3 db. férfi alsónadrágot, 1 db. szinházi [sic!] látcsövet 
tokkal, 13 db. cseh gyártmányú ceruzát, 1 dobozt, melyben különbözQ szerszámok voltak, 
1 pár mandzsétagombot [sic!], 2 tekercs magnetofon-szalagot, 1 pár fekete férfi félcipQt, 1 
db. Zogky gyártmányú fényképezQgépet tokkal, 1 db. EsQkabátot, 1 db. ballonkabátot, 1 db. 
kék vászont [sic!] shortnadrágot [sic!], …, melegitQ [sic!] nadrágot, összesen kb. 6000-Ft 
értékben…” Az elsQfokú bíróság az elsQrend_ vádlottat 10 hónap börtönbüntetésre és 800 
forint pénzbüntetésre, a másodrend_ vádlottat 7 hónap börtönbüntetésre és a harmadrend_ 
vádlottat 1 évi börtönbüntetésre és 800 forint pénzbüntetésre ítélte. Azonban a bíróság a 
börtönbüntetést mindhárom személy esetében 3 évi próbaidQre felfüggesztette, tekintettel 
arra, hogy a vádlottaknak büntetlen6 elQéletük volt, a fiúkat „a házban rendesgyermekeknek 
[sic!] ismerték, munkahelyükrQl is kifogástalan magatartásukról adtak igazolást”, és fogva 
tartásuk alatt is példamutató, megbánó viselkedést tanúsítottak. Az anya esetében enyhítQ 
körülménynek minQsült, hogy házfelügyelQi teendQit kifogástalanul végezte ez idáig, emel-
lett idQs szüleirQl, gyermekeirQl, férjérQl kellett gondoskodnia. Azonban az ügyészség a 
harmadrend_ vádlottra kiszabott ítélet nem találta megfelelQnek, így az ügy a fellebbviteli 
bíróságra került. A Budapesti FQvárosi Bíróság már az anya erQteljes felelQsségét hangsú-

lyozta gyerekei büntettében, és nyomatékosította azt a tényt, hogy házfelügyelQként az volt 
a feladata, hogy a ház lakóinak érdekeit szolgálja, ezzel szemben visszaélt a helyzettel. A 
fellebbviteli bíróság kétségbe vonta azt is, hogy a család gondoskodásában olyan nagy sze-

repe lett volna, hiszen az idQs szülQk eltartásáról sem kellett gondoskodnia, hiszen eddig is 
Qk végezték a társasházház tisztítását. A fellebbezés során az anyát 6 hónap börtönbünte-

tésre ítélték.7

Az 1961-es perirat alapján Király Erzsébet sógorát fél év börtönbüntetéssel sújtották 
tiltott határátlépés miatt. A periratból azonban ennél jóval fontosabb adatok is kirajzolód-

nak. Egyrészt szembesülünk azzal, hogy a volt sógornak 1956. október 25-én a Deák té-

ren komolyan megsebesült a jobb lába. Ennek a ténynek az említése az elQzQ peranyagból 
teljesen kimaradt. A tárgyalás során a szökési kísérletet azzal indokolta, hogy azért akart 
Nyugatra szökni, mert m_lábat akart magának csináltatni. Az apa vallomása szerint 1961 
elején felmerült, hogy a lábán további csonkítást kell végezni. Az apa továbbá hangsú-

lyozta, hogy a fiának csúnya volt a lába, kelések voltak rajta és ezért sokszor el volt ke-

seredve.8 Ebben az esetben is egy kétes elem keveredik, a „további csonkítás” feltételezi, 
hogy már 1956-ban amputálást végeztek a sógor lábán. Amennyiben így volt, akkor az 
1958-as betörés során – a vallomás szerint – hogyan mászhatott be a bejárati ajtón lévQ 
keskeny ablakon és ezt miért nem az egészséges öccse tette? Talán azért, mert a teljes 
munkaképes tagjait a család megvédte és a legkisebb veszteség elvén a kevésbé hasznos 
tagjait ˝beáldozta˝?

A visszaemlékezQ ezeket a történéseket nem említi, a férjre vonatkozóan egy „link”, 
erQszakos, kicsapongó életet élQ képe jelenik meg, akinek nincs munkája, a feleségnek 
elveszi a pénzét, és szeretQket tart: „Közben telt az idQ. Gyuri nem dolgozott, nQkhöz járt. 
Bevittem dolgozni a Rádiótechnikai Gyárba. Betanult esztergályozni. Ott sok olyan lány 
volt, aki présgépen dolgozott. Kikezdett velük, de engem nem érdekelt, mert nekem is volt 
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partnerem. Ahányszor nem jött haza, annyiszor csaltam meg én is. Egyszer nem jött be 
dolgozni és nem tQlem kérdezték meg, hogy hol van, hanem a nQitQl. 

Történt olyan is, hogy az egyik lányt, aki szép, hosszú vörös hajú volt, csinos és még az 
anyukája is ott dolgozott, kihívták a portára és sírva jött vissza. Kedvesen megkérdeztem, 
hogy miért sír, de nem mondta el azonnal, csak mikor lecsillapodott a sírástól. Odajött 
hozzám, hogy a férjem hívta, és hogy ha válásra kerül sor, eljön tanúnak. Mondtam neki, 
hogy nyugodjon meg, mert ismerem a férjem.”

A volt anyós nemcsak furfangos módon kitervelt egy lopást, hanem emellett, a vissza-

emlékezQ szerint – hol segítQ, hol értetlenkedQ alakként – járta a hivatalokat és kideríti a 
visszaemlékezQ származását, levelet ír volt menye lakásigénylésével kapcsolatban nem-

csak az illetékes hivatalnak, hanem a Népszava SzerkesztQségének is.
Király Erzsébet elsQ férje végül az USA-ba szökött feltehetQen az 1970-80-as évek-

ben, a szövegeiben többször tesz említést a volt férjérQl. Egyik alkalommal épp a volt 
férj hazautazását eleveníti fel, ebbQl képet kapunk arról is, hogy mivel foglalkozhatott 
külföldön: „Szegény anyósom a napokban volt nálam, mivel nagy nehezen jön már a jó 
idQ. Ilyenkor mászkál mindenfelé, pedig nagyon rossz állapotban van, de nem hagyja el 
magát. Büszkén mondta, hogy jön a Gyuri haza és a Hilton Szállóba fog menni, olyan 
gazdag. Látod, mondja nekem, a Kati nem undorodott semmitQl és harminc éven keresztül 
kitartott a Gyuri mellett és az eltartotta (…)1997. szeptember 2-án a volt anyósom volt itt, 
mondván a Gyuri már visszautazott Amerikába. Engem vádolt most is, és dicsérte a nQt, 
aki teste által tartotta el Gyurit és abból gazdagodtak meg.”

A késQbb kötött második házassága egyfajta menekülési útvonal volt az akkori létbi-
zonytalanságból. A férjrQl annyit tudunk meg, hogy 17 évvel idQsebb, budapesti születé-

s_, XIV. kerületi lakosú, elvált fémcsiszoló munkás volt.9 „Pár nap múlva bejött a kocs-
mába egy régi barátnQm, akivel együtt dolgoztunk a szövQgyárban és szobatársnQm volt 
a Budafoki úti leányotthonban. TQlem jóval idQsebb volt, s_r_ göndör hajú, arca mindég 
olyan öregecske. Nagyon megörültünk egymásnak és mondta, hogy itt laknak nem messze, 
menjek hozzájuk. El is mentem. Örömmel számolt be arról, hogy negyven évesen szülte a 
gyermekét, ami nagyon veszélyes volt, ezért szülés után kivették a méhét, de most nagyon 
boldog. Azt hiszem négy-öt éves lehetett a kisfiú. Ott volt az édesanyja. Valóban egy meg-
tört, de kedves és mindent megbocsátó idQs asszonynak nézett ki. Engem szívesen látott, 
vendégként fogadott. Beszélgetés közben iszogattunk, amitQl én elálmosodtam ezért Icáék 
lefektettek. Másnap még ittunk és így elég mámorosan mentem be dolgozni. A vezetQnQ 
észrevette és egy zárt borítékot adott a kezembe, hogy azzal menjek be a központba. Ott 
helyben felbontottam és elolvastam. Az volt benne hogy részegség miatt nem tartanak 
igényt a munkámra. Ezt eltéptem, blokkot váltottam fél deci cseresznyére és mosolyogva 
közöltem mindenkivel, hogy délután visszajövök és férjhez megyek a P-hez. ErrQl a paliról 
csak annyit tudtam, hogy kopasz, de nem csúnya. TQle kaptam a legtöbb borravalót. P-nek 
hívják és egy szenes tróger volt a barátja, aki mindég vele volt. A P. tQlem jóval idQsebb, 
ápolt, tiszta és csínos volt… Délután már P.-ék ott voltak a kocsmában. Jókat iszogattunk 
és mondtam a P-nek, hogy hozzá akarok menni. ElQször meglepQdött, de mikor elindultam 
vele Qhozzá, akkor már megnyugodott, hogy komolyan gondolom. Sejtelme sem volt, hogy 
csak érdekbQl teszem mindezt, hisz nem volt hol nyugodtan aludnom, sem munkahelyem. 
Egészségileg sem álltam jól, azonkívül arra is gondoltam, hogy rég elváltam, büszkeség-
bQl lemondtam a L. névrQl és kellene nekem már egy név is. Így aztán elvezetett Zuglóba, 
ahol egy egyszobás lakása volt, de ez nem tántorított el az elhatározásomtól.”

ElsQ házasságának a férj rendszeres kimaradozásai, szerelmi kalandjai vetett véget. 
A második házasság végére a férj erQszakossága tett pontot: „Mikor szabadnapos vol-
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tam, általában akkor csináltam meg a nagymosást. Az udvar végén volt egy közös szá-
rítókötél és oda teregettem. Egyszer azonban, amikor be akartam menni az ajtón, nem 
nyílt, mert részegen hazajött és kizárt. Hiába szóltam, hogy engedjen be, nem nyitott 
ajtót én meg addig nyomkodtam, míg betört az üveg és elvágta a karom. Ekkor beenge-
dett és egy nagy kés volt a kezében, a másik kezével meg úgy megütött, hogy elestem. 
Összehívta a szomszédokat, hogy nézzenek meg a földön fekszem olyan részeg vagyok. 
Nagy nehezen, néhol kék-zöld foltosan feltápászkodtam, lemostam a karomról a vért és 
elmentem az orvoshoz, de magammal vittem a naplóimat is, mert megtalálta a fényképet 
is, amit váratlanul szereztem vissza tQle. Lementem a kocsmába és Margitkának odaad-
tam, hogy tegye el és mondtam neki, hogy nem tudom, hogy mikor megyek be dolgozni, 
mert a Kopasz balhézik velem.”

Király Erzsébet összesen háromszor esett teherbe, két esetben a férjétQl és egyszer 
egyik szeretQjétQl. Egyik esetben sem akarta megtartani a gyermeket, így kétszer hivatalo-

san korházban, egyszer egy ˝zúg˝ nQgyógyásznál került sor az abortuszra. A lakás sz_kös-

ségére – ugyanis az anyósával és sógorával éltek együtt – illetve elsQ férje „linkségére” 
hivatkozott, azonban a feltételezésem szerint a leginkább attól félt, hogy a megszületendQ 
gyermeke hasonló árvaságra jut, mint Q. A visszaemlékezQ a harmadik terhesség-megsza-

kítására így emlékszik vissza: „Nagyon hosszúnak t_nt a nyaralásuk, de végül egy regge-
len munkába menet a Muskátli vendéglQ elQtt állt boldog mosollyal, amit igyekeztem inge-
rülten lehervasztani azzal, hogy értésére adtam gyakori rosszullétemet, amely a terhesség 
jele. Volt rádió az autóban, mely egy akkori slágert, »Sárika egy kicsikét butácska« cím_ 
dalt gyakran sugározta, mint minden felkapott új dalt, mely a Lacinak nagyon tetszett 
mondván, hogy ez pont rám illik. Ezen mosolygott, míg én dühöngtem. 

Pár hét elteltével közölte velem, hogy van egy maszek orvos és elvisz hozzá. 
Szemrehányó szavakat vágott hozzám, hogy mitQl félek, talán attól, hogy elveszi tQlem, 
vagy nem bírom felnevelni, pedig Q hajlandó volna támogatni. Nem érdekelt mit mond, 
csak mihamarabb meg akartam szabadulni a babától. Már két hónapos terhes voltam mi-
kor látta idegállapotomat és elvitt dr. B. György szülész-nQgyógyász szakorvos lakására, 
aki a VIII. kerületben lakott. Ezer forintot kért. A Penicillint nekem kellett kiváltani száz 
forintért mondván, hogy én is fizessek valamit. 1969. július 15-én, mikor beléptem a szo-
bába egy banya kinézet_ ápolónQ, – de inkább takarítónQnek nézett ki – fogadott. Az orvos 
olyan Laci korú volt, de csinosabb. Nyugtatott és kért, hogy jó kislány legyek. Felfektetett 
a banya, valahonnan elQvett egy csomó kínzószerszámot, amitQl igen megijedtem és rám 
szólt a doki, hogy senkinek ne áruljam el, amit itt látok. Arra viszont nem számítottam, 
hogy nem kapok fájdalomcsillapítót, hanem »elevenen« végzik munkájukat. Már azt gon-
doltam a fájdalomtól, hogy az egész belsQ részemet kiszedik. Nagyon nyöszörögtem, az 
orvos meg a banya csitítgatott. Mikor végre végeztek velem, az orvos megszúrt egy t_vel. 
Hiába szenvedtem, láttam a Penicillint nem adta be. Már föl kellett volna kelnem, de nem 
bírtam, ezért Qk fektettek le egy ágyra, miközben hallottam, hogy Laci idegesen beszólt 
valamit. Már számára is hosszúnak t_nt az idQ. Még egy kicsit pihentem, azután Laci be-
jött értem, gyorsan rátámaszkodtam, de a doki azt mondta, hogy nehogy lifttel vigyen le, 
mert az számomra nem jó, de én nem bírtam lábra állni, így lifttel vitt le. 

Egész nap szakadt az esQ, ezért nem tudott a kocsival a Kassai utcába a sárban behaj-
tani, így az ölébe vitt haza. Az udvaron úgy ölelt át, mintha nagyon szeretnénk egymást, 
hogy a háziak ne vegyenek észre semmit. Csöndben lefektetett és kicsit aggódva elment. 
Reggel vonszolva magam beértem a munkahelyre. Szerencsémre csak a 41-es villamosig 
kellett gyalogolom és pont a gyár elQtt állt meg. Mikor Éva meglátott nagyon megijedt. 
Elmeséltem neki mi történt, mire Q azt mondta lehet, hogy azok a szerszámok nem voltak 
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sterilek, így megtörténhet, hogy hashártyagyulladást kapok. Nagyon rendes volt, helyet-
tem is dolgozott csak, hogy a székrQl nem mozduljak. 

Alig vártam, hogy hazaérjek. Mire jött Laci, teljesen belázasodtam. Ijedten elsietett, 
nem volt könny_ a KamaraerdQbQl a városba sietni lázcsillapítóért, de azért beszerezte. 
Kb. két hét múlva kellett jelentkezni a dokinál, aki közölte, hogy Qt azonnal értesíteni kel-
lett volna. Talán jobb is lett volna, mert akkor biztos beadta volna a Penicillinemet az a 
piszok alak. KésQbb még elmentünk a Margit-szigeti szabadtéri moziba és Laci egy cso-
mó kispárnát rakott alám nehogy megfázzak. Mikor körülnéztem döbbenten vettem észre 
egy senkiházi alakot, akit felismertem. Ez az alak egy alkalommal, mikor az Egerszegi 
étteremben voltam táncolni, berúgott, aztán lecipelt egy pincébe télvíz idején és ott levet-
kQztetett. Mikor ez eszembe jutott gy_lölettel néztem rá, erre elt_nt. Persze mindez észre-
vétlenül történt, mert nyugodtan néztük végig a „Húsz óra” cím_ izgi filmet. Aztán Laci a 
kocsijával szokásosan hazavitt, de még mindig ilyen betegen járkáltam dolgozni is. Ezek 
után én már nem akartam többé vele járni, ezt Q észre is vette, és elt_nt az életembQl.”

(Baráti-ismerQsi kör) Mint ahogy a tanulmány elején említettem, Király Erzsébet vissza-

emlékezésében számos karakter t_nik fel az 1960–2000-es évek Budapestjének névtelen 
tömegébQl: szeretQk, üzemi munkatársak, lakótársak, fQbérlQk, barátnQk, orvosok, men-

tQsök, „ivócimborák”, munkaadók, jól vagy rosszul élQ nyugdíjasok. Ebben a részben el-
sQsorban a visszaemlékezés és az eddig elQkerült levéltári dokumentumokkal kiegészítve 
próbálok egy-két jellegzetes figurát bemutatni.

Király Erzsébet az 1960-as években sz_kebb baráti köréhez tartozó A. Erik, ifj. Sz. 
JenQ és János nevét többször is megemlítette. A. Erikkel, ifj. Sz. JenQvel és Sz. Jánossal 
azonfelül, hogy együtt dolgozott a Csillaghegyi Lenárugyárban, a szabadidQt is együtt 
töltötték, közösen jártak kirándulni, zenés-táncos helyekre, a Római-partra és strandra is, 
errQl a visszaemlékezés és a napló mellett számos fénykép is tanúskodik. Így emlékszik 
vissza az Sz. testvérekre: „KésQbb megismerkedtünk a Sz. testvérekkel JenQvel, öccsével 
Janikával és barátaikkal. Eljártunk táncolni, a Duna parton volt az….,10 a Hableány, a 
Tó vendéglQ, késQbb bejártunk a Flórián presszóba, a Menüettbe és környékére, aztán a 
Flórián tér és Filatorigát között volt az Árpád-kert, ahol öt forintért ettünk túrós csuszát 
és két forintért ittunk Bambit, vagy málnát. Így ismerkedtünk a világgal, az emberekkel, 
a fiúkkal.”

A. ErikrQl fegyelmi ügyével összefüggésben maradtak fenn iratok, id. Sz. JenQ és ifj. 
Sz. JenQ kapcsán azért, mert a gyár megbecsült törzsgárdájához tartoztak. K. Ilona barát-
nQje vonatkozásában is találtam levéltári iratanyagot, ugyanis a KISZ titkár a lenárugyár 
igazgatójához fordult levélben azzal a kéréssel, hogy tegye lehetQvé azt, hogy tizenkilenc, 
a gyárban dolgozó fiatal – amely között a barátnQ is szerepel – a 1960. augusztus 5-én 
délután kettQkor tartandó összvezetQségi értekezleten részt vehessen.11 Az említett barátnQ 
és munkatárs így t_nik fel a visszaemlékezésben: „K. Ili is a gyár környékén lakott, oda 
mentünk hozzá, ahol a háziasszony vetetett velünk a saját borából fél litert és ezt kor-
tyolgattuk miközben zene szólt a rádióban és elkezdtünk Évával sírni, Ili meg mosolygott 
rajtunk. Most jutott eszembe, hogy a „Ciao-bambinot” játszották és ezen sírtunk.”

A KISZ-tagságra visszatérve, Király Erzsébet is tesz említést a KISZ által szervezett 
szabadidQs programokról, rendezvényekrQl: „Egyszer egy gyári rendezvény keretében, 
mint KISZ tagok elutaztunk a KékestetQre. Arra emlékszem, hogy fuldokoltunk a nevetés-
tQl majd egész éjjel. Még voltunk valahol egy barlangban is. Kihasználva a sötétséget a 
zsidó KISZ titkár letámadott, alig vártam, hogy kiérjünk, nagy mérgesen kiabáltam, hogy 
mit akart ez tQlem, de a lányok kinevettek, némelyik azonban komolyan vette.” Vagy: 



70 GREXA IZABELLA: EGY PESTI MUNKÁSASSZONY TÁRSADALMI KÖZEGE...

„Volt egy nagy, amit a szovjet lapokhoz szoktak mellékelni, felismertem rajta magam. 
Eszembe jutott, hogy mikor a Csillaghegyi Lenáruban dolgoztam, akkor szabadidQben a 
KISZ tagok engem festettek. Nem voltam rá felkészülve, egy nylon kendQ volt a nyakamba 
kötve és valami egyszer_ ruha volt rajtam. A KISZ vezetQ többször látott csinosan öltöz-
ve. Úgy vettem észre belém volt esve, de kerültem, a lefestés elQl azonban nem tudtam 
menekülni. Valakinek sikerült úgy lefesteni, hogy valóban felismertem magam, csak az a 
fránya nylon kendQ nem tetszett rajtam, úgy néztem ki, mint egy úttörQ. A sikeres festés 
miatt jelent meg a szovjet lapokban. Hát ezt is kit_ztem a falra.” 

A. ErikrQl a gyári személyi kartonokból annyit tudunk meg, hogy vegyszerraktá-

ri és kikészítQ munkásként dolgozott 1958. november 28. és 1961. július 12. között a 
Csillaghegyi Lenárugyárban. Ez idQ alatt rágalmazásai és fegyelmi problémák miatt több-

ször volt fegyelmi ügye. A III. kerületi bíróság 1958–1965 közötti idQszakra vonatkozó 
mutatókönyvében négy bejegyzést találtam: 2 esetben egy-egy rágalmazást, az egyik 
esetben a rágalmazott személy a gyár akkor igazgatója: B. Imre volt; a másik két esetben 
izgatást és feljelentést.12

A gyár személyi irataiban ez található róla: „Volt horthysta katonatiszt létére állandó 
demagóg szólamaival a dolgozók érdekei védQjének igyekszik feltüntetni magát és törek-
szik lejáratni a jelenlegi vezetQket, alaptalan rágalmaival.”13 A fegyelmi ügyet a gyár 
vegyszerraktárának osztályvezetQje kezdeményezte 1960 késQ nyarán. A gyár akkori 
igazgatója teljes mértékben támogatta a fegyelmi vizsgálat lefolytatását, sQt az alábbi sza-

vakkal szorgalmazta azt: „felkérem, hogy A.-nak az Ön osztályára történQ helyezése elQtti 
és most felmerült kérdésben, a kikészítQben a technológiai fegyelem lazitásával [sic!] kap-
csolatos kérdést is vizsgálja ki és a fegyelmi eljárás során e kérdésben is – annak ellenére, 
hogy ez nevezett elQzQ munkahelyén történt – az eljárást folytassa le.”.14 A gyár fegyelmi 
úton elbocsájtotta, majd az I.–III. kerületi bíróság „kétrendbeli rágalmazás” büntettében 
9 hónap börtönbüntetésre ítélte. Az ítélet elleni fellebbezést a FQvárosi Bíróság elutasítot-
ta. A. Erik már az elQzQ munkahelyén, Tejipari Vállalatnál is konfliktusba került, akkor a 
bíróság hat hónapra ítélte, három évi felfüggesztéssel.15

Az 1960-as évek közepén a politikai rendQrség külön figyelmet szentelt azoknak a 
gyári munkásokat, akik elégedetlenséget szítottak, sQt még azt is ellenséges megnyilvá-

nulásként tartotta számon, ha valaki a túlórázás ellen szólalt fel.16 A politikai rendQrség 
egyik tájékoztató jelentése így idézi egy munkás morgolódását: „letelt a munkaidQd, állj 
fel, hagyj ott mindent. Mit dolgozol ezeknek, hiszen a pénzt Qk teszik zsebre, te pedig me-
lózhatsz”.17 Király Erzsébet így emlékszik vissza A. Erikre, amelybQl hasonló vélemény 
tükrözQdik: „KésQbb odakerült egy ember A. Eriknek hívták, kiderült, hogy vegyészmér-
nök és a Chinoinból kirúgták valamiért. Nekem jópofa embernek t_nt. Együtt jártunk a 
Halászkertbe, ami a Nánási úton volt a gyártól pár lépésre, Q mindég egy kisfröccsöt 
ívott, míg mi málnát vagy Bambit, a fiúk sört. Erik közölte velünk, hogy nekünk fogalmunk 
sincs, hogy hány méter árut lopnak el a fejesek naponta és, hogy nekünk csak ezerkétszáz 
forintot fizetnek havonta.”

Azonban A. Eriknek nem csak a gyárban voltak problémái: „Erik a gyárral szembe 
lakott egy kis fülkeszer_ségben. Abból a nagy emeletes házból csak ez jutott neki, amit Q 
a két kezével épített a családjának. A lánya és a fia velünk voltak egyidQsek. A felesége 
mellette lakott kisfiával a földszinten egy szoba összkomfortban, ez volt a harmadik gye-
reke, de nem éltek együtt az asszonnyal. Elmondta, hogy elvették a házát és egy piszkos 
kommunista foglalta el. Igaz lehetett, mert mikor egy dagadt pali kikönyökölt az ablakba 
és Erik bátya észrevette, bizonyos szavakkal ordított fel. Mikor megelégelték mocskoló-
dását följelentették, így beidézték a FQ utcába. Minket is magával vitt és mondta, hogy 
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jegyzeteljünk. Ilivel irkáltunk, én éppen azt írtam, hogy a dagadt pali miket mond, mikor 
a bíróság észrevette és elvették tQlünk a papírokat és Eriket megfegyelmezték. A végén 
mégsem adtak neki igazat, nem kapta vissza az egyemeletes házát. 

KésQbb a gyárból is kirúgták bujtogatás miatt, nem bírta tartani a száját. Elhelyezkedett 
valahová segédmunkásnak, de a kapcsolatot tartottuk. Engem pedig minden vasárnap el-
vitt a Dagályba, úszni tanított. Az úszómester öt forintért egy órát tanított. Hazafelé gya-
log mentünk a hosszú Árpád-hídon, én énekeltem neki azt a dalt Kovács ErzsitQl, hogy 
»T_zpiros virág volt minden csókod kedvesem« nagyon tetszett neki és nekem is ez volt 
a kedvenc számom, meg az, hogy »Engem nem lehet elfelejteni, értem könnyeket illik ej-
teni«.18”

Király Erzsébet késQbb többször A. Erik lakásán húzta meg magát, amikor elköltözött 
az elsQ férjétQl. Azonban idQvel a baráton a zavarodottság jelei mutatkoztak: „Közben 
Erik bátyámon éreztem, hogy nem stimmel valami, míg kint voltam a klozeton a kimosott 
gönceimet be akarta a kályhába dobálni, alig tudtam megmenteni, de rövidesen el kellett 
mennem tQle.”

A visszaemlékezQ által említett Sz. családról annyit tudunk meg id. Sz. JenQ 1960. szep-

tember 1-i személyi értékelésébQl, hogy 6 fia és 1 lánya volt. A 6 fiúból a két legidQsebb 
akkor a gyárban dolgozott, a többi fia iskolás és óvodás, a lány szabóipari tanuló volt. A 
feleség, aki elQzetesen a Csillaghegyi Téglagyár19 dolgozója volt, majd a lenáruban mint 
csévekiadó, az apa id. Sz. JenQ mint raktárvezetQ dolgozott a gyárban.20 Id. Sz. JenQ kihasz-

nálva a lehetQségeket és a politikai „normákat” is teljesítve szépen halad a gyári ranglistán. 
A lenárugyárat megelQzQen önálló fodrászmesterként, majd a II. világháború alatt az Újlaki 
Papírgyárban, a Rossemann Gépgyárban, az Újlaki Téglagyárban dolgozott. A téglagyár-
ból 1947-ben bocsájtották el mivel létszámfelettinek minQsült. Ezért helyezkedett el a 
Csillaghegyi Lenárugyárban elQbb segédmunkásként, majd 1951-ben a párttitkár javaslatá-

ra megbízták a segédanyagraktár vezetésével, majd késQbb raktárvezetQ lett. Ezt követQen 
végezte el a dolgozók iskolájának 7-8. osztályát, 1962-ben képesített könyvelQi, majd 1964-
ben felsQfokú anyaggazdálkodási vizsgát tett. A források arról tanúskodnak, hogy politika-

ilag is megbízhatónak számított, 1933–1935-ben részt vett a fodrászok szakszervezetében, 
és az ellenzéki mozgalomban, 1945-tQl volt párttag, a gyár tagfelülvizsgáló bizottság egyik 
tagja volt, a forradalomban nem vett részt, sQt bírálta azokat a párttagokat, akik a forradalom 
alatt nem láttak „világosan”. 1958-tól munkásQr, több szervezetnek, így a textilszakszerve-

zetnek, a Vöröskeresztnek tagja és úttörQ pártoló tag is volt.21 A vázlatos „mintakáder” kar-
rierbe egy gyanús elem keveredik, mégpedig az, hogy a gyár igazgatója 1960 márciusában 
feljelentést tett egy rágalmazó személy ellen, aki a raktárvezetQt azzal vádolta meg, hogy 
1944-ben a nyilas párt tagja volt. Azonban a rágalmazó visszavonta nyilatkozatát és írásban 
közölte, hogy az általa állítottak valódiságáról nem gyQzQdött meg, azok gyári pletykákon 
alapultak, és csak arról volt tudomása, hogy az illetQ leánytestvére – aki szintén a gyárban 
dolgozott – volt nyilas párttag.22 Id. Sz. JenQ két világháború közötti politikai m_ködésérQl 
a személyi kartonban az található, hogy 1938-ban belépett a Szociáldemokrata Pártba, de 
önéletrajzában szereplQ véleménye szerint: „a helyi öreg szocdemek csak kártyával foglal-
koztak nem politikával”, így kilépett.23

Id. Sz. JenQ egyik fia mint hengerszerelQ, a másik a csomagoló üzemben dolgozott.24 

A fiatalabb fia, Sz. János 1960-ban kilépett a gyárból. Király Erzsébet az egyik esetben 
így említi az emlékei között: „Pár nap múlva az ablakon kinézve láttam, hogy két kézzel 
integet a Sz. Janika. Intettem neki, hogy menjen el mire Q felkiáltott, hogy szép vagyok, 
de nem érdekelt. P is szép magas hullámos hajú fiú volt, de mivel Qk sokan voltak nem 
akartam a családjukba kerülni.” 
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Ifj. Sz. JenQ KISZ vezetQségi tag volt, jó munkájáért többször díjazták pénz és tárgy-

jutalommal. A gyárban szövQmunkásként kezdett el dolgozni 1955-ben, majd hengersze-

relQként foglalkoztatták, késQbb segéd m_vezetQ és szövQ m_vezetQ lett, és elvégezte az 
ipari technikumot is. „M_vezetQi tevékenységére a fegyelmezettség jellemzQ. A fQm_veze-
tQje utasításait végrehajtja. Szakmai problémák esetén nem szégyell a fQm_vezetQjétQl, de 
az idQsebb, gyakorlottabb m_vezetQktQl sem tanácsot kérni. Munkatársaival jó viszony-
ban van. A szövQkkel nagyon nyugodt. Az idQsebb szaktársakkal szemben tisztelettudó, 
mindig udvariasan és finoman beszél. Jól együttm_ködik a váltó m_vezetQ társaival. A 
parti átadásánál a napi m_szaki jelleg_ problémákat alaposan megvitatják.”25 – áll a 
minQsítésében. Politikailag egy kifogás merült fel ellene, az, hogy a m_vezetQi hármas 
követelmény egyikével, a beosztottak politikai nevelésével nem igazán foglalkozott.26

A jelenlegi kutatások alapján még a következQ adalékkal egészíthetQ ki a visszaem-

lékezQ baráti ismerQsi körre vonatkozó ezúttal meglehetQsen ambivalens kép. A Monori 
Járási Ügyészség és a Pest Megyei Bíróság mutatókönyvében feljegyzésre került a Király 
Erzsébet ellen elkövetett magánlaksértés és nemi erQszak. Egyébként az itt idézett szöveg-

ben említett H. Király Erzsébet baráti köréhez tartozott, akivel többször együtt „mulatták” 
a szabadidQt. ErrQl az esetrQl így ír: „A H. egyszer beállított és megfenyegetett. Be kellett 
zárnom a boltot és ott megerQszakolt. De ez sem volt elég, a lakásomon is felkeresett, ar-
ra hivatkozott, hogy a G. rábízott. Ki akartam zavarni, mikor egy piros nyel_ bicskával 
elsuhintott az arcom mellett, és még mellbe is szúrt, de szerencsére nem volt veszélyes.”

Az 1970-es évek közepétQl egy folyamatos marginalizálódás figyelhetQ meg Király 
Erzsébet életében. Alkoholizmusról, depresszióról és öngyilkosságról vall a visszaemlé-

kezQ, amelyek nemcsak Qt, hanem közvetlen környezetét, társadalmi közegét is komo-

lyan érintették. A szubjektív iratok révén a levéltári forrásokkal kiegészítve egy nehezen 
megragadható szocio-kulturális közegbe nyerünk bepillantást és válhatunk a múlt század 
második felének hétköznapjainak részesévé, és e mikrovilág „névtelen” embereinek éle-

tét, léthelyzeteit ismerhetjük meg.
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CZEFERNER DÓRA

„Legyen hivatása, amelyben bízhat, ha férjét segítenie kell, ha vele kell 
állnia a sorban!”

A nQi munkavégzés interpretációja, diskurzusa és 
szellemisége az 1860-as évektQl az elsQ világhá-
ború kirobbanásáig*

„Feministának lenni mindenekelQtt azt jelentette, hogy a nQk egy új társadalmi rend mel-
lett kötelezték el magukat, felvállalva annak minden társadalmi és gazdasági hozadékát. 
ElsQsorban ez az, ami a feministák tevékenységét kiemeli és különlegessé teszi, írásaikat 
pedig a történeti kutatás számára értékessé teszi.” (Bédy Schwimmer Róza beköszönQ 
cikke A NQ cím_ folyóirat mutatványszámában. A NQ, [1914]:1. 2–3.)

(A kutatás témája és relevanciája) A társadalmi nemek egymáshoz való viszonyát, sz_-

kebb értelemben pedig a nQi szerepeket fókuszba helyezQ kutatások az 1900-as évek kö-

zepéig szinte teljes mértékben háttérbe szorultak a politika- és gazdaságtörténeti témájú 
vizsgálódások mögött. PetQ Andrea nézete szerint a 19. században megszületQ tudomá-

nyos történetírás képviselQi a politikatörténeti kutatásokkal saját „felsQbbrend_ jogaikat, 
tetteiket, gondolataikat és katonai sikereiket” kívánták ünnepelni, perifériára szorítva 
ezzel a „gyengébb nem”, az Európán kívül élQ népek, a különbözQ helyi események, va-

lamint a családok szerkezetváltozásainak tanulmányozását. (PetQ 2006, 521–538.) A fo-

kozatos változást a 20. század egyik meghatározó történetírói iskolája, a francia Annales 

hozta magával, amely határozottan azon elv mellett foglalt állást, mely szerint – számos 
egyéb témakör mellett – a „gyengébb nem” történetének górcsQ alá vétele is elengedhe-

tetlen az egyes korok társadalmának, illetve magánszférájának pontos bemutatásához. 
(Virgili 2002, 5–14.)

A nQtörténeti kutatások ezt követQen alapvetQen két irány mentén indultak meg. Az 
egyik fQ tendenciát az 1950-es évektQl a valamilyen okból kifolyólag prominenssé vá-

ló személyek – királynQk, cárnQk, nQi színészek, illetQleg képzQm_vészek életútjainak 
megírása jelentette. Az ilyen típusú munkák méltán tarthattak számot a tágabb olvasókö-

zönség érdeklQdésére, azonban egy adott korszak asszonyairól, s a hozzájuk kapcsolható 
szerepekrQl viszonylag kevés adalékkal szolgáltak. (Fohlen 1982, 88.) A másik irányvonal 
létrejöttében a feminizmus második hulláma – ezen belül pedig a Women’s Liberation 
Movement – játszotta a legfontosabb szerepet az 1960-as évektQl. E paradigma keretein 
belül az Amerikai Egyesült Államokban és Nyugat-Európában a következQ évtized végé-

ig a nQi szavazati jog problematikája, valamint a nQoktatás intézményes kereteinek kiter-
jesztése került a kutatások homlokterébe. (A nQtörténetírás e kezdeti korszakában Sheila 
Rowbotham Hidden from History – 300 years of Women’s Oppression and the Fight 
Against it c. munkáját kell úttörQként említenünk.)

A társadalmilag és gazdaságilag fejlettebb országokban a témával kapcsolatos vizsgá-

lódások az 1970-es évektQl kezdve fokozatosan új – az ún. kontributív – irányba tolódtak 
el. (Erre ld. Lerner 1993.) Ennek következtében a nQtörténeti kutatások inter- és multi-
diszciplináris jellege erQsödött meg, ugyanis ezek, a nQi lét szinte valamennyi aspektusát 
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tanulmányozva, azon kérdésre igyekeztek választ adni, hogy mivel járult hozzá a „gyen-

gébb nem” a történelem fejlQdéséhez, továbbá a társadalom, a gazdaság és a m_vészetek 
formálódásához? A nQírók munkássága, továbbá az öltözködés és a divat története mel-
lett egyre több kutató t_zte ki célul a nQk munkavégzési struktúráinak feltérképezését, 
különös tekintettel azon sémákra, melyek a dolgozó nQk szervezkedése és érdekvédelme 
tekintetében figyelhetQk meg. 

A nQtörténeti irányú vizsgálódások Magyarországon csupán több évtizedes lemaradás-

sal, az 1970-es évektQl kezdQdtek meg. A tekintélyes fáziskésés után óriási eredménynek 
tekinthetQ, hogy a nyugati és a tengerentúli társadalomtudósok mellett már a magyarok is 
elismerték azt, hogy a történelem alakításában nem csak a férfiak, hanem a nQk is fontos 
szerepet kaptak. A hagyományos trendek hazánkban azonban egészen az 1980-as évek 
végéig meghatározóak maradtak, sQt számos esetben egyértelm_en megállapítható, hogy 
a rendszerváltás utáni évtizedben is éreztették hatásukat. Amikor a nyugati történészek 
érdeklQdése már egyértelm_en a nQi munka történetére, a „gyengébb nem” szakszervezeti 
tevékenységére, valamint a családi életre és a nQi szexualitásra helyezQdött, a magyarok 
között még szinte kizárólag a nQnevelés, valamint a nQk politikai szerepvállalásának té-

mája dominált. (Ld. Kéri Katalin, Kertész Magda, Nagyné Szegvári Katalin, Orosz Lajos, 
illetve Palasik Mária és Pukánszky Béla m_veit.)

Az említett témakörök között a nQi munkavállalás történetének rekonstruálásával kap-

csolatban ma is érvényes Gyáni Gábor 1979-es megállapítása, mely szerint az megírat-
lan. (Gyáni 1979, 166.) Annak ellenére, hogy a kérdéskörben publikált magyar nyelv_ 
könyvek viszonylag részletesen tárgyalják az asszonyok két világháború közötti, valamint 
második világháború utáni munkaerQ-piaci aktivitását (Koncz 1982; 1985), a dolgozó nQk 
dualizmus-kori, valamint elsQ világháború elQtti helyzetérQl alig tudósítanak. E témában 
ugyanis néhány rövidebb folyóiratcikktQl és tanulmánytól eltekintve átfogó értekezés 
Magyarországon mindezidáig nem született. (Burucs 1993; Kéri 1997; Kereszty 2009; 
Nagy 1994; Nagy 2006.) Ez azt jelenti, hogy a nQi munkavégzés történetének azon idQ-

szaka, amikor a nQk tömegesen váltak keresQkké – s amely nélkül a késQbbi fejlQdési 
tendenciák kevéssé értelmezhetQek – szinte teljesen feldolgozatlan. 

Kutatásomban éppen ezért az Osztrák–Magyar Monarchia, valamint a Német 
Császárság területén élQ hölgyek kereseti tevékenységét mutatom be és hasonlítom össze 
az 1860-as évektQl az elsQ világháború kirobbanásáig. A német kitekintést több ok miatt 
is lényegesnek tartom. A két állam szoros politikai és gazdasági együttm_ködése mellett 
ugyanis a vizsgált korszak egésze során tetten érhetQ a német területek irányából érkezQ 
erQteljes szellemi hatás, mely a civil szervezQdéseken kívül többek között az osztrák-ma-

gyar oktatás struktúrájában, illetve a tudományos közegben is kimutatható. Ezen kívül 
kizárólag így válhat bizonyossá az, hogy a nQtörténeti szakirodalom azon állítása, mely 
szerint a nQi munkavégzés szerkezete Közép-Európában számos tekintetben párhuzamba 
állítható az angolszász modellekkel, alapvetQen téves. (Erre ld.: Czeferner 2014.)

E munka tehát hiánypótlónak tekinthetQ, hiszen a korábbi vizsgálódások részeredményei azt 
is egyértelm_en jelzik, hogy az osztrák-magyar és a német nQk munkaerQ-piaci megjelenésének 
szisztematikus és átfogó tanulmányozása egészen új eredményeket hozhat, melyek jelentQs mér-
tékben módosíthatják, kiegészíthetik a kérdéskörrel kapcsolatos eddigi ismereteinket.

(A vizsgálódás célja) A megkezdett kutatásban a nQi munkavégzés szellemiségét, illetQleg 
a nQk kereseti tevékenységérQl alkotott véleményeket igyekszem tanulmányozni, melyhez 
nélkülözhetetlen a témakörhöz kötQdQ teljes diskurzus áttekintése. Azt kívánom ugyanis 
vizsgálni, hogy az osztrák-magyar és a német nQi- és polgári feminista sajtó milyen né-
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zeteket közvetített a dolgozó asszonyok helyzetével kapcsolatban olvasói felé az 1860-as 
évek és 1914 között.

Noha a specifikusan feminista sajtó kialakulása Közép-Európában csupán az 1890-es 
évekre tehetQ, mindenképpen szükséges a vizsgálódást (néhány évtizeddel) korábbról in-

dítani. Ennek elsQdleges oka, hogy mindkét országban ezen idQszakban figyelhetQ meg 
a nQk nagyarányú megjelenése a munkaerQpiacon, amely több, az egyes államok közöt-
ti hasonló fejlQdési sajátosságokra vezethetQ vissza. A német területeken az egységes 
Németország létrejötte (1871) után indulhatott meg az ipari forradalom második szakasza, 
míg Magyarországon a kiegyezést követQ évek tekinthetQk egy rendkívül intenzív gaz-

dasági fellendülés korszakának. EzektQl az évtizedektQl fokozódott a harmadik szektor 
jelentQs térnyerése is, amely elsQsorban a nQk számára kínált fizetett munkát a kereske-

delem, valamint a szolgáltatások területén. 
Fontos hangsúlyozni még azt is, hogy az Osztrák–Magyar Monarchiában és a Német 

Császárságban az 1880-as évben tartott népszámlálás az, amely elsQként szolgál releváns 
adatokkal a „gyengébb nem” foglalkoztatásáról. Ezen adatsorok kapcsán – amelyek mind 
osztrák-magyar mind pedig német viszonylatban rendelkezésre állnak és kutathatóak – 
meg kell azonban jegyezni, hogy használatuk nem problémamentes. Ennek elsQdleges 
oka, hogy az adatfelvétel módja régiónként és idQpontonként eltérQ volt. 

A feminista folyóiratok hiánya ellenére már az 1860-as évektQl számos – francia és angol 
mintára megjelentetett – lap közölt híreket a nQk kereseti tevékenységérQl mind Ausztria-
Magyarországon, mind pedig a Német Császárság területén. A hölgyek ettQl az idQszaktól 
kezdve alkottak ugyanis már a közép-európai államokban is jelentQsebb olvasóközönséget, 
amely leginkább nQoktatás intézményes keretei kiterjesztésének tudható be. (Sullerot 1963, 
7.) Az alfabetizáció nagymérték_ elQmozdítása ellenére azonban ki kell emelnünk, hogy a 
térségben megjelentetett nQi lapok száma elmaradt a nyugat-európai és az egyesült államok-

beli periodikákhoz képest: a Berlinben kiadott Illustrierten Konversations – Lexikon der 
Frauen adatai szerint ugyanis az 1900-as évben Németországban 70 nQknek szóló idQszaki 
sajtókiadvány került ki a nyomdából, míg ez a szám Ausztria-Magyarországon lényegesen 
kevesebb, mindössze 11 volt. (Bittermann–Hoffmann 2000, 54.) Ezzel kapcsolatban pedig 
mindenképp megemlítendQ, hogy a sajtó általánosságban is ezt a képet mutatta, vagyis a nQi 
lapok ebben a tekintetben illeszkedtek az összképbe.

E periodikák alapvetQen három csoportba sorolhatók: az egyik kategóriába a nQkrQl, 
illetve nQknek szóló sajtótermékek tartoznak, melyeknek gyakran szerkesztQik, publicis-

táik is a hölgyek voltak. Témakínálatuk – nyugati elQfutáraikhoz hasonlóan rendkívül tág 
volt: a divat, a család és a háztartással kapcsolatos feladatkörök mellett szinte minden 
számban publikáltak könyvrecenziókat, budapesti és vidéki színházak m_sorait, valamint 
könnyen és rövid idQ alatt elkészíthetQ egészséges ételek receptjeit. A nQi lét kérdései 
közül gyakran foglalkoztak a szerelemmel, a szeretettel, az anyasággal, továbbá a válá-

sokkal. E magazinok közül kiemelten foglalkozott a dolgozó nQk helyzetével, valamint 
munkaközvetítéssel az 1866-tól kiadott Magyar Bazár. A folyóiratba 1873-ban beolvadt 
a Wohl Janka és Stefánia szerkesztésében megjelentetett NQk Munkaköre. Az hetilap egé-

szen 1904-ig m_ködött. Osztrák vonatkozásban ide sorolhatóak a Das Recht der Frau 

(1884–1900) és az Arbeiterinnen-Zeitung (1892–1919) cím_ lapok. Német részrQl a 
Der Bazar-t (1857–1898), továbbá a Clara Zetkin szerkesztésében megjelenQ Gleichheit 
(1891–1917) cím_ periodikát kell kiemelni.

A másik csoportot azok a többnyire országos terjesztés_ hírlapok és folyóiratok alkot-
ják, melyek nem kifejezetten a nQi olvasóknak szóltak, ám rendszeresen közöltek cikkeket 
a „gyengébb nem” munkaerQ-piaci aktivitásáról. Magyarországon ezek közül a Vasárnapi 
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Újság (1854–1921), a Képes Családi Lapok (1885), továbbá A Hét (1890–1914) cím_ 
kiadványok közöltek leggyakrabban cikkeket a nQk kereseti tevékenységérQl. Osztrák 
és német vonatkozsban a Der Morgen (1902–1919), az Illustriertes Österreichisches 
Journal, továbbá a Deutsche Zeitung cím_ folyóiratok értekeztek a kérdéskörrel kapcso-

latban.
A két típusba tartozó kiadványok részletes tartalmi elemzése két dolog miatt elenged-

hetetlen. MindenekelQtt az derül ki belQlük, hogy a kortársak – nQi és férfi publicisták 
egyaránt – miként gondolkodtak a nQk munkába állásáról, valamint a tradicionális nemi 
szerepek átalakulásáról. Ez alapján pedig kimutathatóvá válhat, hogy míg a gazdaságilag 
prosperáló centrum-országokban a közvélemény az 1880-as évektQl kezdve fokozatosan 
elfogadta a nQk közszférában való megjelenését. Vagyis számos munkakör sokkal koráb-

ban vált szabaddá a „gyengébb nem” képviselQi elQtt, mint például Magyarországon, ahol 
egy országgy_lési vita kapcsán a nQket még 1907-ben is egy alkalommal „kozmopolita 
szörnyetegekként” emlegették. (A NQ és a Társadalom, [1907]:2. 1.) Nem feledkezhetünk 
meg továbbá arról sem, hogy e folyóiratok alapozták meg azt a szellemi légkört, mely az 
1890-es években alakuló feminista egyesületeket életre hívta.

A fent említett sajtótermékek bár rendszeresen foglalkoztak a dolgozó nQk helyzetével, 
határozott álláspontot a kérdéskörrel kapcsolatban elsQként a századforduló idQszakától 
megjelentetett feminista orgánumok képviseltek, amelyek éppen kapnak kulcsszere-

pet a teljes diskurzuselemzésen belül. A lapok közül magyar viszonylatban A NQ és a 
Társadalom cím_ havilapot tekintem át. A periodika 1907 és 1913 között havi rend-

szerességgel jelent meg Budapesten a NQtisztviselQk Országos Egyesületének (1896) 
és a Feministák Egyesületének (1904) hivatalos folyóirataként A NQ és a Társadalom 
Kiadóhivatal gondozásában, s a hazai nQmozgalom egyik világszerte nagyra becsült alak-

ja, Bédy-Schwimmer Róza szerkesztésében. Fontos megemlíteni, hogy a szerkesztQség 
már a folyóirat indulásakor leszögezte, hogy politikailag nem kötelezi el magát, nyitott 
kíván maradni minden irányban, a munkatársak pártállását pedig magánügyként kezeli. A 
periodika egyébként úttörQ és egyben sikeres kezdeményezésnek bizonyult a feministák 
részérQl, hiszen az 1800-as évek végén szervezQdQ magyarországi nQmozgalomnak ko-

rábban nem létezett hivatalos fóruma.

A Feministák Egyesületének tagsága
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Csoportkép (Bédy Schwimmer Róza és közeli munkatársai) – balról jobbra: 
Pogány Paula, Bédy Schwimmer Róza, Dirnfeld Janka, Schwimmer Franciska

A hazai nQtörténészek állítása szerint a lap szerkesztQbizottsága a nQi szavazati jog té-

májának szánta a leghangsúlyosabb szerepet, ám eddigi kutatásaim ezt a képet lényegesen 
árnyalták. Bizonyosságot nyert ugyanis, hogy A NQ és a Társadalom újságírói a választójog 
nQkre való kiterjesztése mellett az újságírók a periodika hasábjain is elszántan küzdöttek 
a nQk – férfiakkal egyenlQ feltételek mellett megvalósuló – munkavégzéséért, továbbá az 
anya- és az intézményes gyermekvédelem feltételeinek javításáért. Számos cikk érteke-

zett – a hagyományos nQi magazinokban tabutémának minQsülQ – leánykereskedelem és a 
Budapesten mind inkább elharapódzó prostitúció problémájának megoldása érdekében is. 

Osztrák vonatkozásban az 1902 és 1918 között publikált havilapot, a Neues Frauenlebent 
(Új NQi Élet) tanulmányozom, mely az Allgemeiner Österreichischer Frauenverein 
(Általános Osztrák NQegylet) által közölt szaklap volt.

Az Allgemeiner Österreichischer Frauenverein tagsága



CZEFERNER DÓRA: A NPI MUNKAVÉGZÉS INTERPRETÁCIÓJA... 79

Auguste Fickert

A magyar nQmozgalom szócsövével ellentétben a bécsi egyesület kizárólag a középosztály-

beli értelmiségi réteg érdekeinek védelméért szállt síkra, s már 1902 ellQtt is több idQszaki ki-
adványt jelentetett meg. Ezek közül saját kutatásom szempontjából a Dokumente der Frauen-t 
kell feltétlenül említenem. A periodika kiadását 1899-tQl kezdeményezte az Osztrák NQegylet 
vezetQje, Auguste Fickert – a Neues Frauenleben tulajdonosa és felelQs szerkesztQje –, továbbá 
Rosa Mayreder és Marie Lang. A lap indulása után felmerülQ financiális nehézségek, valamint 
a szerkesztQk közötti elmérgesedQ vita eredményeként azonban Fickert és Mayreder elhagyta 
a periodikát, amely ezt követQen Marie Lang gondozásában jelent meg 1922-ig Lipcsében, 
kezdetben Frauen-Rundschau (NQi Szemle), majd Illustrierte Frauen-Rundschau (Illusztrált 
NQi Szemle) címmel. Amint korábban már utaltam rá, mindenképp szükséges a téma tágabb 
kontextusba ágyazása – vagyis a német kitekintés –, amelyre Marie Lang lapja kiváló lehetQ-

séget kínál. Ennek oka egyrészrQl az, hogy téma- és kérdésfelvetéseiben illeszkedett az osztrák 
laphoz, másrészrQl pedig a német és a nyugat-európai nQmozgalom hírei mellett nyomon kö-

vette a közép-európai eseményeket is. A bécsi és a budapesti folyóirathoz hasonlóan ugyanis 
e kiadvány szerkesztQi is rendkívül fontosnak tartották a dolgozó asszonyok érdekvédelmét 
a nQk szavazati jogért folytatott harcuk mellett, amely jelentQs mértékben hozzájárult ahhoz, 
hogy az (Illustrierte) Frauen-Rundschau fokozatosan a német nQmozgalom egyik legfonto-

sabb idQszaki kiadványává nQtte ki magát. (Bittermann–Hoffmann 2000, 56.)

Marie Lang
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A propaganda és az olvasóközönség véleményének formálása mellett elengedhetetlen 
a kérdéskör további aspektusainak – illetve az ezekhez köthetQ diskurzusnak – a vizsgá-

lata is. A „gyengébb nem” munka területén történQ egyenjogúsításához ugyanis szorosan 
kapcsolódik a nQk társadalmi és politikai szerepvállalása, valamint az osztrák-magyar és 
a német egyesületek által folytatott agitációs tevékenység is, mely a 20. század kezde-

tén már nem csupán a gazdaságilag prosperáló nyugat- és észak-európai országokban, 
továbbá az Amerikai Egyesült Államokban érhetQ tetten, hanem Németországban és az 
Osztrák–Magyar Monarchiában is.

A fenti sajtótermékek elemzésével bizonyossá válna, hogy a nQi munkavállalás struk-

túrái a Német Császárság területén számos hasonlóságot mutatnak az osztrák-magyar 
viszonyokkal. Emellett körvonalazódna az is, hogy egy külföldi ország feminista sajtója 
miként reprezentálta az Osztrák–Magyar Monarchiában dolgozó nQk munkakörülménye-

it. Ezzel párhuzamosan kimutathatóvá válna az is, hogy az osztrák-magyar olvasóközön-

ségben milyen kép élt a Német Császárságban kereseti tevékenységet folytató hölgyek 
munka- és életkörülményeirQl. A német sajtó bevonását különösen fontosnak tartom, 
hiszen Magyarországon mindezidáig még érintQlegesen sem foglalkoztak a két államala-

kulat között megfigyelhetQ tudástranszfer ezen aspektusával. Így pedig igazolható volna, 
hogy a századfordulón szervezQdQ hazai és osztrák nQegyletek tevékenységére, célkit_zé-

seire igen jelentQs hatást gyakoroltak a német területek feminista mozgalmaitól – és egyéb 
civil szervezQdéseitQl – átvett minták. Az összevetés a fentiek mellett azért is elenged-

hetetlen, mivel a korszak hazai és transznacionális nQmozgalmai között rendkívül szoros 
összefonódás figyelhetQ meg, amely az említett mintakövetés mellett egyrészrQl az egye-

sületek vezetQinek folyamatos levélváltásaiban, továbbá nemzetközi nQkongresszusok és 
konferenciák szervezésében érhetQ tetten (pl. az 1913-as nemzetközi nQkongresszus, me-

lyet a magyar fQvárosban rendeztek, s amelyen a korszak leghíresebb angol és amerikai 
feministái mellett a német és az osztrák nQegyletek vezetQi is részt vettek). MásrészrQl 
feltételezhetQ még az is, hogy az egyletek gyakorlati tevékenysége között észrevehetQ 
hasonlóságok – pályaválasztási tanácsadó és munkaközvetítQ iroda m_ködtetése, könyv-

tár üzemeltetése, agitációs és vitaestek szervezése stb. – is e körülménynek tudhatók be. 

Jemnitz Jolán az 1913-as budapesti nemzetközi nQkongresszust népszer_síti
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A balmazújvárosi parasztasszonyok és a kongresszus résztvevQi az Országház elQtt

A teljes diskurzus, valamint a téma társadalmi és politikai vetületeinek ábrázolásához 
azonban a sajtótermékek mellett bizonyosan szükség lesz egyéb források – például egyéb 
tudományos folyóiratok, népszámlálási statisztikák, továbbá parlamenti jegyzQkönyvek, 
kortárs szerzQk m_vei a nQi szerepek átalakulásáról – elemzésére is. Ezek mellett sor 
kerül az egyesüli levelezések áttekintésére, illetQleg az egyletek vezetQi által írt, s az 
osztrák-magyar, illetQleg német parlamenti képviselQknek címzett petíciók tanulmányo-

zására is, melyben a hölgyek arra kérik a politikusokat, hogy ne zárkózzanak el tovább 
a polgári-, politikai és gazdasági jogok „gyengébb nemre” való kiterjesztésétQl. Annak 
érdekében, hogy a témakörrQl még komplexebb kép alakulhasson ki, fontos megvizsgálni 
a fentiek mellett azt is, hogy a nQk politikai szerepvállalása miként hatott a korszak tár-
sadalmi-ideológiai áramlataira.

(Hipotézisek, kutatói kérdések) Munkám során kvantitatív és kvalitatív szempontokat 
felhasználva kívánom elemezni a fent említett folyóiratok azon cikkeit – majd pedig a 
további (fent körvonalazott) forrástípusokat is –, melyek a dolgozó nQk élet- és munka-

körülményeirQl, továbbá a politikai jogok nQkre való kiterjesztésének szükségességérQl 
számoltak be. A nQi választójog témakörét tárgyaló írások áttekintése véleményem sze-

rint megkerülhetetlen, hiszen a vizsgálódásba történQ bevonásukkal mindenekelQtt bizo-

nyíthatóvá válna, hogy a nQtörténeti szakirodalom állítása, mely szerint a századforduló 
feminista mozgalmai kizárólagos feladatuknak a nQi választójog elismertetését tartották, 
jelentQs árnyalásra szorul.

Munkám során az alábbi kérdésekre is igyekszem válaszokat kapni. Kiknek a tollából 
származtak a lapokban közölt cikkek? Korábbi kutatásaim során – az osztrák és a magyar 
periodika cikkeinek kategorizálását követQen – egyértelm_vé vált, hogy e feminista la-

pok távolról ítélhetQk meg úgy, mint a kizárólag arisztokrata és középosztálybeli hölgyek 
fórumai, ahol hangot adhattak „világjobbító ötleteiknek”, valamint a nQemancipációval 
kapcsolatos nézeteiknek. Mind A NQ és a Társadalom, mind pedig a Neues Frauenleben 

tekintetében általános tendenciaként megfigyelhetQ volt az, hogy az újságcikkek szerzQi 
m_velt, értelmiségi, polgári családokban nevelkedtek. A magyar kiadvány esetében pe-

dig megemlítendQ még az is, hogy a publicisták között több zsidó származásút – köztük 
a fQszerkesztQt, Bédy Schwimmer Rózát – találunk. Annak kiderítéséhez azonban, hogy 
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a cikkírók és az egyesületi tagok egész életükben megQrizték-e zsidó identitásukat, vagy 
pedig vallásukat elhagyva kikeresztelkedtek-e, további vizsgálódások szükségesek. A 
lapok munkatársainak családi hátterét vizsgálva szembet_nQ még az is, hogy – az elQ-

zetes feltételezéseimtQl eltérQen – többségük egyesületi tevékenysége mellett feleség és 
családanya volt. Emellett pedig nyomatékosításra szorul még az a tény is, mely szerint 
viszonylag sok férfi írásai is közlésre kerültek a kiadványokban. 

 Az újságírók személyével kapcsolatos alapvetQ kérdés még, hogy milyen volt nemek 
és nemzetek szerinti megoszlásuk? Vajon az osztrák-magyar és a német szerzQk mellett 
mekkora arányban közölték a szerkesztQk más nemzetiség_ publicisták írásait? A kül-
földiek közül milyen származásúak kerültek túlsúlyba? S mik ennek a lehetséges okai? 

Lényegesnek tartom kideríteni a fentiek mellett, hogy mely társadalmi rétegek alkot-
hatták a három folyóirat olvasótáborát? E kérdés véleményem szerint azért alapvetQ, 
mivel a „gyengébb nem” képviselQi hosszú évszázadokon keresztül el voltak zárva az 
írott kultúra termékeitQl gazdasági, társadalmi, valamint a családi életben betöltött alá-

rendelt helyzetük miatt. A konzervatív közvélemény sokáig szilárdan képviselte azt az 
álláspontot, mely szerint a nQknek még az olvasás és az írás alapvetQ kompetenciáinak 
elsajátítására sem volt szükségük, hiszen kötelességeik teljesítéséhez – házasságkötés, 
gyermekvállalás- és nevelés, háztartás vezetése – szükségtelen az ilyen típusú készsé-

gekre. (Tinkler 1995, 131–132.) Közép-Európában csupán az 1800-as évek második fe-

lében kezdtek elt_nni az efféle nézetek a köztudatból, s mind többen látták be, hogy egy 
asszony kizárólag akkor válhat férje „egészséges intellektuális társává”, ha tud írni és 
olvasni. (Flint 1993, 118–119.) A probléma megoldásához természetszer_leg a nQnevelés 
intézményes kereteinek kiterjesztése vezetett, mely az analfabéták arányát jelentQsen visz-

szaszorítva lehetQvé tette, hogy egyre több nQ újságolvasóvá válhasson. Ennek, valamint 
a tömegsajtó létrejöttének tudható be, hogy a 20. század elsQ évtizedében útjukra induló 
nQi lapok már sokkal élet- és versenyképesebbnek bizonyultak 30-40 évvel korábban 
megjelent elQdeiknél. (Sullerot 1963, 10.)

Ugyanakkor nyomatékosítanunk kell azt is, hogy mind a magyar, mind pedig az oszt-
rák egyesület reményei, melyek szerink az induló periodikák rövid idQn belül önfinan-

szírozóvá válhatnak – azaz elegendQ elQfizetQjük lesz ahhoz, hogy az egyesületi költség-

vetésbQl ne kelljen megjelentetésükre nagyobb összegeket folyósítani – hiú ábrándnak 
bizonyult. A hazai Feministák és a NQtisztviselQk vezetQsége számos újítással kísérlete-

zett – különbözQ profilú hirdetések a lap hasábjain, egyesületi naptár és a periodika díszes 
borítóban való árusítása – a rendelkezésre álló anyagi források növelése céljából, azonban 
kezdeményezéseik többsége sikertelennek bizonyult. Az erQfeszítések ellenére az állan-

dó elQfizetQk számának gyarapítása – amely a lap megjelenésének hét éve során 1000 és 
2000 fQ között mozgott – sem sikerült, ami azt eredményezte, hogy A NQ és a Társadalom 

1913 decemberében jutott el utoljára olvasótáborához, bejelentve, hogy a két fent említett 
egyesület égisze alatt a következQ év januárjától egy új lap (A NQ. Feminista folyóirat.) 
számol majd be a magyar nQmozgalom eredményeirQl. Az osztrák havilap esetében pon-

tos adatok – egyesületi iratok, közgy_lések jegyzQkönyvei – állnak rendelkezésre a lap és 
a kiadó financiális helyzetérQl. EzekbQl egyértelm_en kiderül, hogy a Neues Frauenleben 

már 1904-ben 1640 korona deficitet termelt, amely négy évvel késQbb már 2271 koronára 
rúgott. (Klingenstein 1997, 41.) Hasonló tendencia feltételezhetQ a lipcsei folyóirat tekin-

tetében is, mivel azonban ennek feldolgozása jelenleg kezdeti stádiumban van, e hipotézis 
megerQsítéséhez további kutatások szükségesek. 

A fentiekbQl következQen természetesen szükséges annak feltérképezése is, hogy mely 
társadalmi rétegek lehettek azok, akik hónapról hónapra nyomon követték az osztrák-
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magyar és a német feministák híreit. Sikerülhetett a lapok szerkesztQségének egyszerre 
megszólítani az elQkelQ hölgyeket, és a gyárakban vagy a szolgáltató szektorban robotoló 
munkásasszonyokat? Véleményem szerint aligha. Feltevésem igazolásához elengedhetet-
len a periodikák egyes példányainak, valamint az éves elQfizetési díjának összevetése a 
gazdaság különbözQ ágazataiban munkát vállaló nQk keresetével, továbbá a megélheté-

sükhöz szükséges összegekkel.
A témából adódóan létfontosságúnak tartom annak bemutatását, hogy mely fórumokon 

nyílt tere a feminista egyesületek tagjainak arra, hogy nQtársaikat ráébresszék, érdekvé-

delmi szervezetekbe tömörülésük elengedhetetlen polgári és jogi egyenlQségük kivívásá-

hoz? Eddigi vizsgálódásaim során ugyanis kiderült, hogy az Osztrák–Magyar Monarchia 
mellett Németországban is problémát okozott a dolgozó nQk szervezetlensége. A nQegy-

letek tagjai különbözQ eszközökkel igyekeztek segíteni: agitációs ülések, munkásnQ-
felvonulások a nagyobb városokban május 1-jén, kiterjedt állásközvetítQ tevékenység, 
fiókegyesületek szervezése a vidéki városokban. Végül pedig szorosan kapcsolódik ide a 
kérdés: vajon ténylegesen – és hosszabb távon is – m_ködQképesek voltak-e az egyesüle-

tek, s az általuk létrehozott szakszervezetek? 
A cikkek tartalmi elemzése során ismertté válna, hogy a periodikák mely munkakörök-

rQl tudósítottak a leggyakrabban, illetve bizonyosságot nyerne az is, hogy a szerkesztQk a 
cikkek témáit nem véletlenszer_en, hanem tudatosan válogatták össze egy-egy lapszámon 
belül. Minden bizonnyal elQre lefektetett célokat szolgáltak a periodikák idQközönként ki-
adott tematikus számai is. A hazai és nemzetközi nQmozgalmak összekapcsolódása miatt 
szükséges annak számba vétele, hogy milyen arányban szerepeltek a sajtótermékekben 
az Ausztria-Magyarországon, Németországban, továbbá más – nyugat-, észak- és dél-eu-

rópai, illetQleg tengerentúli – államokban, régiókban kereseti tevékenységet folytató asz-

szonyokról szóló írások. EbbQl következQen pedig fény derülhet arra is, hogy az egyletek 
mely országos és külföldi nQi és feminista idQszaki kiadványokra fizettek elQ.

A vázolt célkit_zések mellett nQk munkavégzéséhez, továbbá társadalmi és politikai 
szerepvállalásához kötQdQ diskurzust is fontosnak tartom tanulmányozni. A cikkekben 
elsQsorban azokat az állandóan visszatérQ tartalmi elemeket keresem, melyek az írá-

sok szerzQinek hasonló gondolkodására, azonos ideológiai beállítottságára utalhattak. A 
nyelvhasználaton belül figyelmet fordítok az írásokban található állandó jelzQkre, utalá-

sokra is, melyek a lapok hasábjain szinte közhelyeknek minQsültek. 

(A kutatás módszertana) A nQk munkavállalási struktúrái feltérképezésére irányuló ku-

tatások speciális jellege teljesen új interpretációkat eredményezett nem csak a források 
számbavételét illetQen, hanem a kútfQk kezelésével kapcsolatban is. Ennek értelmében 
a források feltárása és feldolgozása során is elengedhetetlenné vált az interdiszciplináris 
megközelítés. Véleményem szerint általában véve a nQtörténeti kutatásoknál, sz_kebb 
értelemben pedig a „gyengébb nem” kereseti tevékenysége struktúráinak rekonstrukci-
ója során elengedhetetlen és megkerülhetetlen a tudományköziség. Ez egyrészrQl arra 
a tényre vezethetQ vissza, hogy a témával kapcsolatos levéltári források meglehetQsen 
sporadikusak. A feminista egyesületek dokumentumain, jegyzQkönyvein és levelezésén 
kívül az archívumokban ugyanis többnyire csak a családi hagyatékok között bukkanha-

tunk nQkkel kapcsolatos anyagokra, s ez is rendkívül esetleges. (A Kasselben m_ködQ 
Stiftungs Archiv der deutschen Frauenbewegung és a New York Public Library-ban Qrzött 
Bédy Schwimmer Róza-hagyaték azonban jelentQs kutatási eredményekkel kecsegtet.) 
Éppen ennek következtében számos történész és szociológus – köztük Georg Iggers és 
Evelyne Sullerot – is kifejtette, hogy az újkori nQk történetének tanulmányozásánál el-



84 CZEFERNER DÓRA: A NPI MUNKAVÉGZÉS INTERPRETÁCIÓJA...

engedhetetlen az interdiszciplináris és a multiperspektivikus megközelítés, s azon kútfQk 
feltárása, melyekkel a társadalomtudósok korábban nem foglalkoztak. (Sullerot 1963, 5; 
Iggers 1997.)

Következésképpen a kutatás során a nyugati országokban végzett társadalomtörténeti 
elemzéseknél gyakran használt, ám hazánkban még igen kevéssé ismert újsághír-elem-

zés, illetve a szövegnyelvészet részét alkotó diskurzus analízis eszköztárát kívánom 
felhasználni a cikkek tartalmi elemzésével együtt. (Bell–Garrett 1998; La Roche 2008; 
Safrati 2012.) Fontos ezen kívül a szociális szervezQdések hálózatának górcsQ alá vétele 
is, amely az egyesületek szervezeti felépítésének és m_ködésének tekintetében szolgál-
tathat alapvetQ információkat. (A német területeken folytatott nQtörténeti kutatásokban 
egyre népszer_bb módszert ld. bQvebben: Mayr-Kleffel 1991.) Ezen interdiszciplináris 
metodológia egészen új perspektívákat kínál, mivel alkalmazásával a kérdéskör olyan 
szegmensei is górcsQ alá vehetQek, melyek vizsgálatára a hagyományos módszerek nem 
alkalmasak. Emellett kiváló támpontot nyújt azon hipotézisem alátámasztására, mely 
szerint a korszak osztrák-magyar, illetQleg német nQmozgalma – a választójogért folyta-

tott küzdelem mellett – nagyon fontos szerepet szánt a nQi munkások érdekvédelmének. 
A kutatás során elsQdlegesen az említett periodikák valamennyi számának nQi mun-

kavégzéssel és nQi választójoggal kapcsolatban megjelent cikkeire, továbbá a leg-

frissebb magyar, német, angol és francia nyelv_ nQtörténeti szakirodalomra kívánok 
támaszkodni. Emellett természetszer_leg a levéltárakban fellelhetQ lehetQ legteljesebb 
forrásanyag feldolgozását is alapvetQ feladatnak tartom. A levéltári kútfQk használata 
– ahogy erre fentebb már utaltam – a nQtörténeti kutatásoknál azonban meglehetQsen 
problematikus. 

A források kritikával kezelt bemutatásán túl egy összetettebb vizsgálati szempont-
rendszer kialakítására törekszem, melynek alapjait már korábbi munkáimban is alkal-
maztam. Mivel egyúttal sajtótörténeti kutatásról van szó, elengedhetetlen az újságcik-

kek m_faji csoportosítása. Az írásokat összesen 13 m_faji kategóriába sorolom, melyek 
a következQk: belsQ cikk, címes hír, cím nélküli – vagy más néven mínuszos – hír, 
glossza, jegyzet, levél, novella, olvasói levél, publicisztika, riport, tudósítás, vezércikk, 
vitacikk. Erre azért van szükség, hogy pontos következtetéseket vonhassak le azzal 
kapcsolatban, hogy a szerkesztQk – a nQi szavazati jog problémaköréhez köthetQ írások 
mellett – mennyire szántak hangsúlyos szerepet a nQi munka témájának az egyes lap-

számokon belül. Csak így körvonalazódhat még az is, hogy a két periodika szerkesztQi 
és cikkírói a lapok információközlQ-tájékoztató jellegére, vagy pedig a véleménynyilvá-

nító szerepét kívánták-e hangsúlyosabbá tenni? Nélkülözhetetlen a m_faji tipizálás an-

nak igazolásához, hogy az egyes m_faji sajátosságokhoz hozzárendelhetQk-e bizonyos 
kötött tartalmi és nyelvi elemek, illetve feltételezhetQ-e közvetlen összefüggés az újság-

cikkek terjedelme és a bennük közölt híres információértéke között? A m_fajok mellett 
lényeges egy-egy cikk terjedelme, valamint az, hogy a lap hányadik oldalán jelent meg. 
Ez ugyanis az adott írás, illetQleg a benne megjelenQ kérdés fontosságát mutatja.

Az írásokat tartalmuk szerint is el kell különíteni, hiszen kizárólag így derülhet ki, 
hogy a folyóiratok szerkesztQsége mekkora figyelmet szentelt bizonyos nQies – vagy 
kevésbé nQies – munkaköröknek. Munkám során az újságírói gyakorlatban gyakran 
alkalmazott módszer alapján arra törekszem, hogy az írásokból – azok tartalma alap-

ján – kiválasszam a legfontosabb kulcsszót, mely köré a teljes szöveg szervezQdik. 
Kulcsszavaknak az újságírói zsargon azokat a szavakat és kifejezéseket nevezi, ame-

lyek a cikk szövegében különösen fontos szerepet kapnak. E szövegszervezQ elemek 
alapvetQ funkciót töltenek be az írások tartalmi koherenciájának megteremtésében. 
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Számuk egy folyóiratcikk szövegében többnyire meglehetQsen alacsony, helyes kivá-

lasztásukkal azonban a szerzQ ügyesen alakíthatja, sQt befolyásolhatja olvasói vélemé-

nyét. (Andor 2009, 24–27, Williams 1983, 7–10, McKane 2006, 94.)
A 12 tartalmi csoport – állásközvetítés, értelmiségi munka, gazdaság, ipari munka, 

kizsákmányolás, m_vészeti munka, nQtisztviselQk, nQvédelem, szenzáció, szervezke-

dés, szolgáltatás, tudományos munka – segítségével kiválóan szemléltethetQ, hogy a 
nQk tömeges munkába állása az élet minden területén fontos következményekkel járt, s 
a társadalom mikro- és makroszintjén is alapvetQ átalakuláshoz vezetett. A nyugati nQk 
mellett ugyanis végre a közép-európai nQk is lehetQséget kaptak többek között arra, 
hogy az egyetemek bizonyos fakultásain felsQfokú tanulmányokat folytassanak, ezáltal 
pedig valamely értelmiségi, tudományos vagy éppen m_vészeti pályán maradandót al-
kossanak. A nQk nagyarányú kereseti tevékenysége, és – bár az elsQ világháború kirob-

banása elQtt meglehetQsen kezdetleges – szakszervezeti tevékenysége eredményeként 
a szociális hálózat kiterjesztése is ebben az idQszakban kezdQdött meg. A feminista 
mozgalmak erQfeszítéseinek köszönhetQ többek között a nQk éjszakai munkájának kor-
látozása, majd teljes eltiltása, továbbá az anya- és csecsemQvédelem kereteinek meg-

teremtése.
Az írások elemzésénél a szerzQk személyére, foglalkozására és nemzetiségére is ki-

térek, hiszen egy angol, francia vagy német publicista sokkal kedvezQbb képet festett a 
nQk munkakörülményeirQl, mint azok az újságírók, akik például Oroszországból tudó-

sítottak a budapesti, a bécsi, illetQleg a lipcsei periodikáknak. 
Mivel a 20. század elsQ évtizedeiben rendkívül szoros összefüggés figyelhetQ meg a 

nemzeti és a transznacionális nQmozgalmak között, amit kiválóan szemléltet az is, hogy 
a felsorolt nQi és feminista lapok rendszeresen közöltek cikkeket az idegen országok nQi 
munkavégzésérQl. Éppen ezért alapvetQ feladatnak tartom elemezni azt, hogy a folyó-

iratok szerkesztQi miként reprezentálták Ausztria-Magyarország és a Német Császárság 
területén kívül kereseti tevékenységet végzQ asszonyok helyzetét. 

(Várható eredmények és a kutatás hasznosulása) Jelen kutatás újszer_ségét elsQsorban 
az adja, hogy a nQi munkavállalás 1860-as évektQl az elsQ világháború kitöréséig ívelQ 
történetét egy Magyarországon még alig ismert metodológia alapján kívánom bemutat-
ni. A sajtóelemzés és a diskurzus-analízis eszköztárának segítségül hívása a nQk kerese-

ti tevékenységének és politikai jogokért folytatott küzdelmének tanulmányozása mellett 
kiváló alkalmat biztosít az osztrák-magyar és a német feminista sajtótermékek – illetQ-

leg az ezeket kiadó egyesületek m_ködésének – összehasonlítására is. LehetQség nyílik 
természetesen a periodikák mögött álló szerkesztQbizottságok és kiadóhivatalok funk-

cióinak tanulmányozására is. A folyóiratok terjesztése mellett megismerhetQvé válnak 
a lapok kiadásával kapcsolatos gyakorlati kérdések és problémák, illetQleg az egyletek 
által követett üzletpolitika részletei (apróhirdetések, reklámok közzététele). Fontosnak 
tartom, hogy a vizsgálódás ezáltal mind a sajtótörténet, mind pedig a nQtörténet ke-

retei közé beilleszthetQ. A levéltári kútfQk bevonása pedig a folyóiratokban publikáló 
szerzQk személyének, illetQleg az említett nQegyletek tagjainak megismerésére nyújt 
lehetQséget. Végül pedig az egyletek felépítésével kapcsolatban kirajzolódik az is, hogy 
demokratikus vagy éppen hierarchikus alapon szervezQdtek-e?

A források jellege, valamint a munkamódszer miatt nem lehet célom a három ország 
feminista mozgalmainak részletes bemutatása. Az összevetések és az analógiák azon-

ban fontos adalékokkal szolgálhatnak a korszak gazdaság-, és társadalomtörténeti vi-
szonyaira vonatkozóan is, továbbá egy újabb láncszemmel gazdagíthatnák a nQtörténe-
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tet. Mindez pedig jelentQs mértékben hozzájárulhat annak megértéséhez, hogy a 19–20. 
század fordulójának szellemi elQzményein alapulva miként változott a nQk munkához 
való joga, illetve ennek megítélése a társadalomban.

***

A „gyengébb nem” mind nagyobb arányú munkavállalása, ezzel párhuzamosan pedig 
a 19. század végén szervezQdQ nQegyletek tevékenysége alapjaiban hozzájárult ahhoz, 
hogy az elsQ világháború kirobbanásának elQestéjére nyugati társaikhoz hasonlóan je-

lentQs mértékben elQre haladt az osztrák-magyar és a német nQk öntudatra ébredése is. 
Különösen a két államalakulat nagyobb gazdasági központjaiban figyelhetQ meg, hogy 
egyre több hölgy rendelkezett önálló keresettel, s élvezte valamely szakmai szervezet 
védelmét. A másik oldalon azonban fontos kihangsúlyozni azt is, hogy a nQi dolgozók 
kizsákmányolása (alacsony bérek, az üzleti zárórát szabályozó törvények és rendeletek 
kijátszása, nQ- és anyavédelmi biztosítások kezdetlegessége) továbbra is óriási mérete-

ket öltött, mely a háborús mozgósítást követQen csak tovább fokozódott. Ezt a nQegy-

letek a rendelkezésükre álló eszközökkel igyekeztek visszaszorítani, komoly szerepet 
vállalva az egyes államok háborús gazdaságának és nQi munkaerejének szervezésében, 
illetve irányításában. (Szapor 2011, 245–264; Acsády 2011, 307–332.)
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Nyomor az utcán 
A budapesti hajléktalanokról alkotott kép a századfordulón

Budapest a 19. század végére európai, sQt világviszonylatban is valódi nagyvárossá, met-
ropolisszá fejlQdött. Ez a folyamat a társadalmi és gazdasági átalakulás mellett radikálisan 
megváltoztatta a hétköznapok viselkedésformáit, és a városi térben való tájékokozódást 
is. A jelenséget a korábbi intézményes jelrendszer elt_nése indokolja, melynek hiányában 
a város lakóinak új információs rendszert kellett kialakítaniuk.1 Ez a térben való eligazo-

dás és a túlélés elengedhetetlen feltétele. A nagyváros forgatagában az egyes személyek, 
csoportok külsQ megjelenés alapján történQ azonosítása bizonytalanná vált, a csoportha-

tárokat lehetetlen volt külsQ jegyek alapján megállapítani. Az eligazodás ennek következ-

tében térbeli elrendezésen alapult, a legfontosabb orientációs pont a városi tér szerkezete.
Az egyes társadalmi csoportok térben is elkülönülnek egymástól, a szegregáció elvá-

lasztja és el is rejti egymás elQl a különféle rétegeket. Budapesten nem figyelhetQ meg 
olyan éles elkülönülés, mint a nyugati nagyvárosokban. Mégis, egyes tereken és utcákon 
nagyobb számban voltak találhatók szegények, köztük hajléktalanok is, mint másutt. A 
kortársak eléggé pontos ismeretekkel rendelkeztek a „nyomor tanyáiról”, tudták, hol ta-

lálhatók, azaz kialakították saját, kognitív térképeiket.
A hajléktalanok azonosításának a térbeli elhelyezkedés mellett továbbra is fontos 

eleme volt egyéb tulajdonságaik számba vétele, ebbQl a szempontból leginkább külsQ 
megjelenésük lényeges. A kortársak tájékozódási stratégiái, valamint a hajléktalanokról 
kialakított sztereotípiák feltárásához a sajtót és a szociális riportokat hívjuk segítségül. Ez 
utóbbi m_faj az 1890-es évektQl jelent meg Magyarországon, sajátossága, hogy a nagy-

város társadalmi problémáit terepmunkák alapján írja le, legnépszer_bb képviselQi Tábori 
Kornél és Székely Vladimír voltak.

(Hajléktalanok) A hajléktalanok minden nagyvárosban a legszegényebb, a társadalmi hie-

rarchia legalsó fokán elhelyezkedQ réteget jelentik. Bár a jelenség könnyen felismerhetQ, 
az érintettek jól azonosíthatóak, a hajléktalanság mégis nehezen megragadható fogalom 
napjainkban csakúgy, mint a múltban. A hajléktalanság gy_jtQfogalom, különbözQ körül-
mények között élQ embereket érint. Az eltérQ viszonyokat a terminológia is megkülönböz-

teti, eszerint beszélhetünk fedél nélküliekrQl, effektív hajléktalanokról, lakástalanokról és 
otthontalanokról.2 Az általunk vizsgált korszakban sem homogén azok csoportja, akiknek 
lakhatásuk valamilyen szempontból problematikus. Különbséget kell tennünk a pincela-

kások lakói, az ágybérlQk, az intézetben, menhelyeken élQk, a nem lakás céljából készült 
épületekben és a köztereken, parkokban meghúzódó emberek között.

A pontosabb meghatározáshoz ad segítséget a hatósági nézQpont vizsgálata, illetve 
támpontul szolgálnak a szegényekrQl készített kortárs riportok. A statisztikai jelleg_ ösz-

szeírásokban nem szerepel a hajléktalan mint kategória, a lajstromok ágyrajárókról, pin-

celakások és zárt intézmények lakóiról tájékoztatnak.
A FQvárosi Tanács a lakáshiány és a túlzsúfolt otthonok vonatkozásában foglalkozott a 

hajléktalansággal. A lakáshiány által okozott problémák kezelésére Lakásügyi Bizottságot 
alakítottak, az itt elhangzott felszólalásokból arra következtethetünk, hogy a korban meg-

lehetQsen tágan értelmezték a hajléktalan jelzQt, azonban az intézkedésekkel csupán a 
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rászorulók egy meghatározott csoportján kívántak segíteni. Hajléktalannak tekintették 
azokat, akik bizonytalan körülmények között élnek, nincs otthonuk, egyik ágybérletbQl 
a másikba vándorolnak. Ide sorolták a túlzsúfolt és a pincelakások lakóit, az éjszakai tö-

megszállásokban, szükséglakásokban alvókat, továbbá azokat is, akik nem lakás céljából 
készült épületekben éltek. Az otthontalanok számát növelte a kilakoltatások során utcára 
került személyek tömege.

A szociális riportokban a hajléktalannak nevezték az ágybérlQket, a menhelyek lakóit, 
továbbá azokat, akik köztereken, vagy félkész épületekben töltötték az éjszakát. A ripor-
tok szerzQi a jelenséget a proletariátussal társították, és szoros összefüggést feltételeztek 
a hajléktalanság és b_nözés között. Tábori és Székely motivációja elsQdlegesen az, hogy 
felhívja olvasói figyelmét az utcán jelen levQ veszélyekre, illetve figyelmeztetni arra, 
hogy Qk maguk is könnyen azok áldozativá válhatnak. A szegények helyzetének bemu-

tatása ehhez képest másodlagos, azt a célt szolgálja, hogy a veszélyes elemek azonosít-
hatóvá váljanak.

A zsúfolt lakásokban, menhelyeken, parkokban, illetve barlangokban élQ emberek nem 
csak az életmódjukban hasonlítanak egymásra, hanem a csoportok tagjai közt átfedés is 
megfigyelhetQ. Az, hogy ki, mikor, melyik kategóriába tartozik, esetleges. Gyakran elQ-

fordult, hogy egy otthon nélküli személy nem az ágybérletet választotta, hanem a men-

helyet, vagy a költségek megtakarítása és az ellenQrzés elkerülése végett a szabadban 
töltötte az éjszakát. A csoport közös jellemzQje az állandó mozgás, a folytonos vándorlás.

(Hajléktalanok elhelyezkedése a fQváros térszerkezetében) A hajléktalanok jelenléte a 
bevezetésben bemutatott gondolatmenetbQl kiindulva kötQdik Budapest bizonyos kerüle-

teihez, utcáihoz, vagy intézményeihez. A népszámlálási adatokból következtetni tudunk 
arra, hogy melyek voltak azok a kerületek, amelyekben nagyobb számban éltek ágyra-

járók. Statisztikai felvételeket készítettek a hajléktalanokhoz kötQdQ intézményekrQl is, 
mint a szükséglakások, menhelyek, szegényházak. Ezekben az összeírásokban rögzítik az 
adott intézmények címét is.

A túlzsúfolt lakások a város minden részében jellemzQek, számuk azonban kiugróan 
magas a VI., a VII. és a VIII. kerületekben. Az albérlQk és ágyrajárók esetében ugyanez 
tapasztalható, sokkal nagyobb számban találhatóak meg az említett kerületekben, mint 
másutt. Ugyanakkor meglepQ, hogy a X. kerületben, KQbányán, ahol a munkások ará-

nya 30-40% között van, kevés az otthontalan. Ez valószín_leg azzal magyarázható, hogy 
KQbánya ekkor falusias külváros földszintes, szórtan elhelyezkedQ házakkal, a bérházak 
viszont nem voltak jellemzQek.3

Az egyes kerületek, városnegyedek társadalmi összetételét az épített környezet is be-

folyásolta, így arra közvetett módon a FQvárosi Közmunkák Tanácsa által kiadott építési 
szabályok is hatást gyakoroltak.4 A fQváros területét ez a szabályozás 1886-ban négy zónára 
osztotta. A belsQ övezetet és az azt határoló területek két zónájában zártsorú építési rendet 
írt elQ, a harmadik zónában szabadon álló építési módot tett lehetQvé, a negyedik, legkül-
sQbb zónában pedig vegyes beépítést irányzott elQ. 1894-ben nyolc övezetet jelöltek ki, a 
szerkezet hasonló maradt.5 Az építési szabályozás és a gyors fejlQdés következtében területi 
egyenlQtlenségek jöttek létre. Ezeket a különbségeket Faragó Tamás a népesség, a ház és a 
lakások vizsgálata alapján négy típusból álló rendszerben összegezte.6 A belváros (az akko-

ri IV. kerület) magas néps_r_ség_, urbánus körzet, nincsenek üres telkek, s_r_n beépült, jó 
minQség_ épületek, 3 vagy több szobás lakások jellemzik. Faragó második kategóriájának 
KQbánya felel meg, jellemzQje a szórt beépítés, falusias kép, 3-4 szobás földszintes épü-

letekkel. A következQ típus az I. és II. kerületet jellemzi, alacsony néps_r_ség_, alacsony 
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(1–3 szintes) épületekkel. Ehhez a típushoz hasonlítanak a belvárost övezQ kerületek (VI.–
VII.–VIII.), az eltérés az, hogy itt újabbak a házak, dinamikusabb a népesség növekedése. 
Az egyes típusok közötti átmenetet jelentenek a III., V., és VIII. kerületek. A hajléktalanok 
jelenléte a negyedik típushoz tartozó kerületekben és az átmenetet jelentQ Józsefvárosban 
figyelhetQ meg, a gyors népességnövekedés miatt itt a legnagyobb a zsúfoltság. A hajlékta-

lanság ebben az esetben nem csak az ágyrajárókat jelenti; hatósági kilakoltatások, illetve a 
bérleti díj elmaradása miatt is sokan kerülnek az utcára. A kilakoltatott bérlQk akár napokig 
egykori otthonuk közelében maradtak, a közeli utcákon, parkokban tanyázták. 

A városrészeken belül pontosabb behatárolást jelent az intézmények elhelyezkedésének 
vizsgálata. Szükséglakás a II. kivételével valamennyi kerületben volt, sokatmondó, hogy a 
VII. és VIII. kerületben két effajta telep is létezett.7 A menhelyek jelenléte hasonlóképpen 
informatív, mivel felállításuknál fontos szempont volt, hogy abban a városrészben épül-
jenek meg, ahol annak legnagyobb szükségét érezték. A legelsQ ilyen intézményt a VII. 
kerületben a Rottenbiller utcában építették, ezt követte a VIII. kerületben az Alföldi utcai 
menház. A VI. kerületben a külsQ Váci úton, Budán a II. kerületben, a Szegényház utcában 
(mai Varsányi Irén utca) nyitottak menhelyet. A VI. kerületben 1892-tQl melegedQ helysé-

get m_ködtettek, és ebben az évben tárgyalást folytattak egy ötödik intézmény felállításáról 
a IX. kerületben, ez azonban nem valósult meg. A Népszállót az Aréna útra építették. A 
szükséglakások és menhelyek térben egymáshoz közel helyezkedetek el, ezzel olyan kisebb 
övezeteket alakítottak ki, ahol jellemzQen hajléktalanok éltek. A VI. kerületben ez az öve-

zet a Váci úton található, ahol a két szükséglakástelep mellett menhely is m_ködött. A II. 
kerületben a szegényházként m_ködQ Szent János kórház közelében létesítettek menhelyet.

Hajléktalanok természetesen az intézmények közvetlen környékén kívül is felbukkan-

tak, a szabad ég alatt éjszakázók rendszerint valamilyen parkot választottak. A szociális 
riportok a Városligetben és a Gellérthegyen tett razziákról számolnak be, ahol az emberek 
a bokrokban, illetve a barlangokban töltik az éjszakát. Hasonló, a természet által nyújtotta 
menedékhelynek számítottak a kQbányai katakombák.

(Mentális térkép) A társadalom jobb helyzet_ rétegei hárítják a szociális problémát, próbál-
nak nem tudomást venni a nyomortelepekrQl és az ott élQ tömegekrQl.8 A város megismeré-

sének azonban feltétele a szegénynegyedek számbavétele is „nyomor tanyáiról” a kortársak 
kialakították saját kognitív térképeiket is. Az információk sokasága miatt a nagyvárosi élet 
velejárója az észlelt információk szelekciója. A kiválasztás folyamatára több tényezQ is 
befolyással van, a szemlélQdQ érzékszervein túl az illetQ szellemi színvonala, a kulturális 
háttere és korábbi tapasztalatai is közrejátszanak.9 A szegények által lakott városrészek 
figyelmen kívül hagyása köthetQ az egyéni tapasztalat által befolyásolt szelekcióhoz, ami 
észlelési rutint alakít ki. Emiatt védekezésképp szemet hunyunk a negatív jelenségek fölött. 
Szintén fontos meghatározó tényezQ a kulturális világkép, mivel ebben az esetben „a kul-
túra egyfajta túlélési stratégia, legfontosabb célja, hogy biztosítsa az egyén számára a tár-
sadalmi –térbeli környezethez való alkalmazkodást”.10 EbbQl a szempontból nem hagyható 
figyelmen kívül, hogy a fQváros szegénynegyedeire két olyan újságíró hívja fel a figyelmet 
Tábori Kornél és Székely Vladimir személyében, akik maguk nem budapesti születés_ek. 
Fiatal felnQttként érkeztek a fQvárosba, másképp észlelték a metropoliszt, mint az ott élQk, 
azt is mondhatjuk, rájuk nem jellemzQek a szelekcióra késztetQ kulturális berögzQdések.

A sajtóban és a szociális riportokban megjelent leírások alapján kísérletet teszünk arra, 
hogy bemutassuk, mely információk alapján tudták a fQvárosi társadalom tagjai beillesz-

teni szubjektív tájékozódási rendszerükbe a „szegénység országát”. A nyomornegyedek 
leírásai tanúskodnak arról, hogy azokat a fQvárosiak idegen területnek tekintik:
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„Nincs ismeretlenebb ország kerek e világon Szegénység országánál. Ez ország határai 
bizonytalanabbak és hihetetlenül több fáradtságot követelnek a fölfedezQktQl, mint a dél-
sarki tenger híres jégfalán túl elterülQ ki nem kutatott sivatagai a «Terra Australis»-nak.”11

Hasonló megközelítést alkalmaz a Hét újságírója is:
„Afrika vadon belsejébe behatolnak a vakmerQ tudósok és hozzák nekünk csodálato-

sabbnál csodálatosabb híreiket. De arra a darabka földre, mely tiz percnyire a fQvárosi 
vámsorompón kívül terül el, ember a maga jószántából nem megy. A ki pedig véletlenül 
arra vetQdik, szemébe tolja a kalapját, szájáig t_ri fel a kabátját, aztán nem nézve se 
jobbra se balra, csak arra néz, hogy minél hamarább kinnt legyen e kietlen vidékbQl.”12

Mindkét esetben különleges, távoli földként ábrázolják ezeket a városrészeket, ame-

lyek amellett, hogy nehezen megközelíthetQek, veszélyesek is. ElidegenítQ eszközként 
használják ezt, hangsúlyozva, hogy olyan világot mutatnak be, amit az átlagos emberek 
nem ismerhetnek. A szerzQk ködösítenek, misztikus térbe helyezik az elbeszélés terepét. 
A bemutatott módszerrel több hatást érnek el. Fokozzák olvasóik bizonytalanságát és 
egyben felkeltik érdeklQdésüket. Emellett érzékeltetik az általuk bemutatott szomorú 
világ másságát és elszigeteltségét közönségük biztonságosabb és áttekinthetQbb vilá-

gához képest. A szegénység országának egyik ismertetQjegye tehát, hogy lényegesen 
különbözik a megszokott környezettQl. Ugyanakkor felmerül a kérdés, hogyan lehet 
pontosabban azonosítani, milyen megbízható jelek állnak a rendelkezésre ehhez?

Az egyik tájékozódási pont a határok kijelölése, ami általában egybeesik a városi civi-
lizáció határával. Kóbor Tamás cikkében13 a határvonalat a vasúti sorompó jelöli, melyen 
túl már csak szeméttelepek találhatók. Az Egyetértésben bemutatott hajléktalanok tanyája 
„már nem Pest, még nem Újpest,”14 egyfajta senki földje, ami a csatorna körül alakult ki. 
A civilizáció határvonalát fizikailag az infrastruktúra megsz_nése jelöli. Az idézett cikk-

ben a „civilizált közlekedés” hiányát nevezi meg a szerzQ, modern utak a Viktória gáton 
túlra már nem vezetnek, de nincsenek ösvények és csapások sem. Balla JenQ a menhely-

hez vezetQ utat festi le hasonlóképpen:
„messze elhagytuk a lüktetQ élet lármáját, a környezet primitívebb, a modern kortól 

legalább ötven esztendQvel elmaradottabb képet mutatott. Falusias, hepe-hupás utak, 
gyér világítás jelképezte, hogy ezen a vidéken lakóknak kevés közük van a kultúrához…
Csupán a vasúti pályatest világít a környékbe a civilizáció fáklyájával.”15

Az civilizáció megsz_nésére utal a környezet, amely elmaradottsága Balla JenQ sze-

mében egyben az itt élQk szellemi színvonalának is fokmérQje. A menhely felé haladó 
járókelQ az utak, a világítás megsz_nésével idegen földrészre lép.

A hajléktalanok fellelésének napszakhoz kötQdQ feltétele is van, valamennyi szociális 
riport cselekménye az éjszakában játszódik. Ez ugyanis a napszak, amikor a hajléktalano-

kat, csavargókat tetten lehet érni a menhelyeken, szükséglakásokban, illetve parkokban. 
Napközben egyesek napszámba járnak, esetleg koldulnak. A szerzQk elQítéletes gondol-
kodására jellemzQ, hogy az alkoholizmus és a hajléktalanság között párhuzamot vonnak:

„Nappal az utcákon, a nagy emberforgatagban csatangolnak, csak éjszakára térnek 
fedél alá.”16

„Amíg a kocsmák nyitva vannak, addig hajléka van a hajléktalannak […] Csak akkor 
indul neki, hogy belebújjék a fába, a földbe, a vízbe, mindenhová, hol embernek nem való 
tanyát verhet egy éjszakára.”17 Az éjszakai idQpont szimbolikus szerepet játszik, a város-

részek b_nbQl és nyomorból fakadó sötétségét jeleníti meg.
A fenti idézet a szegénynegyedek következQ ismertetQjegyét, az embertelen körülmé-

nyeket, az állatias létezést illusztrálja. Az itt élQk emberhez méltatlanul csatornákban al-
szanak, földalatti járatokban és barlangokban élnek, szeméttelepeken guberálnak. Ezeket 
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a területeket a szerzQk oly módon kötik össze (és egyúttal szembe is állítják) a fQvárosi 
civilizációval, hogy elbeszéléseikbe beleszövik a város tisztulásának folyamatát:

„ezek a szekerek bejárják a nagyvárost és kihoznak onnan mindent, a mi értéktelen, a 
mi piszkos és egészségtelen”18,

„a csatorna a nagyváros gyomrának tisztulása”19.
A szemeteskocsikon és csatornákon keresztül a fQváros megtisztul a szeméttQl, ami 

ebben a vonatkozásban nemcsak a tárgyi hulladékot jelenti. Vele együtt vonulnak ki a 
társadalmon kívüli egyének is, mintegy önként megtisztítva a várost a nem kívánatos 
elemektQl. A hajléktalanok azonosításának további eszköze a perspektívaváltás. A környe-

zetét felületesen szemlélQ járókelQ csak távolról látja Budapest épületeit. Ahhoz, hogy az 
elkendQzött valóságot észlelje, közelebbrQl kell szemügyre venni a várost. A téglaégetQ 
kemencékbQl kialakított lakások az út szélérQl tekintve felismerhetetlenek:

„MesszirQl virágzó gyártelep. KözelrQl pesti pokol.”20

„Majdnem egy millió ember él ebben a városban, de közülük milyen kevésnek van sej-
telme arról, mi történik a gyerekekkel, túl a palotákon, a szegénységben, a nyomorban, 
az éjszakában…”21

A fenti ábrázolásmód lényeges eleme az ellentétek bemutatása. A Népszavában meg-

jelent cikk sorra veszi a civilizált, gazdag környezetben található helyszíneket, ahol sze-

génynegyedek találhatóak:
„Tekintsenek csak be Lipótváros egyik legszebb részébe. az országház tövébe: a Nádor 

utcába égbenyúló paloták közé ékelve áll egy földszintes kunyhó.”22

Hasonlóan lerombolt, piszkos és zsúfolt házakat mutatnak be egy fQvárosi tulajdonú 
ingatlanban a Váci úton, és a Városliget szomszédságában.

A két ellentétes környezet egymáshoz viszonyítva, ilyen fizikai közelségben történQ 
bemutatása felhívja a figyelmet a hajléktalanokra és a nyomortanyák lakóira, egyben elé-

gedetlenséget is kifejez, mivel a városi hatóságok még ott sem tudják kezelni a helyzetet, 
ahol nap, mint nap találkoznak vele, a saját környékükön sem tudnak megfelelQ állapo-

tokat teremteni.
A szegénynegyedek egyik további sajátossága a higiénia hiánya. A leírások piszokról, 

b_zrQl, penészrQl, patkányok és élQsködQk jelenlétérQl számolnak be. A rossz egészség-

ügyi viszonyokból kifolyólag rögzült az a kép, hogy a nyomortanyák a járványok meleg-

ágyai:
„A környékbeliek mindenütt úgy tekintik ezt az utcát, mint a járványoknak, a kolerának 

az utcája.”23

A szegénység és a hajléktalanok jelenléte a fQvárosban, mint láttuk, több nézQpontból 
is megragadható, ennek egy további megközelítése, ami saját hely hiányára utal:

„Az utca nem a tied. A városliget nem a tied. Hova menj, ahol a tied van?24

Az idézett, Népszavában megjelent cikk a kilakoltatások következményeirQl számol 
be, a költQi kérdésfeltevés a hatóságok és háztulajdonosok kegyetlenségét bizonyítja. 

A szegénynegyedekhez párosított további negatív jelzQ a b_nözés jelenléte, amelyet a 
szegénység velejárójának tekintenek:

„Csak el kell látogatni az ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadik és kilencedik kerület 
külvárosaiba, hogy megérthessük az ok-okozati összefüggést, amely a nyomor és a b_n 
között fennáll.”

„Éjszakai kóborlásaink közben elérkeztünk arra a határra, amelyen túl már a fennálló 
társadalmi rend elkeseredett ellenségei alkotnak külön társadalmat. Elérkeztünk a b_nözQ 
társadalom birodalmába. Abba a világba, amely külön államot képez az államban.

A törvényes társadalmat ettQl a törvénnyel szemben álló társadalomtól nem választják 
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el látható korlátok, vámsorompók, határkövek. Nem viselnek külön egyenruhát, közöttünk 
élnek és csak akkor ismerjük meg, amikor orozva ellenünk támadnak, hogy Qk a b_nözQ 
társadalom katonái.”25

A szegénynegyedekrQl kialakított kognitív térképek jellemzQje, hogy megtaláljuk ben-

nük a két világ közötti határvonalat, többféle információ alapján fel tudjuk ismerni azt. A 
nyomortanyák lakóival azonban más a helyzet. Ahogy a lakóhelyük külön országot képez 
a városban, úgy Qk saját maguk is külön társadalmat alakítanak. A riportok szerint azért 
veszélyesek, mert szinte lehetetlen Qket felismerni. Ez a probléma egy következQ kérdést 
vet fel: milyennek látták illetve láttatták a kortársak a hajléktalanokat?

(A hajléktalanok ábrázolása, megítélése) A hajléktalanok ábrázolásmódjainak vizsgálatakor 
figyelembe kell vennünk, hogy az egyes korszakokban a szerzQk milyen nézQpontból közelí-
tették meg a kérdést. Lénárt Imre a társadalmi szemléletváltozások fordulópontjait a sajtóban 
megjelent írások alapján határozta meg, vizsgálatában tízéves periódusokat különített el.26

Az 1860-as években az újságírók hangvételét a távolságtartás mellett a megértés is jel-
lemezte. Az 1870-es években változott a helyzet, ekkor fogalmazták meg azt a véleményt, 
hogy a szegények veszélyes elemei a társadalomnak. Ugyanakkor élethelyzetükért nem te-

szik Qket felelQssé, a kortársak szerint önhibájukon kívül kerültek nehéz helyzetbe. A szélsQ-

ségesen negatív ábrázolás, amely ijesztQnek és állatiasnak mutatja be a hajléktalanokat egy 
késQbbi idQszakra, az 1880-as évekre jellemzQ. Szintén ekkor jelenik meg az elQítélet, mely 
szerint a hajléktalanság a nemzetiségek, különösen a szlovákok problémája. Lénárt mindezt 
a munkáspárt megerQsödésével hozza kapcsolatba, a hatalom védelmi reakciójának tekinti.

A következQ fordulópontot az 1890-es évek szemléletváltása jelenti. A veszély és fe-

nyegetettség hangoztatásával párhuzamosan ismét megfigyelhetQ bizonyos fokú együttér-
zés, empátia. Formája azonban eltér a korábban tapasztaltaktól. Táptalaja ezúttal azonban 
nem a középrétegek deklasszálódástól való félelme. A századforduló éveiben a hajlékta-

lanok iránt tanúsított szimpátiát a rendQri túlkapások váltották ki. Lénárt Imre szerint a 
negatív ábrázolásmód és az ellenséges megközelítés általában akkor erQsödik meg, ami-
kor a hatalom veszélyeztetve érzi magát valamilyen társadalmi megmozdulás – például 
az arató- és cselédsztrájkok, esetleg munkástüntetések – miatt.

A hajléktalanok megítélését az egyes idQszakokban uralkodó megközelítésmód mellett 
egyéb tényezQk is befolyásolják. Pontosabb képet alkothatunk a társadalom nézQpontjá-

ról, amennyiben figyelembe vesszük a szegények kategorizálására tett kísérleteket. Az 
osztályozás az 1880-as évektQl jellemzQ, az új nézQpont elQször Angliában jelent meg. 
Gyakorlata a többi iparosodott országban is elterjedt és a szociális akciók, a szociálpo-

litika fontos eszközévé vált.27 A megkülönböztetés egyik kulcsmotívuma az egyéni fe-

lelQsség kérdése, azaz, hogy az egyént önhibáján kívül, az urbanizáció és az iparosodás 
negatív hatásai miatt sújtja szegénység, vagy személyiségének negatív vonásai, erkölcsi 
és intellektuális fogyatékosságai következtében süllyedt le. Ennek a nézQpontnak egyik 
gyakorlati megvalósulása a hajléktalanok esetében, a menhelyek ingyenességének vissza-

utasítása. Ezzel a módszerrel próbálták megakadályozni, hogy munkakerülQk, koldusok is 
igénybe tudják venni ezen intézményt.

(A hajléktalanok fizikai megjelenítése) A hajléktalanokat leíró karakterológia alapvetQ 
eleme az emberi vonások elveszítése:

„Lassan ébrednek s csak mikor igazolják magukat, látjuk, hogy emberek.”28

Külsejüket a szegénység alakítja át, a leírások alanyai „toprongyos alakok, akikrQl lerí 
a nyomor”.29
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Elvadult természetüket és civilizálatlanságukat ruházatuk és testük rendezetlensége 
jeleníti meg:

„vánszorgó, rongyos alakok, siralmas kinézéssel, kuszált hajjal és szakállal, fázó kol-
dusgyerekek és sápadt arcú nQk tipegnek –topognak a járdán, vagy foglalnak helyet a 
sarokköveken”.30

„Fiatal suhanc, piszkos rongyokba burkolt alak, arca sunyi, gonosz, orrbavág a ruhá-
jából kiáradó b_z.”31

A hajléktalanok állandó jelzQi a kócosság, a rongyos ruha és a kellemetlen szag, amit a 
tisztálkodás hiánya mellett a túlzott alkoholfogyasztás idéz elQ. Gyakori vádként merül fel 
tisztátlanságuk. A szabad ég alatt élQk számára szinte lehetetlen volt a rendszeres mosako-
dás. A zsúfolt lakásokban a fürdQszoba és a privát tér hiánya mellett az épület állapota sem 
tette lehetQvé a tiszta környezet biztosítását, illetve a gyakori tisztálkodást, vagy mosást. A 
rossz higiénés viszonyok a teljes városi népességre hatást gyakoroltak, hiszen a fertQzések, 
betegségek legfQbb elQidézQi. A szegények kevésbé ellenállóak, mint a jómódúak, immun-
rendszerük gyengébb, így könnyebben megbetegedtek. A hajléktalanokról szóló írások 
szerzQi a megfelelQ fizikai-környezeti feltételek hiánya mellett az igénytelenséget is hang-
súlyozzák. Bár az otthontalanok (beleértve az ágybérlQket is) többsége vidékrQl érkezett 
a fQvárosba, a hajléktalanok tisztálkodási szokásairól folytatott vitában a falusi származás 
nem merült fel érvként, a gyatra higiéniás viszonyokat a szegénységnek tulajdonították. A 
hatóságok és a társadalom más csoportjai számára a testi tisztátlanság a lélek tisztátalansá-
gával párosult, a piszkos megjelenést gyakran a b_nözQi életmóddal azonosították:

„De nemcsak a testre, a lélekre is elragad a környezet szennye. Sehol sem tenyészik 
jobban a vétek és a b_n, mint a tisztátalan elemben. A tisztaság érzetével az önbecsülés 
utolsó nyoma is elenyészik és fokról fokra süllyedve a társadalom ellenségévé válik.”32

A hajléktalanok negatív megítéléséhez elQnytelen külsejük mellett magatartásuk is 
hozzájárult. Mozgásukat leggyakrabban a „vánszorognak”, „tántorognak” igékkel jellem-
zik. Ezzel gyengeségükre és tehetetlenségükre, ugyanakkor jellemzQ, súlyos alkoholiz-
musukra utalnak az újságírók. A cikkírók számára ez utóbbi a hangsúlyosabb, hiszen az 
alkoholizmus egyben erkölcsi romlottságot is jelent.

Mint ahogyan az a képen is megfigyelhetQ, a javíthatatlan csavargó és az alkoholis-
ta figurája egymástól elválaszthatatlanok, külsejük is hasonló: ruhájuk szakadt, cipQjük 

hiányzik, tekintetük komor. Az alkoholistát 
csak testtartása különbözteti meg a csavargó-
tól. A hajléktalanok máshogy viselkednek a 
nyilvános tereken, mint azt a korszak normái 
megkövetelik. Ezt a nézetet erQsíti meg a 
menhely elQtt várakozó hajléktalanok bemu-
tatása. A mellékelt kép a Rottenbiller utcai 
menhely elQtt készült. A felvételre várakozó 
alakok külseje és testtartása alátámasztja a 
leírásokat. Rongyos ruháikban falnak dQlQ, 
utcakövön ülQ emberek csoportját látjuk. A 
várakozók arckifejezése közönyös, nem fog-
lalkoznak egymással, csak a jobb alsó sarok-

ban álló gyerekek ölelik át a másikat, a többiek ügyet sem vetnek társaikra.
A helytelenített utcai magatartásformák közé tartozik a koldulás is. A kéregetés kife-

jezetten zavaró a városlakók szemében. A koldusok veszélyeztették a közbiztonságot, és 
látványuk is kellemetlen volt:

1. kép: Csavargó és alko-
holista (Vasárnapi Újság, 

1911. 46. sz. 926. o.)
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„Némelykor valósággal visszataszítóvá te-
szik az utca képét. –tolókocsis, sánta, púpos, 
kéz és láb nélkül.”33

Az esetleges adakozók meggyQzéséhez 
szükséges volt a szánalomra méltó külsQ, 
ezért elQnyt jelentett a testi fogyatékosság, 
vagy a gyermekek segítségével történQ koldu-
lás. A sikerhez hozzájárult a hely kiválasztása 
is, a város forgalmas közterületein telepedtek 
le. A koldulást 1879-ben engedélyhez kötöt-
ték, 1903-tól pedig minden formáját tiltották.34 

A hajléktalanokkal gyakran hozták össze-
függésbe ezt a viselkedésformát, azonban nem minden koldust tekintették hajléktalannak. 
Szegénységüket megkérdQjelezték, a kéregetést üzleti tevékenységnek tekintették.

(Életképek) Az otthontalanok problémájához hozzátartozik az élelmezés, télen pedig a 
melegedés kérdése is. E két létfontosságú feltétel hiányát is testi elváltozásokkal jelenítik 
meg a jellemzések:

„DidergQ alakok: aggok, nQk, gyermekek a t_z körül s mind olyan, kinek arczáról há-
rom –négy napi virrasztás és éhség sír le.”35

A fedél nélkül élQk a megfagyás ellen nyílt tüzek rakásával védekeznek, és mindenna-
pos utcai jelenet az ingyenkonyha elQtt sorban állók képe is. A korszakban a legnagyobb 
meghökkenést keltQ, többször is idézett történet arról számol be, ahogy a hideg elleni 
védekezésként a csatornák vizét használják fel. Ez szintén fizikai elváltozásokat okoz: 
„testük olyan színt és kinézést ölt a huzamosabb ideig való vizben alvás után, mintha vö-
rös lepelbe volnának burkolózva.”36

A hajléktalanok teste és arca általánosság-
ban kifejezi szegénységüket, rossz életkörül-
ményeiket. Gyermekeik születésük pillanatá-
tól öröklik ezt a jelet:

„Nagyobbrészt már születésükkor a hom-
lokukon van a degeneráltság átka.”37

A nyomor újratermelQdésérQl számol be 
Kóbor Tamás a szemétdombon élQk családi 
életképének bemutatásával:

„A lejtQnek d_lve fekszik egy férfi, ron-
gyokba burkolva, kóczos fekete szakállal, ránczos arczczal és pipázik. A földbe vájt 
gödörben tégladarabokból rögtönzött t_zhelyen csüng a bogrács, melyben az asszony 
forgatja a fakanalát, rongyokba burkolva, vad kóczos hajjal, ránczos arczczal. ElQttük 
gyepen ugrándozik a gyerek. Rongyos ing van rajta, kóczos a haja és ránczos az arcza.”

Mindhárom alak megjelenése egyforma, férfi és nQ között elmosódik a különbség, már 
csak a tevékenységük jelzi azt. Ami ennél is szembet_nQbb, hogy a gyermek sem külön-
bözik a felnQttektQl, termetre kisebb ugyan, de arca ugyanolyan ráncos, megöregedett, 
mint szüleié. A szerzQ ezt a rendellenességet a lakóhelyük ártó hatásával magyarázza:

„A szemétdombon elfajul az élet és buján tenyész a halálvirág. A kiket megcsap e virág 
illata, azokról lehámlik az ifjúság üdesége és megsz_nik minden korkülönbség; s arra a 
gyerekre, a ki a nyomor ez ingoványában születik; az elsQ nappal együtt ránehezednek a 
szülQk évei és szenvedései.”38

2. kép: Hajléktalanok a 
menhely elQtt (Vasárnapi 
Újság, 1886. 5. sz. 70. o.)

3. kép: MelegedQk és ételre 
várók (Vasárnapi Újság, 

1906. 2. 30.)
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A szegénységben mindenki elveszti fiatalságát, normális emberi külsejét. A gyerekek a 
nyomor jegyeit mintegy eredendQ b_nként öröklik szüleiktQl.

A hajléktalan lét megszünteti a korosztálybeli különbségeket, fiatal hajléktalan a jel-
lemzésekben nincs, életkoruktól függetlenül valamennyien öregek. Antal Gézáné így ír a 
menhelyen alvó férfiakról:

„Minden, ami az emberi életnek tartalmat adhat: ifjúság, szerelem, ambíció, az Q szá-
mukra már a multé, minden amire állati ösztönnel áhitoznak, ami számukra megmaradt, 
-egy meleg vacok, egy safe-deposit az éjjeli menedékhelyen. Egy safe deposit, benne egy 
penészes cipQ, spárgával átkötve, egy piszkos, lyukas, penészes kalap. Semmi más félteni-
valójuk nincsen: egy rothadt cipQ, -egy rongyos kalap.”39

A nQk sincsenek jobb helyzetben:
„Mintha a fiatalság hullaházában lennénk… Mert a nQ, amig fiatal, ha még oly csekély 

áron is, értékesíteni tudja, addig nem megy éjjeli menedékhelyre. […] Ágyban fekszenek már 
valamennyien, fázódva bújnak a takaró alá; csak hervadt, piszkos, gy_rött, leromlott arcuk lát-
szik ki és mintha ez a sok némber nem is volna más, csak ez az ijesztQ arc, amik úgy feküsznek 
itt, mint a farkas a paplan alatt abban a régi mesében, amely a kis Piroskáról szól…”40

Antal Gézáné szerint a nQk csak akkor kerülnek véglegesen az utcára, mikor már kép-

telenek prostitúcióból fenntartani magukat. Ezért testük a férfiakénál is meggyötörtebb, 
de mindkét nem esetében kiemeli, mennyire eltávolodtak az emberi léttQl. Állatiasságukat 
hangsúlyozza azzal is, hogy a nQket a mesefigurák közül nem az özvegyasszonnyal, vagy 
a boszorkánnyal, hanem a farkassal állítja párhuzamba.

A hajléktalanok halálukban is különböznek a társadalom többi tagjától, a „járda köve-
zetén fekve, betegen, félig megfagyva”41 találnak rájuk, eszméletlen állapotban. Haláluk 
után más eljárás alá esnek. A szegényeket a város temetteti el ingyen, kegyeleti szempont-
ok figyelembe vétele nélkül:

„Meztelenek. Véresen, sárosan fekszenek a kövön. Batyuk közt, bádoghullás és piszok közt.”42

„A sírásó itt is tudja, hogy a grátisznak nem jár égi malaszt, a grátisznak nem jár Miatyánk…”43

A hajléktalanok alakjának egy sajátos felhasználása a Népszavában felrajzolt kép, ahol 
a szélsQséges megjelenítést a munkásosztály elnyomásának hangoztatásához használja fel:

„Egy millió ember, a ki érzi, tudja, hogy Q az emberiség salakja, legnyomorultabbja, 
hogy az Q élete annyit sem ér, mint egy göröngy, a melyet megvetQ mozdulattal rugunk el 
az útból.”44 Az „emberi nyomor legalsóbb fokát” írják le, melyben a hajléktalanok meg-

testesítik a munkások problémáit, ezáltal a munkásnyomor allegóriájává válnak.

(B_nös hajléktalanok) A hajléktalanok és általában a szegények megítéléséhez hozzátarto-

zik kriminalizálásuk is. Tábori Kornél és Székely Vladimír Budapest alvilágát és nyomor-
tanyáit bemutató írásaiban a b_nözQi módszerek, b_nelkövetési módok különbözQ fajtáiról 
olvashatunk. A felsorolásból azonban nem lehet következtetni arra, hogy azonosíthatóak 
volnának olyan tipikus b_ncselekmények, amelyeket a hajléktalanokhoz, vagy akár a sze-

génységhez kapcsolhatnánk. Leggyakoribb a tulajdon ellen elkövetett vétség, és komoly 
problémának tartják a szexuális kicsapongások, a (gyermek-) prostitúció jelenlétét. A gyer-
mekek megítélése eltér a felnQttekétQl, a kiskorúakat még környezetük áldozatának tekintik:

„…anyátlanok, apa nincs is ebben a családban maszatos, görbe lábú, sápadt arcu. 
Nyáron egy szál ingben, amelyet már a legjobb akarat mellett sem lehet fehérnem_nek 
mondani, Qsszel s télen a legfantasztikusabb rongyokba, kendQkbe, kabátokba, gallérokba 
bugyolálva, ott henteregnek a földön.

Van köztük csecsemQ is: négykézláb, cucli, persze piszkos, tejeskávés, vagy rágicsálja 
a szennyes vászonba csavart pálinkás kenyeret.”45
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Tábori riportja szerint a gyermekekre szüleik nem fordítnak kellQ figyelmet, sQt már csecsemQ-

ként hozzászoktatják Qket az alkoholhoz, így természetes, hogy elindulnak a b_n felé vezetQ úton.
A jogi és rendészeti eljárások tekintetében a 18 éven aluliakat külön szabályok szerint 

kezelik. Az etikai felmentés azonban csak az egészen fiatal gyermekekre terjed ki, a tizen-

éveseket erkölcsileg már ugyanolyan szigorúan ítélik meg, mint a felnQtteket:
„A kicsik még ártatlanok a maguk módján” – „a gyermek nem rossz, csak megromlott 

és szerencsétlen”.
„Aztán a nagyobbak: ezek már elvadultak, marcona arcuak, visszaesQ bünösök, tul a 

mesgyén, ahonnét már alig van visszatérés.”46

A b_nözQi életmódnak szintén vannak testi jegyei is, a razziákon a vallatott személy 
kezérQl állapítják meg, hogy dolgozik-e az illetQ:

Mert ezeken a razziákon az érdes, munkás kéz erkölcsi bizonyítvány-számba megy.”47

A sima, puha bQr azonban máris gyanúba keverheti a razziák alanyait, sQt kezük azt is 
elárulja, ha lopásból élnek:

„Valamennyinek közös ismertetQ jele: a hajlékony kéz, a hosszú ujjak, melyek mozgását 
gyorssá s elasztikussá tökéletesíti a gyakorlat.”

Összegzésképp elmondható, hogy a hajléktalanokkal kapcsolatos nézQpont a szerzQk 
egyéni valamint politikai motivációi alapján módosulhatott. A városegyesítéstQl a világ-

háborúig tartó korszakban az egyes idQbeli periódusok között is kimutathatóak eltérések. 
A különbségek a megítélésben, és a hajléktalanokhoz való viszonyulásban érhetQk tetten, 
az eszköztár azonban, amivel leírják Qket, független ezektQl a változóktól, állandó ele-

mei a testi rendezetlenség, az alkoholizmus, az állatihoz közelítQ viselkedésmód; ezek 
a jellemzQk végigkísérik a korszakot. A hajléktalanokat a kortárs megfigyelQk civilizá-

latlannak és ijesztQnek festették le, így testük is visszatükrözte azt a veszélyt, amelyet a 
vélekedések szerint a társadalom számára puszta létezésüknél fogva jelentettek.
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MAGYAR SZILVIA

Milyen állat az 
áporszarvas? –  
A nyelven kívüli ismeretek befolyása a sikeres kommunikációra

„Speak English!”

E tanulmány szándékom szerint azzal foglalkozik, hogy vázolja egy interkulturális nyel-
vészeti kutatás egy kisebb részét, mely azt mutatja be, hogyan lehetségesek félreértések 
/ meg nem értések akkor, ha jól beszéljük egymás nyelvét. Ehhez kérdQíves kutatásom 
mellett egy mozifilmet is segítségül hívtam.

Mihez is kezdhetünk a szuperhQs filmekkel? Megnézhetjük Qket a moziban, nevetünk 
vagy éppen sírunk, hazamegyünk és pár nap múlva el is felejtjük az egészet. Esetleg 
mélyebben megérint minket, és megkereshetjük benne valamelyik igazságot a sok kö-

zül, ahogy Harold Pinter mondta: „Az az igazság, hogy nincs egyetlen igazság a drámai 
m_vészetben. Igazság sok van.” (idézi HIDDLESTON) Esetleg megtalálhatjuk bennük azt 
a hQst, aki ugyanolyan ember mélyen belül, mint mi, ahogy Tom Hiddleston írta a The 
Guardian hasábjain. (HIDDLESTON)

Nos, minthogy igazság sokféle van, jómagam azt az igazságot kerestem egy szuperhQs 
moziban, ami be tudja mutatni: létezik az interkulturális kommunikációban valami, ami 
miatt nem értjük meg azt az embert, aki tökéletesen beszéli az anyanyelvünket, ám sosem 
élte meg velünk a mi kultúránkat, múltunkat, földrajzunkat vagy történelmünket.

A mozi, ami prezentálni fogja nekünk ezt, a Marvel stúdió The Avengers (A bosszúál-
lók) cím_ 2012-es munkája. Amit pedig keresünk: a nyelven kívüli ismeret befolyása a 
megértésre.

Hogy miért esett a választás éppen erre a filmre? Tökéletesen felvonultatja az 
interkulturális kommunikációban történQ csaknem összes lehetséges félreértés-forrás 
példáját. Mivel a kommunikáló felek nem tartoznak egyazon szociális csoportba, közös 
ismereti halmazuk kicsi (vagy éppenséggel zéró), ebbQl következQen zavart okoz(hat) 
többek között: a generációs különbség; iskolázottság, eltérQ szakképzés, szakzsargon 
használatából eredQ problémák; különbözQ szülQkultúra; anyanyelv; neveltetés; történel-
mi háttér. (HIDASI, 30.) Ezek közül akár egyen is megbukhat egy egész küldetés.

Ligeti Judit korábban elvégzett kutatásának eredményei, melyben többek között azt 
vizsgálta, vajon ha tökéletesen ismerünk egy nyelvet, de semmit nem tudunk annak kul-
túrájáról, elboldogulunk-e az adott országban, az alábbi eredménnyel zárultak: 

A megkérdezettek a hetes fokozatú skálán, ahol 7 azt jelenti, egyetért azzal, hogy 
pusztán a nyelv tökéletes ismerete elég ahhoz, hogy ne érjék meglepetések az adott or-
szágban, az 1 pedig ennek tökéletes ellentéte (vagyis kulturális, nyelven kívüli ismeret is 
szükséges), a megkérdezett diákok 3,5-öt jelöltek átlagban, a tanárok 2,7-et. Ez azt jelenti, 
legalább félig-meddig elismerjük / érezzük, hogy pusztán egy nyelv – még ha tökéletes 
is – nem elég. (LIGETI)

Kérdéses, hogy az alkotóknak ez lett volna a szándékuk (valószín_leg a szituációkban 
rejlQ humorforrást szerették volna inkább kihasználni), de a film sajátos módon élQ pre-

zentációja az interkulturális félreértéseknek: a 128 perc játékidQ alatt összesen 11 esetben 
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fordul elQ (vagyis átlagban 11 és fél percenként), hogy a szereplQk nem értik / félreértik a 
másikat, s minden esetben a nyelven kívüli valóság ismeretének hiánya miatt.

A Hidasi Judit által felsorolt, a kommunikáció sikerességét befolyásoló nyelven kívüli 
(vagyis kulturális) tényezQk közül számunkra most a metaforák, a közmondások és szó-

lások, illetve a mítoszok lesznek fontosak.
„A kulturális szimbólumok közé sorolhatók a metaforák. Ha valamit megpróbálunk 

leírni vagy elmagyarázni valakinek, akkor akaratlanul is alkalmazunk metaforákat. […] 
A közmondások és szólások ugyancsak rengeteget árulnak el egy ország, nép és kultúra 
életvitelérQl és mentalitásáról. […] Egy-egy kultúra megértéséhez sokat segít a mítoszok 
ismerete. Mítosz alatt elsQsorban a néperedet mítoszokat és a hQsi mondákat, legendákat 
értjük, de ide sorolhatók azok a történelmi események is, melyek a nemzeti identitástudat 
és a nemzeti önkép kialakításához a tudatalattinkban döntQen hozzájárulnak. Az ezekre 
való hivatkozás, visszautalás a mindennapi kommunikációnk része.” (HIDASI, 22–24.)

A filmbQl csupán az illusztráció kedvéért emelek ki négy esetet, mielQtt saját kutatásom 
eredményeire rátérnék.

A metaforák használata miatt beálló félreértés kiváló példája a következQ:
Nick Fury (amerikai ügynök, kitalált államvédelmi szervnél): Szeretnék rájönni, 
hogy a [jogar] segítségével Loki hogyan változtatta a két legjobb emberemet 
bazári majommá. 
Thor (a skandináv mitológiában a vihar istene, lakhelye Asgard, nem járatos a 
földi hasonlatok világában (sem)): Majommá? Ezt nem értem.
Steve Rogers (második világháborús szuperkatona, aki egy baleset folytán 70 
évre megfagyott, így az elmúlt 70 évrQl nem tud semmit): Én igen! Én értettem 
a hasonlatot!

Úgy látszik a bazári majom hasonlat ismeretes volt 70 évvel ezelQtt is, legalábbis a 
Földön, sQt Rogers át is élte, hogy zajlik pontosan az, hogy valakibQl majmot csinálnak.

A rendezQ, aki jelen esetben egy személyben a forgatókönyvíró is, visszaadott egy 
pontot Thornak, a kulturális és egyben földrajzi különbség esetét kihasználva, ugyancsak 
a metaforák területén maradva:

Thor: Szeretjük azt képzelni, hogy Asgard fejlettebb, de úgy harcolunk, mint az 
áporszarvas.
Phil Coulson (amerikai ügynök, ugyanazon államvédelmi szervnél): Micsoda?
Thor: Áporszarvas. Tudja?! Nagy, pikkelyes, agancsos lény. Itt nincs olyan?
Coulson: Azt hiszem, nincs.
Thor: Nagyon visszataszító, mindent eltapos, ami az útjába kerül.

Thornak még mindig nincsenek raktáron földi közmondások/hasonlatok. EttQl még 
övé a pont!

Ha nem ismerem a másik történelmét (népének mítoszait), akkor is hiba léphet fel:
Loki (szintén asgardi, mint Thor, a világ elfoglalására készül): A világa a tét, 
mégis egy ember életéért remeg.
Natasha (orosz kém): Naponta dQlnek meg rezsimek, nem esem tQle kétségbe, 
orosz vagyok.

A pont Natasháé. Loki látszólag mindent tud, az orosz történelem azonban valahogy 
kimaradt számára, ellenkezQ esetben nem próbált volna egy oroszt megfélemlíteni azzal, 
hogy mi lesz, ha majd Q veszi át a hatalmat.

És végül nézzünk egy példát hétköznapi emberek között, amikor a generációs szakadé-

kon nem ér át az információ, fQleg ha magasröpt_ szaknyelvi közlés:
Tony Stark (technikai zseni, igazi 21. századi figura): Az irányítókarral felcserél-
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heti a polaritást annyi idQre, hogy megszakítsa a mágneses…
Steve Rogers (ugyan „fiatalabb” Starknál, de az elmúlt 70 évben hibernálva 
volt, és amúgy sem technikai szakember): ÉrthetQen! (angol eredetiben: „Speak 
English!”)

Az angol néha csodálatos nyelv. Önmaga ad kulcsot a szófordulat értelmezéséhez, 
amikor egy „Beszéljen angolul!” felszólítással fordulunk ahhoz, aki – saját felfogása és 
nyelvi világa szerint – már amúgy is angolul társalog velünk. (Kicsit ritkábban talán, de 
mi is mondjuk: „Magyarul?”)

A fentiekbQl is látszik: ha nyelven kívüli ismeretünk nem elég nagy, és véletlenül 
metaforába, közmondásba vagy mítoszba futunk, hiába beszélünk akár tökéletesen egy 
nyelvet, legalábbis értetlenkedés lehet a vége.

Ezt vizsgálandó, kérdQíves kutatásba fogtam. A kutatás jelenleg is folyamatban van, 
ezért egyelQre csak részeredményekkel tudok szolgálni. A hipotézis az volt, hogy minél 
inkább transzparens egy nyelvi közlés a címzett számára, ami a kultúrát / nyelven kívüli 
valóságot (vagy annak ismeretét) illeti, annál könnyebben megfejthetQ az a saját nyelvén. 
Vagyis: ha átlátom az adott mondást, mert hasonlít a saját kultúrám/valóságom által alko-

totthoz, nem fog fellépni az anyanyelvi negatív transzfer annak értelmezésében. 
A vizsgált közmondások mindegyike elhelyezhetQ az alábbi csoportok egyikében, az 

alapján, hogy kulturális és/vagy nyelvi elemeit figyelembe véve transzparens-e a célnyel-
vi közlés a forrásnyelvi beszélQnek. Az így született három csoport:

• transzparens
• közepesen transzparens
• nem transzparens.

Már a kutatás kezdeti szakaszában kiderült, hogy az, hogy mennyire beszélünk egy 
idegen nyelvet, elenyészQ hatással van arra, hogy mennyire vagyunk képesek megfejteni 
a célnyelv mondásait. Ezt két spanyol adatközlQ esete világította meg számomra: Egyikük 
egy 31 éves kereskedelmi menedzser volt, aki valóban C1 szinten kommunikál angolul, 
ám a kultúrához kötött nyelvi megnyilatkozások megfejtése, angol közmondások spanyol 
megfelelQinek visszaadása komoly gondot okozott neki.

Másikuk 32 éves, saját bevallása szerint menedzser foglalkozású férfi, aki saját nyel-
vi szintjét B2-ben állapította meg (produkciója alapján valahol A2 és B1 között van). 
Pusztán nyelvi produkciója nem jó, ám a kulturális nyelvi eredményei a pusztán nyelvi-
ekhez képest kimagaslóak.

A kérdQív több nyelvi szintbQl állt, jelen tanulmány esetében csak a szólások, közmon-

dások, nyelvi fordulatok szintjét tárgyalom.
Anyanyelvüket tekintve 43 adatközlQ spanyol volt, 25 finn, a célnyelv az angol, vala-

mint további 29 finn, akiknél a célnyelv magyar. Az alanyokat véletlenszer_en kértem fel 
egyetemi könyvtárakban, folyosókon óra elQtt/után, informális közösségekben, hogy tölt-
sék ki a kérdQívet. Két szelekciós szempont volt: az alany már befejezte a középiskolát, 
illetve legalább alapfokon képes kommunikálni a célnyelven. (A kitöltQk közül továbbá 
kizártam azokat, akik aktívan tanítják a célnyelvet, vagy több anyanyelvük van.) 

A vizsgált közmondások saját besorolás alapján:
Spanyol anyanyelv_ek esetében:
Nem transzparens:
A) To flog a dead horse: spanyol megfelelQje a ‚hideg vasat üt’ vagy ‚ágat visz a kidQlt 

fából’, jelentése: ‚értelmetlen/lehetetlen dolgot erQltet v. földön fekvQbe még belerúg’.



102 MAGYAR SZILVIA: MILYEN ÁLLAT AZ ÁPORSZARVAS?

B) Set the cat among the pigeons: szólás érték_ spanyol megfelelQje nincs, azt jelenti: 
‚botrányt csinál, felbolydulást okoz’.

C) Every dog has its day: spanyol megfelelQje: ‚minden disznóra eljön Szent Martin 
napja’ Jelentése: ‚fordul még a szerencse’.

Közepesen transzparens:
D) They are like peas and carrots: spanyol megfelelQje: ‚mint a ujj és a köröm’, jelen-

tése: ‚elválaszthatatlan jó barátok’.
E) It’s raining cats and dogs: spanyol megfelelQje: ‚esik, mintha dézsából öntenék’.
F) Every cloud has a silver lining: spanyol megfelelQje: ‚minden rosszban van valami 

jó’.
G) Don’t count your chicken, before they are hatched: spanyol megfelelQje: ‚ne igyál 

elQre a medve bQrére!’.
Transzparens:
H) This is Greek to me: spanyolul: ‚ez nekem kínai’.
I) Curiosity killed the cat: spanyolul: ‚a kíváncsiság megölte a macskát’, jelentése meg-

egyezik a magyar aki kíváncsi, hamar megöregszik mondással.
A spanyol csoport eredményei:
A Dictionary of Phrase and Fable egy 1867-es adatra hivatkozva magyarázza, hogy 

a „To flog a dead horse” tulajdonképpen egyet jelent azzal, hogy ‚döglött lovon lovago-
lunk’, ugyanakkor a spanyolok hideg vasat ütnek. (Dictionary of Phrase and Fable, 577.; 
BUITRAGO JIMENEZ; SECO–ANDRES–RAMOS, 141.) Egyetlen adatközlQ tudta ezt, egy másik 
írta a sok szótár és fordítóprogram által megadott, félig-meddig el is fogadható verziót: 
„Hacer leña del árbol caído.” (szó szerint: ’ágat/faanyagot visz a kidQlt fából’, átv. ’föl-
dön fekvQbe belerúg’). Elfogadható abból a szempontból, ha figyelembe vesszük, hogy a 
flog szót hogyan értelmezzük (’munkára ösztökél, biztat’ vagy ’ver, ostoroz’). Mivel sem 
nyelvi sem pedig nyelven kívüli valóságra épülQ hasonlóság nincs az angol és a spanyol 
szólás között, érthetQ, hogy mind közül ez volt a legkevésbé megfejthetQ közmondás.

Sem kulturális sem nyelvi kapaszkodót nem ad továbbá a „set the cat amog the 
pigeons”, és spanyol megfelelQ érték_ közmondást sem adott meg egyetlen vizsgált 
forrás sem, pusztán némi, a valóságra épülQ logikával sakkozható ki a Collins Spanish 
Dictionary magyarázata: ‚felbolydulást okoz’. Összesen ketten állították, hogy értik, mit 
jelent, kilencen próbálkoztak más közmondás megadásával, sikertelenül, a többiek beval-
lották, hogy fogalmuk sincs, mit jelenthet.

Ugyancsak kulturális eltérésekre utal, ám kissé más értelemben a következQ: az angol 
„Every dog has its day”-ben mindössze tizenketten vélték felismerni az „A cada cerdo le 
llega su San Martín” (’minden disznóra eljön Szent Martin napja’) (BUITRAGO JIMENEZ, 
3.) mondást. De vajon hány magyar mondta volna azt, hogy „Jön még kutyára dér!”? 
Persze aztán hogy a latin „Hodie mihi, eras tibi”-nek – ‚fordul még a szerencse’ – melyik 
nép mit feleltetett meg késQbb, az igen sok dologtól függött. (Dictionary of Phrase and 
Fable, 357.) Többek között attól, hogy a nép pozitív vagy negatív beállítottságú-e. Mind 
a spanyolok, mind a magyarok eléggé negatívak lehetnek, talán ezért lett fenyegetés szaga 
ennek a semleges latin mondásnak. A spanyolok Szent Martinkor disznót vágnak, míg a 
magyar mondás eredetileg békával élt kutya helyett, és a béka köztudottan nem bírja a 
hideget (O. NAGY Gábor, 320–321.). Az angol mondás is mondható semleges töltés_nek, 
míg késQbb látni fogjuk, hogy a finnek mennyire pozitívak ebben a tekintetben.

Aki a Forrest Gumpot látta (esetleg angolul is), az tökéletesen tudja, hogy „Én és Jenny 
úgy voltunk egymással, mint a borsó meg a héja.” (avagy: „like peas and carrots”). 
A mondást maga a film terjesztette el (legalábbis az IMDb honlapja szerint), elQbb az 
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amerikai kultúrában, késQbb más kultúrákban, esetenként függQen attól, milyen (jobban 
tolerálható) nyelvi fordulattal lehetett azt helyettesíteni a szinkronban/fordításban. (IMDB.
COM) Jelen felmérés adatai szerint mindössze nyolcan látták a Forrest Gumpot (legalábbis 
angolul).

A legnépszer_bb angol szólás az „It’s raining cats and dogs”. Ez abból is látható, 
hogy nem egészen transzparens mivolta ellenére 20 adatközlQ ismerte. Így a közepesen 
transzparens mondások közül ez állította be a pozitív rekordot. Ennek valószín_síthetQ 
oka, hogy az angol nyelvkönyvek általában sokat írnak az idQjárásról, ami eléggé sajátos 
a szigetországban, és igen sok metaforájuk is akad rá, így amellett, hogy utal az esQre – 
ettQl lesz félig transzparens – nyilván ezzel találkozhatnak legtöbbet az angolul tanulók.

Az „Every cloud has a silver lining” mondás Ellen Thorneycroft Fowler: The Whisdom 
of Folley c., 1910-ben kiadott m_vébQl került az angol nyelvbe (Dictionary of Phrase and 
Fable, 263. o.), így aztán jócskán kell kulturális ismeretekkel rendelkeznünk angolból ah-

hoz, hogy megfejtsük, de talán ha logikusan végiggondoljuk csupán a mondat tartalmát, 
már az is sokat segíthet, ezért is került a közepesen transzparens kategóriába. 10 adatközlQ 
próbálkozott elfogadható megoldással.

Az úgynevezett vándorszólások táborát gyarapítja a „Don’t count your chicken, before 
they are hatched!”, ami egy Aesopus tanmesére épül. (Dictionary of Phrase and Fable, 
246.) O. Nagy Gábor szerint az ilyen világjáró adomákból keletkeznek a sok nyelven 
meglévQ vándorszólások (O. NAGY Gábor, 351.). Az adomák rengeteg különféle válto-

zatban élnek, nálunk elQre iszunk a medve bQrére, akárcsak a spanyolok. A mondás ugyan 
sem formájában, sem tartalmi logikáját tekintve nem t_nik transzparensnek, aki viszont le 
tudta fordítani magában, az némi asszociáció után könnyedén megadta a spanyol megfe-

lelQjét (5 adatközlQ), ezért került a közepesen transzparens csoportba. Ha jól megnézzük, 
tulajdonképpen a Forrest Gumpból származó mondásunk is egy vándorszólás, még akkor 
is, ha egyelQre nincs több ezer éves.

És végül a két, majdnem tökéletesen transzparens mondás: tökéletes egyezés van a 
„Curiosity killed the cat”, és ennek spanyol megfelelQje között, melyrQl hárman állítot-
ták, hogy értik, de nem tudják spanyolul, hárman pedig nem értették. Ezzel a transzparens 
közmondások közül ez bírt a legjobb mutatókkal, 36 jó megoldás született.

Az igen-igen transzparens közmondások táborát gyarapította még a „This is Greek to 
me”, ami 21 adatközlQnek volt kínaiul, ami jelen esetben a jó megoldás.

A finn anyanyelv_ adatközlQk esetében a célnyelvi mondások osztályozása egyetlen 
helyen tér el a spanyol anyanyelv_ekétQl, ez is abból fakad, hogy az osztályozás alapja 
az, hogy az anyanyelvben hogyan találhatóak meg bizonyos mondások. Ezen egyetlen 
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eltérés, hogy F) jel_ mondásunk átkerült a finnek esetében a teljesen transzparens kategó-

riába. Nem csak hogy a finn mondás teljes egészében tükörfordítása az angolnak, de nem 
egy adatközlQ hívta fel rá a figyelmemet, hogy gyakran ezt a mondást angol eredetiben 
használják, néha még képregényekben is így idézik.

Érdekes, hogy A) jel_ mondásunk finn verziója annyit tesz: ‚varjakra pazarolja a pus-
kaport’ (VARGA–SAARINEN, 260.). Egyetlen adatközlQ sem ismerte ezt a megfeleltetést, 
sQt, semmilyen értelmezése nem született a mondásnak, csupán ketten állították, hogy 
értik mit jelent, de nem tudnak finn megfelelQt adni rá. 

B) jel_ mondásunk is hasonlóképpen járt, a spanyolokhoz hasonlóan a finnben sem 
találtam szólás érték_ megfelelQt rá, de nem csak én, hanem egyetlen adatközlQ sem. 
Csupán egy ember állította, hogy érti, de nem tud rá finn megfelelQt írni.

Szerencsére az „Every dog has its day” mondással sokkal jobban jártunk, mert a finnek 
nemcsak hogy értik (14 fQ), de heten még az igen pozitív megfelelQjét is meg tudták adni: 
‚a dudvára (nyeszlett kis tüskebokor) is rásüt a nap’ (VARGA–SAARINEN, 245). Ugyancsak 
a szerencse forgandóságát mutatja, de jóval kevésbé fenyegetQ/negatív hangnemben, mint 
a spanyol, vagy akárcsak a magyar párja.

Ami a közepesen transzparens szekciót illeti, D) mondásunk finnül ‚mint az ing és az 
alsó’, tehát együtt járnak, ‚mint a borsó meg a héja’, 8 adatközlQ esetében. A további 17 
nem értette a kifejezést.

Finnül is dézsából öntik, ha nagyon esik (E), 23 adatközlQ tudta is ezt, valószín_síthe-

tQen a már a spanyoloknál vázolt okokból kifolyólag.
A finnek nem csirkét számolnak vagy isznak elQre (G), csak ‚elQbb nyalják fel, mint 

lecsöppen’. Csak közepesen transzparens mivolta ellenére ez volt a második legismertebb 
szólás, csak 5 adatközlQ nem tudott releváns adatot megadni.

ElQkelQ helyen áll az ismertek / jól értelmezettek sorában a fentebb már említett, kate-

góriaugró F) jel_ mondás, melyhez 9 adatközlQ nem tudott megfelelQt társítani, mindenki 
másnak jól ment (16 fQ).

Ami az angoloknak görögül, a spanyoloknak és a magyaroknak kínaiul van, az a fin-

neknek héberül. Jelen esetben 23 válaszadónak.
MegdöbbentQ, hogy az egyébként tükörfordítással visszaadható I) jel_ mondásra össze-

sen 2 megoldás érkezett ebben a formában. További 10 ember magyarázta a szófordulatot, 
ami bizonyítja, hogy értették, csak éppen a finn megfelelQ nem jutott eszükbe, valamint 
13 ember nem is értette azt. Ez az egyetlen mondás, melynek esetében megdQlni látszik a 

teória, miszerint ha nyelvi vagy kulturális fogódzó áll rendelkezésre, könnyebben megy a 
megértés. Sajnos a magyarázat még várat magára.
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Legvégül a magyarul tanuló finnek kommunikációs kompetenciáját néztem meg, jelen 
esetben csak 5 közmondás felhasználásával. Ezek a következQk, fenti besorolás szerint 
jelölve, hogy a finn anyanyelv_ek számára mennyire transzparensek:

Nem transzparens: (J) Elmentek nála otthonról, (K) MesszirQl jött ember azt mond, 
amit akar.

Közepesen transzparens: (L) Nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja, (M) Amilyen az 
adjon isten, olyan lesz a fogadj isten.

Transzparens: (N) Elvitte a cica a nyelvét.
J esetében, ha azt írtam volna, hogy nincs ki mind a négy kereke, akkor a mondás a 

transzparensek közé tartozott volna, s nyilván nem csak hárman tudták volna, hogy mire 
gondolok. Ugyanis a finnben is több lehetséges változata van ennek a mondásnak, de a leg-

elterjedtebb a „Nincs minden X Y-ban”, ahol X és Y helyére a megfelelQ szavak behelyette-

sítésével érhetQ el a kívánt nyelvi hatás. Kristiina Kortelainen a IV. Grammar and Context 
konferencián tartott elQadásában mutatott rá arra, hogy ez az egyik legproduktívabb finn 
közmondás. Így áll elQ pl. a „Nincs minden Mumin a völgyben”, vagy mondjuk a „Nincs 
minden indián a kenuban”. Nyelvészek körében inkább járja a „Nincs meg minden állít-
mány a mondatban” (KORTELAINEN, 65–66.) Mivel azonban az „Elmentek nála otthonról” 
semmilyen nyelvi kapaszkodóval nem szolgál számukra, 3 jó megoldás született csupán.

Még rosszabb mutatókkal bírt a „MesszirQl jött ember… ”, melyet csupán ketten fejtet-
tek meg: ‚akit nem ismerünk, az könnyen hazudhat, nem t_nik fel’. A mondás nem min-

denki számára ismert Magyarországon sem, bár Paczolay Gyula 750 magyar közmondása 
már 1991-ben listázta (PACZOLAY). Talán a finn ehhez túlságosan Qszinte nép (legalábbis 
ez járja róluk), vagy esetleg más oka van, de mindössze ketten vélték felismerni ezt a 
jelentést a szavak mögött.

„Nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja”, avagy finnül: ‚Nincsen füst t_z nélkül’ 
(VARGA–SAARINEN, 268.). Bár a jelek árulkodóak lehetnek, talán túlságosan erQs asszoci-
ációs késztetés kellene ahhoz (akár magyar, akár finn részrQl), hogy pusztán arra alapozva 
megfejtsük a mondást. 9 adatközlQnek sikerült ez.

Hasonló cipQben járunk az „Amilyen az adjon isten…” esetében is, ugyanis finnül ‚Úgy 
szól vissza az erdQ, ahogy bekiabálsz’ (VARGA–SAARINEN, 161.). A finn változatban sokkal 
inkább fellelhetQ a kulturális vonás: évezredek óta erdQlakó néppel van dolgunk, a hason-

lat briliáns a maga nemében. Ugyanakkor az asszociáció szükségessége tagadhatatlan, bár 
a mutatók jóval erQsebbek lettek: 15 jó válasz érkezett.

Tökéletes egyezés van a magyar és a finn „Elvitte a cica a nyelvét” között (VARGA–
SAARINEN, 91.), és ezt egy kivételével mindenki tudta is, azaz 28 helyes válasz érkezett.
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Bár a magyar anyanyelv_, angolul, olaszul és finnül beszélQ nyelvhasználók eredmé-

nyei még váratnak magukra, egyelQre – néhány különös esetet leszámítva – úgy t_nik, a 
teória igazolható: minél többet tudok a nyelven kívüli valóságról, annál biztosabban va-

gyok képes értelmezni adott nyelv metaforáit, szólásait, esetleg mítoszait.
Persze néhányan azt mondhatják minderre: a vizsgálat tulajdonképpen semmi mást 

nem mutat meg, mint azt, hogy melyik közmondást tanulta meg az idegen nyelven a 
nyelvtanuló, s melyiket nem. RemélhetQleg mire eljutok a kutatás végére, bizonyítható 
lesz, hogy pusztán lexikai tudásnál több rejlik a frázisok ismerete/felismerése mögött.

És, bár sosem fogjuk megtudni, hogy milyen állat is pontosan az az áporszarvas, azt 
már most tudjuk (vagy legalábbis úgy t_nik), hogy még a hollywoodi szövegkönyvírók is 
ösztönösen ráéreznek arra, hogy attól, hogy mindenki angolul beszél, még nem feltétlenül 
lesz minden érthetQ…
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NAGY ATTILA

Együtt emelkedünk? 
Könyv a hazai cigányság integrációs esélyeirQl

Szinte véletlenszer_en emlékek merülnek fel bennem egyszerre. 1993 augusztusa, a szár-
szói tábor egyik esti beszélgetésén Hadházy Antal, akkor 50 év körüli református lelkész 
mesél visszafogottan, torokszorító történeteket a korábbi évtizedekben szerzett élmé-

nyeirQl, saját cigánymissziós sikereirQl, kudarcairól. Négy szólamban tanította énekelni 
a kottát olvasni nem tudó cigány gyerkQcöket, elfogadásban, szeretetben integrálta Qket 
a gyülekezetbe, de makacsul lázadozott ilyen irányú munkája ellen saját presbitériuma.

A kocsma nélküli Uszkán két alkalommal (2003–2004) is járhattam a Szabadkeresztény 
Egyház vendégeként. Sokat, fennállva éneklQ, tapsoló, bibliát olvasó, prédikációt hallgató 
cigány gyülekezet és vezetQjük Kovács Edgar, jókedv_, rendezett életvitel_, szeretettel-
jes családja, közlékeny, barátságos rokonság. Orgován Gizella alpolgármester asszony, 
a faluban egyetlen, b_nözQ életmódot folytató család magatartását érzelmektQl átf_tött, 
elítélQ, szigorú szavai.

Milota, 2004 júniusa, Szalay Kont és felesége, a harmincas éveik elején járó, kétgyer-
mekes lelkész házaspár fogad néhány órára bizalmába, hogy szolgálatuk legfontosabb 
kérdéseirQl, a helyi gondokról beszélgethessünk. Kérdésemre, vajon a néhány évvel 
korábbi években, a Debreceni Teológiai Akadémián az elQadásokon elhangzott-e egyál-
talán a cigány szó? Rövid töprengés után egyértelm_ tagadás a válasz, de a kínossá váló 
csendben felmerül bennük az elsQ ilyen jelleg_ fontos élmény: tanulmányaik utolsó évé-

ben, a teológusok Kárpátaljára szervezett kirándulásán ez már egyik központi témájuk 
lett. Milotai gyülekezetükben 2000 óta volt egy tevékeny cigány tagja a presbitériumnak.

Kaposvári Egyetem, 2012 szeptembere, ahol a Magyar Olvasástársaság a cigány nép-

mesékrQl szervezett tanácskozást, Somos László katolikus esperes megragadó elQadása 
felejthetetlen idézettel zárult. „Addig nem lehetünk nyugodtak, addig mérhetetlenül sok a 
tennivalónk, amíg egyetlen cigány gyermek is azt kérdezi: »Miért büntet engem az Isten 
azzal, hogy cigánynak születtem? Mit vétettem?«”

„Klerikálisan szelektív” emlékezet? A Jezsuita Könyvek Agóra cím_ sorozatának 16. 
kötete fekszik elQttem, amely a Fiatal Vallás- és Értékszociológusok körének (FIVÉSZ), 
hosszú évekig tartó, céltudatos és magas színvonalú munkája eredményeként jelenhetett 
meg. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának 
Szociológiai Intézetében dr. Gereben Ferenc docens vezetésével alakult a jelzett önkéntes 
munkacsoport. Indulásuk idején aligha jelölhették meg céljukként a jelen kötet majdani 
megírását, összeállítását, megjelentetését. Bennünket most viszont kizárólag ez, ponto-

sabban ennek témája, tartalma, az elvégzett munka hozadéka, újdonságértéke, színvo-

nala érdekel. Az, hogy az örvendetesen gyarapodó cigány/roma tematikájú szociológiai 
szakirodalom mivel gazdagodik, ha az egyházakkal szemben nem elutasító, negligáló, 
ellenséges, netán elQítéletes, hanem megértQ, akár együttm_ködQ, szolidáris attit_dökkel 
közelítenek a kutatók, vagy még csak kutatói ambíciókkal rendelkezQ szakdolgozatokat 
író, PhD-dolgozatokat publikáló tehetséges fiatalok?

Amint a gy_jteményes kötet szerkesztQinek egyike, Gereben Ferenc informatív, 
problémacentrikus elQszavában is hangsúlyozza, a szerzQk döntQ többsége fiatal: 1 fQ ép-

pen 30 éves, heten pedig még csupán közelítenek a harmadik X-hez, ráadásul a jelentQs 

NAPLÓ
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publikációs teljesítménnyel és felsQoktatási gyakorlattal rendelkezQ Landauer Attila kol-
légát is inkább fiatal kutatónak kell minQsítenünk, hiszen az interjú rögzítése idején éppen 
negyven éves. A könyv bemutatásával hadd ne kövessük szigorúan a tartalomjegyzékben 
rögzített struktúrát, hanem az elsQ közelítésre egyszer_bb, vonzóbb tagolást ajánlva kelt-
hessünk érdeklQdést, a témát eddig is állhatatosan, vagy csupán éppen az alábbi sorok 
hatására keresni kezdQ olvasók számára.

A tanulmányérték_, áttekintQ jelleg_, összegzésnek is nevezhetQ bevezetés után a kö-

tetkezdQ fejezet, feltehetQen az egész m_ egyik legerQsebb „tartópillére” összesen két 
interjúalanyra alapozódik. Az elsQ Hofher József jezsuita szerzetessel készült, talán életin-

terjúként is minQsíthetQ, hosszabb beszélgetés szerkesztett változatát olvashatjuk Lukács 
Ágnes lejegyzése nyomán. A mára méltán országos ismertségre jutott szerzetes példás 
szerénységgel beszél csaknem 4 évtizeden átívelQ cigánypasztorációs munkája helyszí-
neirQl, módszereirQl, tartalmáról, eredményeirQl. Novíciusként kötelezQ szociális munkát 
végezve találkozik az észak-magyarországi cigányság elesettségének tényeivel. Miskolc 
és környéke, tanítványi, munkatársi kapcsolata Kuklay Antallal a Sajó menti községek-

ben. „Perceken belül” világossá válik elQtte, hogy nem elegendQ a gyerekekkel foglalkoz-

nia, sokkal hatékonyabb a szülQket, az asszonyokat (anyákat, nagyanyákat, nagynéniket, 
idQsebb lánytestvéreket) motiválni. FQként tQlük függ a jelenlegi csecsemQk, kisgyer-
mekek majdani fejlQdése, egészsége, értékrendje, iskolai pályafutásuk alakulása. Velük 
kellett mindenekelQtt templomon kívül is kapcsolatba kerülnie. Kialakította szombati ta-

lálkozások rendjét, ahol a fQzés, a varrás, a ház körüli munkák segítése mellett kialakult a 
beszélgetések, a kirándulások, a miselátogatások egyre erQsödQ szokása. Vagyis számára 
egyértelm_vé lett, hogy ebben a közegben kizárólag a szociális munkán keresztül vezet 
az út az élQ lelki kapcsolat/gondozás megteremtésétQl annak megerQsítéséig. KövetkezQ 
szolgálati helyén, Csobánkán minden bizonnyal a kocsmában rendezett halotti torba szóló 
meghívás elfogadása volt a „lelki áttörés”, a kölcsönös érzelmi elfogadás legfontosabb 
eseménye. Erre építve a rászorulókkal együttm_ködve az asszonyoknak varrodát, a gye-

rekeknek tanodát kezdett m_ködtetni. Következett TápiószecsQ, ahol a „Szeretet Iskolája” 
megalapításnak elsQdleges célja a funkcionális analfabéta anyák, nagymamák, illetve raj-
tuk keresztül a gyerekek, az unokák fejlesztése, felzárkóztatása volt a cél, majd többekkel 
sikerült a hiányzó 8. osztályos végbizonyítvány és szakmunkás oklevél megszereztetése 
is. Mindezeket nyugdíjas pedagógusok, egyetemisták segítségével folytatták a budapesti 
IX. kerületben és Kispesten, ahol egyebek mellett a szülQk és a gyerekek közös napközijét 
alakították ki.

„Az, hogy a cigányokat rosszul szocializáltuk a segélyekkel, nem az Q b_nük, ez a mi 
esztelenségünk volt. Ez a többség ostobaságaként értelmezhetQ, vagy egy sanda politi-
kai szándék volt mögötte.” (38. p.) Összegzi Hofher József jezsuita szerzetes lassan 4 
évtizedes tapasztalatait. „Ezért tartom legfontosabb feladatomnak azt a missziót, hogy 
megtanítsuk keresztény módon gondolkodni a többséget: odaállni a b_nös mellé, akkor 
is, ha nem érdemli meg! Zakeus…Máté… a parázna asszony…Jézus mégis odament, meg-
könyörült rajtuk, de nem azért, mert megváltoztak, hanem bajukban, nyomorúságukban 
felajánlotta a jelenlétét… A keresztény út nem az, hogy diktálunk, hanem a szolidaritás…
ott vagyok a másik mellett, fogom a kezét és együtt emelkedünk….” (39. p.)

Ennek az elsQ tartópillérnek nagyszer_ kiegészítQ eleme a Landauer Attilával készült, 
fQként a protestáns egyházi hagyományokban gyökeredzQ, elfelejthetetlen, jelenlegi at-
tit_djeinket is meghatározó dokumentumainak tartalmát, történéseinek összefüggéseit 
felidézQ interjú. Állítása szerint a cigányság iránti egyházi felelQsség elsQ dokumentuma 
a francia hugenották egy 1559-es rendtartása, amelyben egyértelm_en szabályozzák a ci-
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gány gyermekek megkeresztelésének ügyét. Azaz már Kálvin életében is lehetett példa ci-
gányok keresztelésére. Hazánkban az 1567-ben, a Magyarországi Református Egyház hi-
vatalos megalakulását jelentQ debreceni zsinaton maga Méliusz Juhász Péter fogalmazta 
meg a cigányok iránti egyházi felelQsség és kötelezettség mondatait. Evangélikus testvé-

reink az 1603. évi murányi zsinaton határoztak a cigányok megkeresztelésének módjáról, 
feltételeirQl. Landauer Attila ismeretei szerint a katolikusok 1629-es nagyszombati zsina-

ta foglalkozott elsQ alkalommal a cigányokra vonatkozó egyházi jelleg_ tennivalókkal. A 
deklarációk után a történések, a feljegyzett események után kutakodva, ismét a reformá-

tus szálat említi elsQként. „Cigányok által kötött egyházi esküvQrQl ugyanis református 
vonatkozásban tudunk elQször: erre 1613-ban Nagybányán került sor.” (48. p.) (A latin 
nyelv_ feljegyzés névtelen katolikus szerzQje nem titkolta mélységes felháborodását.)

Az iskolarendszer ilyen jelleg_ nyíltabbá válását bizonyító tett volt az 1624-es gyu-

lafehérvári országgy_lés Bethlen Gábor fejedelem ösztönözte határozat a tehetséges 
jobbágyfiak tanulásának támogatásáról. Pillanatnyi ismereteink szerint világviszonylat-
ban is az elsQ, név szerint ismert tanult cigány gyerek Grausser Dávid, kinek neve mellett 
a Nagyenyedi Református Kollégium matriculájában a ciganus szó bejegyzése olvasható. 
A subscribálás dátuma 1687. október 3. Az írott dokumentumok bizonyítékai alapján ér-
telmiségivé válva megsz_nt cigánynak számítani. Más források szerint a 17. század má-

sodik felében jegyezhették le az elsQ cigány nyelven fennmaradt miatyánkot.
Manapság különös nyomatékkal idézhetjük azokat a 18. század végérQl származó 

írásokat, amelyek szerint Erdély és a Partium bizonyos területein botrányos jelenségnek 
minQsült, ha egy cigány ember hosszabb ideje nem vett úrvacsorát. FeltehetQen a sz_-

kebb közösségben a többiek viszont az elvárt módon viselkedtek? A meghökkentQ, máig 
súlyos tanulságokat hordozó üzenetek sorát elhagyva, érjünk el végre ismét mai, sürgetQ 
teendQinkhez! 2011 szeptemberében a hazai 4 történelmi egyház összehangolt módon 
megnyitotta a maga Egyetemi Cigány Szakkollégiumát. A döntés több éves elQkészítés 
után hozott tényleges eredményt, melynek részletezése itt nem lehet célunk, de annyit – a 
teljesség igénye nélkül –mindenképpen ki kell emelnünk, hogy a 2010. októberi tárgya-

lásokon még csupán a jezsuitákat képviselQ Hofher József, Kiss Ulrich és Forrai Tamás, 
míg a református egyház küldötteként Kodácsy Tamás és Landauer Attila vettek részt. 
Ennek eredményeként viszont egy évvel késQbb már nem csupán Budapesten a jezsuiták, 
Debrecenben a reformátusok, hanem Miskolcon a görög katolikusok és Nyíregyházán az 
evangélikusok is megnyithatták a maguk által szervezett, állami költségvetéssel támoga-

tott egyetemi szakkollégiumaikat. (Ahol a hallgatók, miközben saját intézményeik köve-

telményeinek eleget tesznek, számos kedvezményt és létfontosságú tudnivalót is kapnak: 
a) a hazai cigányság eseménytörténetét, b) egy spirituális modult, c) a közismereti modul 
keretében az angol nyelvet és a számítógép-használati ismereteket). Vagyis, ezzel a gesz-

tussal megteremtQdött a reményteljes Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat. Ennek 
célrendszerét máshol részletesebben be kell majd mutatni, s ami talán még sokkal fon-

tosabb feladat, 5-10 év elteltével reális eredményeirQl, sikereirQl és kudarcairól számot 
kell majd adni az illetékes támogató szervezetek számára. Milyen módon lehet a hazai 
cigányság középsQ rétegeibQl kiemelkedve, diplomákat szerezve, saját népcsoportjuk ér-
dekeit hatékonyan képviselniük, az éppen csak vázolt ösvényt, tartósan használható úttá 
alakítani a jövQ nemzedékek számára?

(Kötelességünk legalább zárójelben megemlíteni, hogy a debreceni Cigány 
Szakkollégium annak a Wáli Istvánnak nevét vette fel, aki 1753–54-ben Utrechtben jár-
va, a világon elsQként jegyzett le 1000 szingaléz szót, s ezek hazai egyeztetésével sikerült 
bizonyítania a cigány nyelv újind rokonságát.)
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Nem lehet elég nyomatékosan ismételten idézni Hofher József és Landauer Attila egy-

behangzó, aprólékos fejtegetéseit a tennivalók összetettségérQl, sokrét_ségérQl. A peda-

gógus- és lelkészképzés ilyen irányú gazdagításától, az adott népcsoportok, tájegységek, 
települések, családok, egyének sajátosságaira figyelQ gesztusok, tervek, kezdeményezé-

sek megfogalmazásáig.
Ismertetésünk ettQl a ponttól kezdve szükségképpen nagyvonalúbbá válik. Hiszen a 

következQ néhány oldalon 8 radikálisan eltérQ témájú, stílusú dolgozatot kellene s_rítve 
az olvasó elé tárnunk, hogy a végsQ tartalmi koherenciát ne gyöngítsük, de a belsQ ellent-
mondások, valamint az egymással összeérQ gondolatok, a színvonalbeli elmozdulásokkal 
együtt érzékelhetQk, de egyúttal még méltányosan kiegyenlítettek is legyenek. Az adott 
terjedelmi keretek között ez sajnos megoldhatatlan! Marad a szubjektív válogatás, a csak-

nem távirati stílus és egy nyomatékos ajánlás a tanulni, megérteni, javítani, „gyógyítani” 
szándékozó kíváncsi olvasónak. Ne egyszer_en vegyék meg, könyvtárból kölcsönözzék 
ki ezt a gazdag gy_jteményes kötetet, hanem a többszörös, válogató böngészQ, jegyzete-

lQ, újraolvasó módszerrel rövid és hosszú távon tankönyvként, példatárként, hivatkozási 
alapként, munkaeszközként hosszú évekig használják! A sokszor egymással is dialógust 
folytató szövegeket, az adatok sorát, a kételkedés és a bizonyítás mondatait, valamint a 
rendkívül aktuális, bQséges jegyzetapparátust!

Pillantsunk bele a „kaleidoszkópba”! Lukács-Németh Alexandra „Tények és módszer-
tani megfontolások a cigánykutatásban” cím_ dolgozata forráshasználati gazdagságával 
t_nik fel leginkább. Lukács Ágnes a roma diplomások kiemelkedésének alapvetQ dilem-

máit taglalva, bizonyára joggal látja tipikusnak az identitásváltás, elhagyás, megtagadás 
gesztus sorozatot. Talán még „az Isten gyermeke vagyok romaként” megfogalmazás 
kínálja a legmélyebb önelfogadást és egyúttal a megbékülQ integrációt a megváltozó tár-
sadalmi státussal.

A Péceli Melinda által írott „A vallási közösség, mint a cigányintegráció egyik lehetsé-
ges terepe” dolgozat minden tekintetben kiemelkedQ ebben a mezQnyben. Leny_gözQ hi-
telességgel villantja fel a jeles személyiségek (Kunszabó Zoltán, Lakatos Béla, Magyarné 
Balogh Erzsébet, Hofher József), a radikálisan különbözQ helyszínek legfontosabb jel-
lemzQit. Témáját felekezetenként, az eltérQ nagyságú településeken, területi megoszlás-

ban, ráadásul idQben is széles skálán tekinti át, terepmunkájának s_rítménye rendkívül 
gazdag példatárt kínál az érdeklQdQk számára. Az általa levont következtetések szerint 
a megtérés után a férfiak megszabadulnak káros szenvedélyeiktQl, a nQk egészségi álla-

pota jelentQsen javul, „a hit hatására visszatér az életerQ”, továbbá a vallás felerQsíti a 
társadalmi felelQsségérzetet, a cselekvQ attit_döt, feloldja a cigány–magyar ellentéteket, 
mert „mindnyájan testvérek vagyunk”, valamint „a cigányok könnyebben lesznek hívQk, 
de nehezebben maradnak meg annak.” Terepmunkájának végkövetkeztetése („A vallás a 
cigányság integrációjának lehetséges útja.”) egyaránt és visszautasíthatatlanul önvizsgá-

latra készteti a nagypolitika, a véleményformáló értelmiség, az egyházak, a gyülekezetek, 
a települési és kisebbségi önkormányzatok vezetQit. Nostra res agitur! (A mi ügyünkrQl 
van szó!)

Hasonlóan meggyQzQ Lukács Ágnes írása az 50%-ban cigányok által lakott, meg-

közelítQen 3500 fQs Tuzsér baptista gyülekezetében tapasztaltakról. A helybeli vezetQ 
Lakatos Viktor közvetítésével, az angol baptisták segítsége révén önálló gyülekezeti házat 
vásárolva, 130 fQs, erQs, a nem hívQk megbecsülését is kiérdemlQ közösség teremtQdött 
a semmibQl, amelyben a „cigány-magyar hívQ vagyok” önmeghatározás általánosnak 
mondható. Itt a korábban hagyományos utcai családi sort, amit kizárólag férfi vezethetett, 
s a gyerekek után a csapat utolsó tagjaként lépkedhetett csupán az asszony, mára a hívQ 
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családokban a férj és feleség rendszeresen, kézen fogva egymás mellett mennek. DöntQ 
többségük normakövetQ életmódot folytat, de a b_nöst fél évre kirekesztik a gyülekezeti 
életbQl. A „törekvQk órája” nevezet_ tanfolyammal készülnek a Tisza élQ vizébe történQ 
bemerítés „befogadási” rítusára. A gyülekezet tagjai elszánt, higgadt szavakkal vallják: 
„Mi hirdetni fogjuk a szegényeknek a vigasztalást. Az Úr felemeli a cigány népet, a gye-
rekeinknek tanulni kell, ne házasodjanak 13 évesen!” (164–165. p.) S rezignáltan, ref-
rénszer_en mondogatják, kérdezgetik: „Nem értem a magyarokat, nekik sokkal könnyebb 
lenne hívQnek lenni?” (163. p.)

Morauszki András tanulmánya minden túlzás nélkül országosan kiemelt figyelmet 
érdemlQ összefüggést világít meg. Nevezetesen, a durván 100 éve született gyereklét-
szám – szinte folyamatos csökkenéssel – alig harmada jön világra manapság hazánkban 
és kerül majd iskolába a 21. század elsQ-második évtizedeiben. Ez e csökkenQ tendencia 
azonban a nem roma népesség körében jóval erQsebb, mint a romáknál, tehát az arányok 
jól érzékelhetQen az Q javukra változnak. Ennek a ténynek közvetlen következményeit 
taglalja részletesen az ifjú kutató. Hivatkozásai és saját eredményei szerint a roma tanulók 
arányának növekedése egyértelm_en összefügg a kompetenciamérések eredményeinek 
romlásával, de ezen belül is a szövegértés a legérzékenyebb terület.

S ezen a ponton elérkeztünk a (tanulmány írásakor még nem ismert) PISA 2012 általá-

nos romlást jelzQ, fájdalmas eredményeihez. (Természetesen az említett jelentés eredmé-

nyeinek részletes értelmezése egy másik dolgozat feladata. Itt csupán feltételes módban 
érintjük a rendkívül összetett kérdéskör egyik lehetséges összefüggését.) Fölmerül a kér-
dés: a cigányság növekvQ arányához, a szegregáció megállíthatatlannak t_nQ tendenciá-

jához hogyan alkalmazkodott, alkalmazkodik az utóbbi évtizedekben a pedagógusképzés 
tartalma, módszertana, nevelés- és m_velQdéspolitikánk? Mit tettünk, teszünk a szöveg-

értésben, az anyanyelvi készségek terén mutatkozó különösen fájó, növekvQ mérték_ 
különbségek csökkentéséért, felszámolásáért? (A korlátozott és a kidolgozott kód haszná-

latában mutatkozó réteg-specifikus eltérésekre gondoljunk!) Mivel ösztönözzük legjobb, 
legambiciózusabb pedagógusainkat, hogy ezzel a súlyosan hátrányos helyzet_ s ezért 
kiemelkedQen fontos réteggel foglalkozzanak? Módszertani kezdeményezések, kísérletek 
óvodákban, könyvtárakban, iskolákban, sajátos játékok, újabb mese- és ismeretterjesztQ 
könyvek, kézikönyvek, tankönyvcsaládok, a család motivációs bázisának újraépítése? 
Senki nem gondolhatja komolyan, hogy a 2014 QszétQl a rendszeres meleg étel, a f_tött 
szobák, a játékok önmagában elegendQ felzárkóztató hatást gyakorolnak majd. Az eddig 
inkább a nem roma gyerekek nevelését végzQ óvodapedagógusok szakmai felkészítése 
elegendQ lesz az eddig általuk kevéssé ismert közegbQl érkezQ gyermekek hatékony ér-
zelmi és intellektuális fejlesztéséhez? Kik, mikor, hogyan készítették, készítik fel óvo-

dapedagógusainkat az egyre nagyobb számban megjelenQ cigány szülQkkel kialakítandó 
hathatós együttm_ködés, konfliktuskezelés módszereire?

Nem véletlenül került a kérdQjel eme írás címének végére. Együtt emelkedünk, vagy együtt 
süllyedünk. (Itt egy jól tagolt bekezdésben kellene kifejteni az együtt szó többszörös jelentését, 
hiszen a fentiekben emlegetett leszakadók sok esetben nem jellemezhetQk egyszer_en a roma/
cigány származás megjelöléssel, de a tárgyalt kötet témája most nem teszi lehetQvé a széle-

sebb horizontú tárgyalásmódot.) Sorsunk széttéphetetlenül összefügg! NövekvQ számarányuk 
a jövQben sem lehet kétséges. Külön erre irányuló, célzott programok, növekvQ költségvetési 
rovatok hiányában menthetetlenül oktatási rendszerünk minQségi jellemzQi, a munkaerQ ké-

pezhetQsége, tanulékonysága s maga az ország egésze kerülhet a leértékelQdés lejtQjére.
A tematikus kapcsolódás okán, de szinte csak az említés szintjén idézzük, holott kötet-

nyi önálló elemzést érdemelne Lukács-Németh Alexandra másik írásának problémaköre, 
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amelyben az „Ifjúság 2008” kutatás adathalmazából kiemelte a magukat romának vallók 
adatait, és az életminQség kulcsszava mentén roma – nem roma összevetéseket vizsgált. 
Itt köztudottan a 15–29 éves korosztályhoz tartozók kerültek a mintába. Éppen csak né-

hány jellegzetes eltérés. A jelzett korosztályhoz tartozó megkérdezett romák 43 százaléká-

nak már van legalább egy gyereke, míg a nem romáknál ez csupán 15%. Harmaduk olyan 
családban él, ahol egyetlen keresQ sincs, de a romák negyede legalább tanul, miközben a 
nem roma közegben a tanulók aránya ennek kétszerese. Lakáskörülményeikkel elégedet-
len a romák 40 és a nem romák 15 százaléka. A romák rosszabb életminQségét bizonyítják 
még az alábbi, rendszerszer_ eltérések is:

Saját bevallásuk szerint soha nem jártak még (a megkérdezettek százalékában)

Roma Nem roma

színházban 81 47

moziban 87 27

könyvtárban 76 40

könyvesboltban 76 34

kiállításon 80 40

Takács Veronika a Soros Alapítvány támogatásával, jó 15 éve m_ködQ „Romaveritas” 
program bemutatására vállalkozott, amelynek keretében piacképes diplomák megszer-
zésére ösztönzik a roma öntudatot vállaló, tehetséges fiatalokat, akikkel évente kötöttek 
szervezQdést. A 145 megkérdezett jó fele (75 fQ), válaszolt a számítógépen szétküldött 
kérdésekre. Az így nyert adatokat további kötetlen személyes interjúkkal egészítették ki. 
Ezek alapján megállapítható, hogy a felsQoktatásba kerülQ cigány fiatalok döntQ többsége 
elsQ generációs értelmiségi, akik jobbára a roma társadalom középrétegébQl származnak, 
s a program legnagyobb eredménye a roma egyéni és közösségi öntudat, valamint a sze-

mélyes magabiztosság megerQsítése lett. Például a végzettek 25%-a dolgozik romákkal.
A kötetzáró 80 oldal racionális és érzelmi ereje méltó párja, folytatása a nyitó fejezetben 

olvasottaknak, a Hofher József és Landauer Attila által megjelenített szellemiségnek. Eddigi 
gyakorlatunkat követve elsQként a szerzQk neveit közöljük, holott ebben a részben inkább 
a kérdezQ, a szövegeket lejegyzQ, majd azokat szerkesztett formában közreadó, részben ér-
telmezQ munkatársakat kellene mondanunk, írnunk. A „Most rajtunk a világ szeme” cím_ 
dolgozat célja a Jezsuita Roma Szakkollégium munkájának bemutatása a hallgató interjúk-

ból összeálló mozaikkép alapján, melynek a fentiekben jelzett munkatársai voltak: Lukács 
Ágnes, Bodacz-Nagy Boróka, Luxné Prehoda Anna és Szalay-Hodován Anna.

A könyv 257. oldalától kezdQdQen okos, töprengQ, saját élettörténetüket mesélQ, ér-
telmezQ, kezdetben töredékes, majd egyre inkább sodró egésszé összeálló vallomások 
kiemelkedésük, értelmiségivé válásuk átélésérQl, az események hátterét is felvillantó, 
helyenként már kerek m_alkotásként vagy forgatókönyvként letehetetlenül izgalmas ol-
vasmányok sora. „…az édesanyám, aki a legnagyobb hatást tette rám. Pedig köze nincs 
az értelmiségi dolgokhoz.” Vagyis az édesanya teljesületlen vágyait gyermekein keresztül 
szeretné, és minden bizonnyal tudja megvalósítani. Több interjú visszatérQ motívuma az 
anyák elsQdleges, folyamatos, erQs motiváló hatása. Ennél egy fokkal erQsebb, ha a rende-

zett családon belül mindkét szülQ egybehangzóan bátorítja, támogatja, ösztökéli az ifjabb 
nemzedék tagjait. Mellettük kihagyhatatlan a kortárs csoporton belüli barátok, kollégiumi 
társak, jó példák hatása, no és sok esetben a „csakazértis” jól látható reakciója a környe-
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zetbQl érkezQ lekezelQ, kicsinylQ, leértékelQ megnyilvánulásokkal szemben. A Jezsuita 
Roma Szakkollégium tagjai félreérthetetlenül kifejezik fokozott felelQsségérzésüket: 
„TQlünk várják, hogy megváltsuk a romákat. Megfordíthatjuk a dolgokat. Hidakat kell 
építeni!” Több formában felmerül az integráció esélye, illetve ennek tudatosítása: „Van 
lehetQség csak nekünk nehezebb…Mindig segített, hogy mélyebben vallásosak vagyunk. 
Ilyen szakokat álmodni se mertem: 6 orvos, 6 jogász, 6 közgazdász!”

MeggyQzQ erQvel ismétlQdik ebben a körben a kettQs identitás (magyar-cigány, cigány-
magyar) magabiztos vállalása, mégpedig inkább gazdagságként, mintsem fogyatékosság-

ként. A diszkrimináció, az ellenséges érzületek tényét ismerik, de személyes sérelmekrQl 
nem tudnak, nem akarnak(?) számot adni. Az Q szintjükön már jellemzQbbnek t_nik a 
kiemelt, tapintatos figyelem, a teljesítményüknek kijáró megbecsülés.

„Én az életemet arra tettem föl, hogy a gyermekeimnek megadjam azt, amit én nem 
kaphattam”, vallja rendezett, tiszta, virágokkal teli lakásában az ötgyermekes cigány 
asszony, aki valahol egy Zalaegerszeghez közeli erdQ szélén, egy földbe vájt viskóban 
nevelkedett. CipQ helyett rongyokba csavart lábakkal, alsónem_ nélkül ment iskolába, 
rendezetlen élet_, alkoholista szülei sokadik alkalommal hagyták magukra testvéreivel 
együtt, küldték koldulni, s végül a rendQri autó szállítja az állami gondozottak intézeté-

be. Onnan befogadó szülQkhöz kerülve követhetQ mintát, életpéldát kapva, valamennyit 
tanul, munkaviszonyt létesít, élettársai és gyermekei lesznek, akiket minden erQvel, jól 
látható sikerrel ösztönöz a tanulásra. Tagadhatatlanul sikeres kitörés! (Az interjú készítQje 
Teklovics Boglárka.)

A recenzens számára a kötet csúcspontját az 1987-es születés_, jogász egyetemi 
hallgatóval készült interjú jelentette. (InterjúkészítQ Gulyás Attila.) Szakmát szerzett, 
Budapesten, rendezett viszonyok között élQ szülQk egyetlen gyermekeként vallja, hogy 
„két csoport közé szorulva élünk. Cigány vagyok, mégsem tudok teljesen azonosulni a 
többi cigánnyal. … nagyapám lenéz, mert tanulok.” A csaknem 20 oldalas érdekfeszítQ 
vallomás nem s_ríthetQ néhány sorba, de legalább a fentiekben jelzett szálról írhassunk 
még néhány szót. A család falusi rokonsága még lenézi a tanuló, állandó munkaviszonyt 
létesítQ budapestieket, de rendszeresen pénzbeli segítséget kértek, kérnek, amit megkapva 
azonnal italra, mulatozásra költenek. Mára a dolgos, igyekvQ család a segítséget ruhára, 
élelmiszerre korlátozta. Számukra egyértelm_vé lett az értékrendi választás. Rokonaikat 
nem megtagadva, már túl vannak egy súlyos döntésen. A szülQk után a fiuk is boldogulni 
fog diplomával a zsebében. A küzdelem, a bonyodalmak, a buktatók részleteit a szép kiál-
lítású, jól olvasható könyv lapjairól érdemes mélyebben megismerni, az egyéb ugyancsak 
felkavaró hatású történetekkel együtt.

A közeli múltban magyarul is olvashatóvá lett egy könyv, amelyben a lelkészek jelen-

tQs részét kínzó hibavalóság, feleslegesség érzését taglalják a szerzQk. Nem ismerek ilyen 
jelleg_ hazai kutatási eredményt. Valóban léteznének ilyen gondokkal küzdQ, jelentQs 
számú lelkész csoportok itt és most hazánkban? Ha igen, akkor többek között a pedagó-

gusok, a szociális munkások, a könyvtárosok, a m_velQdésszervezQk, az egészségügyben 
dolgozók, a szociálpolitikusok mellett nekik is jó szívvel ajánlhatjuk a fentiekben ismer-
tetett m_vet, mert direkt és indirekt módon árad belQle a missziói parancs. Menjetek! Van 
kihez és van miért.

(Gereben Ferenc – Lukács Ágnes (szerk.): Fogom a kezét, és együtt emelkedünk. 
Tanulmányok és interjúk a roma integrációról. /Agóra./ Budapest, 2013, Jezsuita 
Könyvek: JTMR Faludi Ferenc Akadémia, 352 p.)



BUZINKAY GÉZA

Tisztelgés Schultheisz Emil  
orvostörténészi munkássága elQtt

Schultheisz Emilt születésnapján a „kilencvenedikre” (Pro nonagesimo) cím_ kötettel 
köszöntötték fel kollegái, tanítványai és tisztelQi – hangsúlyozottan az orvostörténésznek 
tisztelegve. Ebben az egyetlen tényközlQ mondatban annyi magyarázatot igénylQ kifeje-

zés szerepel, hogy pusztán részletesebb kifejtésük kitehetne egy dolgozatot. Ám néhány 
részlet mégsem nélkülözhetQ. A latin kötetcím ma már szokatlanságával felkeltheti a 
figyelmet, viszont magának az ünnepeltnek talán fel sem t_nt: orvostörténészi m_ködé-

sének lényegi és jelentQs része kötQdik a latin nyelvhez. És azt is említsük meg, hogy az 
„orvostörténész” szóösszetétel sem feltétlenül világos, mert mióta intézmények is viselik 
nevükben, egyetemi diszciplína és oktatott tantárgy lett – egy sokágú szakma és összes 
m_velQjének történeti megközelítését fedi, méghozzá tágas civilizációs és társadalmi ösz-

szefüggéseiben, vagyis inkább gyógyítás- és egészségügy-történetet jelent.
IdQsebbek számára akár meghökkentQ is lehet, hogy ez a kötet az orvostörténészt 

köszönti, hiszen Qk Schultheisz Emilre, mint a Központi Állami Kórház – rövidebben 
és közismerten a Kútvölgyi – sok neves páciensének belgyógyász fQorvosára, majd 
igazgatójára emlékezhetnek, sQt 1974-tQl egy évtizednél hosszabban, mint egészségügyi 
miniszterre. Aktív gyógyítást, közigazgatási vezetést és tudományos kutatást egyszerre 
végezni, a hihetetlenség határát súrolja. Pedig ugyanarról a személyrQl van szó: az em-

ber iránti mindenoldalú érdeklQdésérQl és hihetetlen munkabírásáról. Olyan szellemi és 
fizikai energiáról, amely magyarázza a „kilencvenediket”, a lankadatlan munkabírást az 
Q részérQl, és némi kétkedést a mienkérQl, hogy nem történt-e valamilyen komolyabb 
évszám-elírás.

Nem ritka jelenség, hogy valaki orvos létére belekerül saját szakmája történetének 
b_vkörébe. Schultheisz Emil azonban nem ezen a módon lett orvostörténész, nem sa-

ját specifikációjának múltjából szedegetett össze színes kavicsokat. P „fordítva” lett 
orvostörténész: elQször, még az egyetemet elkezdve kívánt történelemmel és filozófiá-

val foglalkozni, s majd csak innen váltott át a debreceni, aztán a budapesti orvosi karra. 
Továbbra is ez a kettQs, bölcsész és orvos irányultság határozta meg lényét, s ebbQl fejlQ-

dött ki nem csak egy m_velt, széles látókör_ orvos, hanem egy igazi orvostörténész, aki 
érti e szóösszetétel mindkét felét.

 A több mint kétszáz oldalas kötet nemcsak arról vall, hogy hányféle szellemi körrel, 
személlyel került kapcsolatba Schultheisz Emil, de orvostörténészi m_ködésének pontos 
áttekintését is adja, életrajza mellett m_veinek, dolgozatainak teljes (és bibliográfiailag 
pontos) jegyzékével. Több mint fél évszázadot átfogó orvostörténészi m_ködésének szé-

les spektrumán belül vannak kiemelt területei: a görög-római és arab antikvitás, a késQ 
középkor és reneszánsz, valamint a felvilágosodás korának nagy alakjai, elméleteik és 
gyógyító gyakorlatuk, illetve az orvosképzés története. A korok, akárcsak a nyelvekkel 
megnevezhetQ kultúrkörök, a latin, az olasz és a német az európai kultúra megszületé-

sének és kivirágzásának meghatározó vonulatát jelzik. Galénosz, Avicenna, Paracelsus, 
Bánfihunyadi János, Zsámboki János, Weszprémi István, Gerard van Swieten és a Híres 
magyar orvosok cím_ könyvsorozat több kötetre menQ portréi jelölik tudós érdeklQdését. 
Témáit és alakjait mindig kultúrtörténeti aspektusokban vizsgálja, aminek nyilvánvaló 
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példái nagy m_vészek – Händel, Mozart, Haydn, Goya – betegségeit és gyógyításukat 
nyomon követQ cikkei, dolgozatai, elQadásai. Ez a vázlatos áttekintés is érzékeltetheti, 
hogy a Schultheisz Emilt gyakran illetQ polihisztor jelzQ nem túlzás és méltó hozzá.

A tisztelgQ kötet 25 szerzQjének reprezentatív névsora világosan mutatja az ünnepeltnek 
a magyar szellemi közéletben elfoglalt helyét: a szerzQk között szinte az a kivétel, ha vala-

ki nem egyetemi tanár, és jelen van az MTA volt elnöke, a Semmelweis Orvostudományi 
Egyetem két rektora, dolgozatot küldött akadémikus és korábbi államtitkár egyaránt.

A színes egyéniség_ ünnepelt elQtt sokszín_en felvonuló, érdeklQdési területének 
legtöbbjét felmutató dolgozatok sorából koncepciót kirajzoló szerkezeti egységeket for-
málni lehetetlen lett volna, ezért a kötet két szerkesztQje, dr. Kapronczay Károly és dr. 
Kapronczay Katalin az egyetlen járható útra lépett: a szerzQk bet_rendjében állították ösz-

sze a dolgozatokat, természetesen Szél Ágoston rektor köszöntQje, Jávor András elQszava 
és Schultheisz Emil életrajza, illetve orvostörténészi bibliográfiája után. Így ráadásul még 
a szerzQk hierarchiájának mindig kétséges siker_ feladatával sem kellett küzdeniük, ehe-

lyett létrehozhattak egy olyan kötetet, amelyben az érdeklQdQ olvasó szabadon mozoghat 
a szerzQk és témák között.

Birtalan GyQzQ a hazai egészségvédelmi munka megszervezését, a zöldkeresztes moz-

galom elsQ világháborút követQ megszervezését és sorsát tekinti át, a politikai és közéleti 
viszonyok döntQ befolyását is figyelembe véve. Cseh Károly a 2011-ben kiosztott fizioló-

giai és orvosi Nobel-díjazottak teljesítményéhez f_z reflexiókat és elevenít fel személyes 
emlékeket. Forgács Iván dolgozata szorosan kapcsolódik Schultheisz Emil munkásságá-

hoz, mint egészségügyi miniszteréhez. Az 1980-ban általa elrendelt, 2000-ig terjedQ hosz-

szú távú egészségügyi prognózis elkészítésének feltételeit és hátterét, illetve visszatekint-
ve az értékelését végzi el. Miután összeveti a ma érvényes koncepciókkal és programok-

kal, szkeptikus végkövetkeztetése szerint: „A hasonlóság az 1980-as és 2011-es egészség-

politikai programok között nyilván abból adódik, hogy az egészségügy három évtizedes 
sagajában az alapvetQ problémák keveset változtak. »Tempora mutantur«, de a problémák 
nem!” (58. p.) Forrai Judit a középkorba, Maimonidész munkásságának egy speciális 
vetületéhez nyúlik vissza „A szexuális férfierQ serkentése orvosi javallatra a XII. szá-

zadban” c. dolgozatával, amelyben a szíriai szultán számára írt m_vét mutatja be. Füredi 
János a magyar pszichiátria 2007-ben véget ért, negyvenéves „aranykorára” tekint visz-

sza és felszámolásához f_z gondolatokat. Gazda István a 19. században Magyarországon 
kiadott fizikatörténeti irodalmat tekinti át, a fizika egyetemes óriásainak életrajzaitól az 
akadémiai emlékbeszédekig. Gömör Béla, mint egykori gyakorló belgyógyászhoz szól 
Schultheisz Emilhez („Szemelvények a mozgásszervek belgyógyászata és a fizioterápia 
kapcsolatának hazai történetébQl”). Grabarits István röviden értekezik az elsQ országos 
érvény_, 1745-ben kiadott pozsonyi gyógyszerárszabásról. Kapronczay Katalin az egész-

ségügyi közigazgatás két 17. századi, a felvilágosodás reformjait elQkészítQ német teoreti-
kusának, az idQsebb és az ifjabb Hörnigknek, a Habsburg-birodalmat, sQt Magyarországot 
is érintQ m_ködését mutatja be. Kapronczay Károly a 19. századi szláv, orosz és lengyel 
orvosi nyelvújításról – a bolgár és a délszláv szaknyelv esetében megteremtésükrQl – ír 
összefoglaló dolgozatot; olyan témáról, amelynek ez az elsQ hazai feldolgozása. Karádi 
István az érelmeszesedés folyamatának kutatásáról és új felfogásáról írt szakpublikációt, 
a következQ dolgozatban pedig Karasszon Dénes kérdésfelvetése eszmei indíttatású: a 
protestantizmus és az európai orvostudomány megújításának összefüggéseit tekinti át, 
legfontosabb tettének az orvostudomány anatómiai alapokra helyezését és a betegségek 
racionális felfogását nevezve. Kiss László az elsQ magyar diabétesz-monográfia szerzQjé-

nek, a 18. századi Trnka Vencelnek a munkásságát vizsgálja, ezt követve Lozsádi Károly a 
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görög Démétér- és a római Ceres-mítoszt veti össze a medicinával kapcsolatos tartalmuk 
szempontjából. Magyar László András kérdésfelvetése – Tudomány-e a medicina? – a 
szakember és a tudós viszonyára vonatkozik. Nem egy szellemes megfogalmazással, az 
antikvitástól napjainkig tekinti át a lehetséges válaszokat, s vonja le a végkövetkeztetést: 
„…nagyjából ma is ugyanaz a helyzet, mint Galénosz idejében: a tudós orvos ma is lehet 
ugyan tudós, de nem azért, mert orvos, hanem azért, mert tudós.” Monok István az 1500-
as évek városainak a könyvkultúrát illetQ magatartásformáit elemzi igen nagy példatáron. 
Módis László az orvostörténelem hazai egyetemi oktatásának mai dilemmáit boncolja, 
majd a marosvásárhelyi Péter Mihály és Péter H. Mária adatgazdag tanulmányukban az 
Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztályának tevé-

kenységét dolgozzák fel az alapítástól, 1859-tQl az 1990-es újraalakuláson át napjainkig. 
Sótonyi Péter a rendszerváltás éveinek egyik, a médiát és a nagyközönséget is lázba ho-

zó, de kevéssé dicsQséges „mozgalmának”, a barguzini állítólagos PetQfi-sír kutatásának 
és leleplezQdésének történetét írta meg. Szirmai Imre Neurophobia címmel arra keresi 
a választ, hogy „…mi okozta az idegrendszer betegségeivel foglalkozó szakágakban az 
orvosi utánpótlás drasztikus csökkenését?”. Tompa Anna a rákkutatással foglalkozó dol-
gozatában a tényeken alapuló orvoslás szerepét, illetve az egyén s fizikai és mentális kör-
nyezetének befolyását kutatja. R. Várkonyi Ágnes Zrínyi Ilona két kis gyermekével 1677 
decemberében tett téli utazásának történetét és ennek II. Rákóczi Ferenc emlékezetében 
megmaradt emlékeit rekonstruálja, végül pedig Vizi E. Szilveszter „a gondolatok átörök-

lQdésének” kérdését, azaz a kémiai ingerületátvitel felfedezésének történetét kíséri végig.
Szép és gazdag születésnapi ajándék a Pro nonagesimo kötet. Borítóján a megszokott 

látszólagos egykedv_séggel tekint ránk Schultheisz Emil, ám aki jobban megnézi sötét-
keretes szemüvege mögé rejtett tekintetét, bölcs figyelmet és egy frappáns válasz elQtti 
pillanatot érzékelhet. Most már, hogy 2014. június 12-én elhunyt, emlékezetünkben ez a 
fénykép rögzül róla, szellemét, a lezárt életm_vet pedig megQrzik a könyvek.

(PRO NONAGESIMO. Tanulmányok Schultheisz Emil professzor 90. születésnapjá-
ra. Szerkesztette: Dr. Kapronczay Károly, Dr. Kapronczay Katalin. Budapest, 2013, 
Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió, 224 p.)



SZMODIS JENP

Válság, jog, állam

A 2008-ban kipattant ún. hitelezési válság, ami alapvetQen az amerikai másodlagos jel-
záloghitel-piaci válság nyomán vált mindenki számára közvetlenül érzékelhetQvé, a nyu-

gati gazdaság, a nyugati élet- és gondolkodásmód mélyebb ellentmondásaira irányította 
a figyelmet. A válság elhúzódásával ugyanis egyre inkább világossá vált, hogy a bajokat 
nem pusztán szezonális jelenségek idézték elQ, hanem a válság a legnagyobb valószín_-

ség szerint strukturális jelleg_. Ez azonban szükségessé tette azt is, hogy újra vizsgálat 
tárgyává váljon az állam és a gazdaság, a jog és a gazdaság kapcsolata, a szabályozás 
lehetQségeinek és újabb módjainak kérdése. Ebben az összefüggésben igen idQszer_ tehát 
Visegrády Antal és Kondorosi Ferenc Az állam és a jog természetrajza válság idején cím_ 
kötete, amely elméleti keretbe ágyazva veszi sorra a válság során felszínre került legége-

tQbb társadalmi problémák jog- és államelmélet szempontjából releváns vonatkozásait.
A könyv Joguralom válságban címet viselQ elsQ nagy egysége elöljáróban igen alaposan 

és polemikusan járja körül a jogállam fogalmát és jelenségét, utalva nem csupán az angol, 
a német és a francia jogirodalomban bevett értelmezésekre, de kritikailag bemutatva a 
jogállam formai és tartalmi vonatkozásairól vallott közkelet_ nézeteket is. Kitér a jog-

uralom nemzetközi szint_ erQsítésének lehetQségeire és nehézségeire, a szupranacionális 
szervezetek m_ködésével összefüggQ ellentmondásokra, valamint a nemzetközi együtt-
m_ködés és szabályozás hatékonyságának problematikájára. A joguralom és a gazdaság 
összefüggésében rámutat arra a körülményre is, hogy míg az emberi és szociális jogok 
érvényre juttatása a célkit_zés szintjén markánsan jelen van az államok nemzetközi dis-

kurzusában, addig a multinacionális vállalatok sajátos profitérdekei – ugyancsak nemzet-
közi szinten – e célok maradéktalan megvalósulása ellen hatnak. A képet pedig tovább 
színezi az államok közötti gazdasági verseny, ami adott esetben a nemzetközi szinten tett 
deklarációkkal ellentétben az emberi és szociális jogok operatív érvényesülésének rová-

sára igyekszik elQnyt biztosítani a profittermelésnek az adott állam versenyképességének 
elQmozdítása érdekében. Külön fejezet foglalkozik a nemzetközi kapcsolatok kérdésével 
utalva arra is, hogy a ‚90-es évek ideológiájával és optimista várakozásaival szemben nem 
látszik igazolódni a kapitalizmus és a demokrácia egymást feltételezQ doktrínája, ugyanis 
a gazdasági növekedés a válság idQszakában éppen azokban a keleti gazdaságokban ma-

radt fenn, amelyek berendezkedésükben nem azonosíthatók a nyugati típusú demokráci-
ákkal. A jogbiztonság és a humán-biztonság kérdését tárgyaló fejezet gyakorlati oldalról 
ad adalékokat ahhoz a régi problematikához, ami olykor a jog formális és funkcionális 
értelmezése közötti polémiában exponálódik. Hangsúlyozza továbbá, hogy az államok 
biztonságának kérdésérQl a hangsúly fokozatosan az emberek biztonságának kérdésére 
helyezQdik, ami azonban szoros összefüggésben áll a globális biztonsági kihívásokkal.

Az állam hagyományos fogalma és küldetése cím_ nagy fejezet precíz államtudományi 
alapvetés és történeti kitekintés kontextusában veszi sorra az államelmélet olyan kitün-

tetett problémáit, mint a szuverenitás, az állam funkcióinak kérdése, az államforma és a 
kormányforma fogalma, a liberális, a jóléti és a totális állam, valamint a jogállam. A kötet 
ezen alapos elméleti bevezetést követQen tér rá harmadik nagy fejezetében a szuverenitás 
21. századi kihívásaira. Helyesen mutat rá a kötet e körben arra is, hogy a szuverenitás 
egyes elemeinek átruházása fejében az államok más államok szuverenitásának „bizonyos 
elemeit” kapják cserébe.
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A negyedik és ötödik nagy egység a gazdaság és a politika kérdéseivel foglalkozik, 
mégpedig a nemzetközi gazdasági kapcsolatok rendszerében. Hangsúlyozza a gazdasági 
tényezQknek a biztonsági rendszerre gyakorolt hatását, egyúttal szemléletesen világítja 
meg a biztonsági igények és a jóléti társadalmak „szociális dömpingje” között feszülQ 
ellentmondásokat. Receptet természetesen a kötet sem tud adni a válságból való kilába-

lásra, azonban helyesen ismeri fel, hogy továbbra sem mondhatunk le több tényezQ, tehát 
a társadalmi igazságossággal, a szociális biztonsággal, a versenyképességgel, valamint 
demokráciával összefüggQ elvek együttes érvényesítésérQl.

A hatodiktól a nyolcadik nagy fejezetig tartó egységek az emberi egészséggel kapcso-

latos problémáknak szentelnek kitüntetett figyelmet, valamint annak a kérdésnek, hogy 
az államnak a mai kor viszonyai között milyen hatékony eszközei lehetnek a szegénység 
és a betegség elleni küzdelemben. Elöljáróban a kötet igyekszik az egészség fogalmát 
megragadni, történeti kontextusban vizsgálva mind az egészséggel kapcsolatos nézeteket, 
mind a táplálkozás koronként változó szokásait, mind pedig azt a gondolkodási keretet, 
amelyben az egészségrQl való nézetek megjelennek. Igen helyesen hívja fel a figyelmet 
a vallási elQírásoknak az egészség kérdésével való összefüggésére is. Ezt követQen tér 
rá az egészség problematikájának a modern, szekularizált világban való megjelenésére, 
a társadalmi változásoknak az egészségre gyakorolt hatására. Nemzetközi kitekintésben 
veszi szemügyre a várható élettartam kérdéskörét, rámutatva mindazon globális egyenlQt-
lenségekre is, amik az életkilátásokat illetQen az egyes társadalmak összehasonlításában 
megfigyelhetQk.

A kötet a szegénység kérdéskörét az emberi jogok problematikájával szoros összefüg-

gésben tárgyalja. Helyesen ismeri fel, hogy a különbözQ segélyprogramok szükséges, de 
távolról sem elégséges eszközei a szegénység elleni globális erQfeszítéseknek. Utóbbiak 
sikeréhez ugyanis a kereskedelempolitikának kell új irányokat szabni. A kötet a szegény-

ség kérdését egyúttal a fertQzQ betegségekkel együttesen tárgyalja, rámutatva a védekezés 
gazdasági feltételeire, a szegény országok fokozott kiszolgáltatottságára is.

A kötet kilencedik nagy egysége a jog hatékonyságának kérdését elemzi. E fejezet 
egyúttal megvilágíthatja számunkra, hogy az állami törekvések mennyiben lehetnek al-
kalmasak, illetve alkalmatlanok a válsággal összefüggQ problémák hatékony kezelésére. 
A jog hatékonyság mérésének elméleti problémái cím_ fejezet igen érdekfeszítQen és 
alaposan tárgyalja a jogalkotói elképzelések és várakozások, valamint azok teljesülésének 
kérdéskörét. Külön izgalmasak a kísérleti jogalkotásra, valamint az ún. idQtörvényre vo-

natkozó részek, amelyek hazai körülmények között is megfontolásra érdemesek lehetnek. 
A jog hatékonyságának mérésével kapcsolatos kérdések jelentQs mértékben a gazdasági 
jelleg_ szabályozással, vagy a szabályozás gazdasági vonatkozásaival összefüggésben 
exponálódnak a kötetben, azonban a könyvben teret kap mind a bírói jogalkalmazás ha-

tékonyságának problémája, mind pedig a jogtudatra vonatkozó mérések kérdésköre is. 
Utóbbi a jogról való gondolkodás hazai változásairól való tudásunkhoz ad hozzájárulást, 
ami azért is különösen értékes, mert egy társadalmi–gazdasági–jogi paradigmaváltás idQ-

szakának folyamatában válik értelmezhetQvé a társadalom, kitüntetetten a fiatal értelmisé-

gi jelöltek vélekedése, e vélekedés változása a társadalomirányítás egy igen markáns esz-

közérQl. A kötet e fejezete Eugen Ehrlich nyomán igen helyesen mutat rá arra, a sokszor 
talán nem kellQen méltányolt igazságra, hogy a tudomány a módszerek sokszín_ségén 
alapulva magát az igazságot kell, hogy keresse, nem pedig megszokott praxisok alapján 
reprodukálnia önmagát.

A kötet tizedik nagy egysége a jog kulturális összefüggéseit veszi vizsgálat alá. 
Szemléletesen tárgyalja az emberi jogokkal kapcsolatos elképzelések kultúránként 
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való sokszín_ségét, rámutatva az emberi jogok eszméjének történeti jellegére is. 
Szükségképpen merülnek fel e fejezetben a jog és az erkölcs kapcsolatának kérdései, és a 
kötet igen mértéktartóan tesz bizonyos distinkciót az emberi jogok nyugati értelmezése, 
és a jog erkölcsi alapjai között. Ezen a helyen utalok arra, hogy a legutóbbi évek kuta-

tásában mind nagyobb szerepet kap a jog kultúra alapú kutatásán kívül a jog evolúciós 
szempontú vizsgálata is, ami talán hozzásegíthet ahhoz, hogy az eddigieknél még világo-

sabban lássuk a különbözQ kultúrák jogi gondolkodása közötti különbségek és hasonlósá-

gok mélyebb okait. A kötet e fejezete azonban mindenképpen precízen, korrekten és kellQ 
árnyaltsággal írja le az emberi jogokkal kapcsolatos, globálisan eltérQ felfogások termé-

szetét, így méltó módon zárja ennek az értékes és gazdag kötetnek a gondolatmenetét.

(Visegrády Antal – Kondorosi Ferenc: Az állam és a jog természetrajza válság idején. 
Pécs, 2013, Harthmedia,196 p.)



Paul Wingrove1

Nagy-Britannia és a koreai háború

Thomas Hennessey: Britain’s Korean War: Cold 
War Diplomacy, Strategy and Security, 1950-53 
(Manchester University Press, 2013, 304 oldal) 
cím_ könyvének bemutatása

Mire a háború véget ért, a britek már attól tar-
tottak, hogy nem a szovjetek, hanem az amerika-
iak jelentik a nagyobb veszélyt a világbékére. A 
cikkünkben bemutatott könyv célja az, hogy ér-
tékelje a feszültségeket a London és Washington 
közötti „különleges kapcsolatban”. Emellett 
arra törekszik, hogy új perspektívával szolgál-
jon a brit befolyás korlátait és sikereit illetQen.

Thomas Hennessey új könyve az Egyesült 
Államok és az Egyesült Királyság közötti kap-

csolatokat veszi górcsQ alá a koreai háború 
(1950–1953) évei alatt. Bár a két nemzet fegy-

veres erQi vállvetve harcoltak az észak-koreai 
hadsereg és Mao Kínájának „önkéntes” csapatai 
ellen az 1950. június 25-ei Dél-Korea elleni 
észak-koreai invázió után, már a kezdetektQl 
fogva jelentQs és éles nézeteltérések voltak a 
két nyugati nagyhatalom között mind a háború 
menetét, mind a követendQ diplomáciai straté-

giát illetQen. Az Egyesült Királyság szándéka 
az volt, hogy megoldást találjon ezekre a né-

zeteltérésekre, miközben igyekeztek katonai 
és diplomáciai befolyást gyakorolni egy olyan 
Washingtonra, amelyet nagyon dühített a kom-

munista terjeszkedés.
Thomas Hennessey a jelenkori brit és ír törté-

nelem professzora a Canterbury Christ Church 
University-n. Hennesey professzor nyolc fe-

jezeten keresztül meséli el az angol–amerikai 

* Paul Wingrove korábban a Greenwich-i Egyetem 
oktatója volt.

viszony e nehéz éveinek történetét, méghozzá 
túlnyomórészt a brit Nemzeti Levéltárban ta-

lálható kiadatlan dokumentumokra támaszkod-

va, illetve olyan már publikált dokumentumok 
felhasználásával, amelyeket a Dokumentumok 
a tengerentúli brit politikával kapcsolatban 

(Documents on British Policy Overseas), va-

lamint Az Egyesült Államok külkapcsolatai 
(Foreign Relations of the United States) cím_ 
sorozatok koreai háborúval foglalkozó kötetei-
ben tettek közzé. A felhasznált dokumentumok 
magas szint_ politikai párbeszédrQl, élénk dip-

lomáciai forgalomról és számos nemzetközi 
találkozóról tanúskodnak ezekben az években.

Bár csodálatra méltó lehet az elsQdleges 
forrásokra való ilyen mérték_ támaszkodás, 
érzésem szerint a hivatalos dokumentumokra 
való túlzott összpontosítás olyan könyvet ered-

ményezett, ami kevesebbet nyújt annál, amit a 
címe ígér. A könyv azt az általános benyomást 
keltette bennem, hogy ez egy olyan történeti 
munka, amibQl – ha szabad így kifejeznem ma-

gam – talán túlságosan is sok történelem maradt 
ki. A szerzQ dokumentumokra épülQ, lépésrQl 
lépésre haladó beszámolót kínál az események 
menetérQl (egy táviratot küldenek, megérkezik 
rá a válasz, felvetnek egy kérdést egy találko-

zón, viszonválaszra kerül sor, stb.), de túl gyak-

ran adós marad a kellQ mérték_ magyarázattal, 
illetve értelmezéssel.

Bár az ilyen jelleg_ megközelítés nem tel-
jesen megalapozatlan, ugyanakkor meglehetQ-

sen korlátozott stratégia, ami kevés teret hagy 
azoknak az elemeknek, amelyek nem csupán 
történelmileg teljesebb, hanem érdekesebb be-

számolót is eredményezhetnek. A történelmi 
személyiségek, az ideológiák, a bürokratikus 
politikák, a belpolitikai feszültségek, a stratégiai 
megfontolások és a kulturális hagyományok 
éppúgy részei a történelem szövetének, mint a 
hivatalos dokumentumok. Ám a könyv szer-
zQje javarészt elhanyagolja Qket egy egyenes 
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és nagyrészt kritikátlan dokumentum-krónika 
kedvéért. Figyelemre méltó, hogy több fejezet-
ben a hivatalos dokumentumokon túl egyáltalán 
nem használ semmilyen más forrást (naplókat, 
memoárokat, önéletrajzokat, életrajzokat, mo-

nográfiákat vagy újságcikkeket), más fejezetek 
pedig csak minimális hivatkozást tartalmaznak 
az ilyen anyagokra, különösen az amerikaiakra. 
Természetesen sok tanulnivaló van a hivata-

los dokumentumokból, és bizonyos mértékben 
hasznos, ha megismerhetQ az itt bemutatott 
dokumentumanyag, de a szerzQ a dokumentu-

mokat túl gyakran veszi készpénznek, és nem 
mindig derül ki, hogy pontosan mennyire is 
volt jelentQs egy-egy távirat vagy az üléseken 
lezajlott információcsere. Még ha el is fogadom, 
hogy a szerzQ célja lehetett korlátozott – a do-

kumentumanyag átfogó és részletes elemzése és 
bemutatása – nem éreztem, hogy az eredmény 
az a történelmileg kerek, meggyQzQ és magával 
ragadó bemutatása lenne az angol-amerikai vi-
szony eme feszült éveinek, amit vártam.

Emlékeznünk kell arra, hogy az Egyesült 
Királyság és az USA közötti kapcsolatnak ek-

koriban voltak rendkívül feszült, sQt drámai 
pillanatai is, de ebben a könyvben ezek nagyon 
alulértékeltnek t_nnek (az 1950. decemberi 
Attlee–Truman találkozó jegyzQkönyveibQl pél-
dául szinte színdarabot lehetne írni). A hivatalos 
ülések jegyzQkönyveinek egyes részei megtalál-
hatóak az ide vonatkozó FRU-kötet 1361–1475. 
oldalán. Annak példájaként, hogy mit lehet ha-

sonló esetben tenni, megemlíthetjük Rosemary 
Foot The Wrong War cím_ könyvét. (A könyv 
az észak-koreai támadásra adott amerikai vá-

laszra összpontosít, de gazdag, átgondolt és 
sokoldalú értelmezését nyújtja ennek a válasz-

nak.) Hennessey bizonyos mértékben hagyja, 
hogy a könyvében a dokumentumok magukért 
beszéljenek – a dokumentumok azonban csak 
ritkán tesznek így. A szerzQ hangja szükség-

képpen hallható mind azoknak a szövegeknek 
a kiválasztásán keresztül, amikkel dolgozik, 
mind a bennük levQ anyag felhasználása által. 
Bevallom, hogy volt néhány alkalom, amikor 
egyik vonatkozásban sem láttam a szerzQ szem-

szögét. Így például nem utal a háború kitörése 
után tartott elsQ fontosabb brit kabinetülésére, 

amelyre 1950. június 27-én, mindössze két 
nappal az észak-koreai invázió után került sor. 
Továbbá van egy beszámoló Attlee miniszter-
elnök és Truman elnök 1950 decemberében 
Washingtonban tartott találkozójáról (hat hiva-

talos találkozójuk közül az ötödikrQl), amikor 
a szerzQ figyelmen kívül hagyja a tárgyalás 
szinte összes jelentQs elemét, és figyelmét szinte 
azonnal az atomfegyverek bevetésének kérdé-

sére fordítja, amit – bár kétségtelenül fontos 
kérdés volt – csak (és ezt a szerzQ is megjegyzi) 
a találkozó legvégén vetettek fel. (Mellesleg 
úgy t_nik, hogy itt a 33. lábjegyzet nem a meg-

felelQ dokumentumra utal.) Ez a néhány példa 
véleményem szerint felvet bizonyos kételyeket 
a Hennessey által kínált beszámoló teljességét 
illetQen.

Amiatt is aggódtam, hogy a szerzQ túlságosan 
is támaszkodik egyfajta szakmai megszokásra a 
dokumentumok szavainak saját szavaiként való 
reprodukálásakor (a forrásra ugyan utal, de a 
szavak nem jelennek meg idézQjelek között, 
vagy egy egész mondatot beilleszt, de csak 
néhány szó jelenik meg idézQjeleken belül). 
Meg kell jegyeznem, hogy ez kizárólag a már 
közzétett dokumentáció esetében volt nyilván-

való, amit magam is meg tudtam tekinteni, és 
ami a kisebb része a könyv forrásbázisának. 
(Nem próbálok ítéletet mondani a kiadatlan, 
levéltárakban Qrzött anyag tekintetében, ami a 
szerzQ fQ forrása.)

Összességében elmondható, hogy a háttérbe 
szorult szerzQi nézQpont és eseményértelmezés 
bizonytalanságban hagyja az olvasót abban a te-

kintetben, hogy mi az az új perspektíva – ha van 
egyáltalán ilyen –, amivel ez a könyv hozzájá-

rul az események megértéséhez. Lehet, hogy 
a szerzQ célja nem volt több, mint hogy egy 
hivatalos dokumentumokra épülQ beszámolót 
írjon, amely esetben a kötetnek van némi értéke, 
de óvatosan és kritikus szemmel kell olvasni. 
A szövegben van néhány nyilvánvaló ténybeli 
tévedés és szerkesztési hiba, a jelen sorok írója 
pedig úgy véli, hogy a kiadó egy kicsit több idQt 
és energiát is szánhatott volna a kézirat rendezé-

sére a nyomdába adás elQtt.

(LSE Review of Books)
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Arjun Subramaniam

Légiharc Banglades fölött

P. V. S. Jagan Mohan és Samir Chopra: Eagles 
over Bangladesh. The Indian Air Force in the 
1971 Liberation War. (HarperCollins India, 
2013, 428 oldal) cím_ könyvének bemutatása

Miután a The India-Pakistan Air War of 1965 (Az 
1965-ös indiai-pakisztáni légi háború) cím_ elsQ 
közös könyvükben részletes elemzéssel szolgál-
tak az 1965-ös légi háborúról, a P. V. S. Jagan 
Mohan és Samir Chopra nevével fémjelzett szer-
zQpáros – ketten a modern katonai repülés legis-
mertebb indiai szerelmesei és krónikásai közül 
– újabb érdekes munkával jelentkezik. Az 1971-
es indiai–pakisztáni háború keleti hadszínteré-

nek légi hadviseléssel összefüggQ eseményeirQl 
szóló könyv az Eagles over Bangladesh (Sasok 
Banglades egén) címet viseli.

Az 1965-ös háborúban a Pakisztáni LégierQ 
a konfliktus elsQ hetében teljes erQbedobással 
harcolt új F–86 Sabre és F–104 Starfighter tí-
pusú vadászgépeivel, ezután viszont kifogyott 
a lendületbQl. A háború után az Indiai LégierQ 
nagyszabású modernizációs programba kez-

dett: fokozatosan kivonták a hadrendbQl az 
olyan régebbi gépeket, mint a sugárhajtású 
deHavilland Vampire vagy a Dassault Mystere, 
és korszer_sítették a sokoldalú, vadász- és bom-

bázó/alacsonytámadó repülQgépként egyaránt 
bevethetQ Hawker Huntereket, amelyek nagyon 
ígéretesnek t_ntek, de viszonylag kicsi volt a 
hatótávolságuk és a repülési idejük. 1971-re 
már szolgálatba álltak az új MiG–21FL (illetve 
ahogy Indiában nevezték, T–77) típusú (jelentQs 
földi támadó képességgel is rendelkezQ) szovjet 
vadászgépek, illetve rendelkezésre állt a meg-

növelt hatótávolságú Hunter Mk.56, a Szuhoj 
Szu–7 vadászbombázó, továbbá több századnyi 
a jól bevált Folland GnatbQl. (Utóbbi az 1965-
ös háborúban a pakisztáni Sabre-k ellen nyújtott 
kit_nQ eredményeivel kiérdemelte a „Sabre-
gyilkos” [Sabre Slayer] becenevet.)

Érdekes a konfliktus elQzményeinek bemu-

tatása, mivel betekintést kínál a MiG–21/T–77 
hadrendbe állításának történetébe, és az olyan fi-

atal indiai m_veleti parancsnokok, mint „Mally” 
Wollen repülQezredes (a tezpuri légibázis pa-

rancsnoka) és Csandan Szingh Dzsorhat repü-

lQezredes üdítQen agresszív megközelítésébe. 
Az indiai légierQ tapasztalt vezérkari fQnöke, 
Pratap Csandra Lal légimarsall hozzáértését 
dicséri az a szisztematikus mód, ahogyan az 
Indiai LégierQ a keleti hadszíntéren vezényelte 
az erQit, és kihasznált minden rendelkezésre álló 
repülQteret a vadász-m_veletek számára azzal, 
hogy kisebb egységekben széttelepítette a gépe-

ket és kiépítette az infrastruktúrát olyan addig 
ritkán használt repülQtereken is, mint Panagarh.

Érdekes és leny_gözQ olvasmány a 37. 
(Fekete Párducok) repülQszázad Hunterjei által 
1971 októberében a kelet-pakisztáni légtérben 
végrehajtott agresszív felderítQ berepülések le-

írása, ami egyben kiemeli a m_veleti parancs-

nokok és az Indiai LégierQ hajózó állományának 
gondolkodásmódjában bekövetkezett változást 
is. Ehhez társult az Indiai LégierQ fokozott 
képessége a helikopteres és a légi szállítású 
m_veletek végrehajtására az indiai hadsereg-

gel együttm_ködve. 1971. november 21-én az 
Indiai LégierQ akcióba lendült, hogy támogassa 
a 350. és a 42. gyalogsági dandár összevont 
erQinek hadm_veleteit, amelyekben a Mukti 
Bahini gerillák (a Kelet-Pakisztán, azaz a mai 
Banglades függetlenségéért küzdQ szabadság-

harcosok) is részt vettek a Boyra-kiszögellés 
dzsesszori szektorában. A 22. (Suhanók) repü-

lQszázad Folland Gnatjeit Dumdum repterérQl 
riasztották, hogy elfogják a támadó Sabre-ket. 
Az Indiai LégierQ azonban elQször csak másnap, 
november 22-én ért el légi gyQzelmet, amikor a 
22. repülQszázad négygépes Gnat-köteléke le-

lQtt két pakisztáni Sabre-t Boyra felett. Amikor 
nem sokkal ezután a légierQ vezérkari fQnöke és 
a honvédelmi miniszter meglátogatta a száza-

dot, az ünneplés láttán az elQbbi megjegyezte: 
„Úgy t_nt, mintha már azelQtt megnyertük vol-
na a háborút, hogy elkezdQdött volna.”

A szerzQk aprólékos részletességgel írják 
le a légi háború történetét, amely hivatalosan 
december 4-én (illetve december 3-án éjfélkor) 
kezdQdött; azt követQen, hogy december 3-án 
a Pakisztáni LégierQ megelQzQ légi csapásokat 
hajtott végre nyugaton. A sodró lendület_ nar-
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ratívában megelevenedik Dakka, Kurmitola, 
a Tezgaon repülQtéere, Csittagong és más pa-

kisztáni katonai célpontok szüntelen támadása a 
14., 7., 37., 28., 4. és 30. repülQszázad Hunterjei 
és MiG–21-esei által. A 15., 22. és 24. re-

pülQszázad Gnatjei légi fedezetet nyújtottak, 
amikor csak szükség volt rájuk, és biztosították 
az Indiai LégierQ bázisainak és taktikai harci 
területeinek légvédelmét. Az eredetileg bombá-

zónak épült, de késQbb felderítQként is kit_nQen 
bevált Canberrákkal végrehajtott felderítQ kül-
detésekrQl is olvashatunk, így például a 16. re-

pülQszázad mély berepüléseirQl Kelet-Pakisztán 
légterébe. Az indiai MiG–21-esek szovjet gyárt-
mányú M–62-es bombákkal meredek zuhanóre-

pülésbQl támadták a pakisztáni repülQtereket. A 
támadások mély krátereket ütöttek a kifutópá-

lyákon, és december 5-tQl a földre kényszerítet-
ték a Pakisztáni LégierQ gépeit.

Nagyon érdekesnek találtam a „Kilo Flightról” 
és a vele kapcsolatos eseményekrQl szóló leírást. 
Kilo Flight volt a fedQneve az 1971 szeptembe-

rében megalakult bangladesi légierQnek, ami 
az indiaiak által a Mukti Bahininak átadott két 
teherszállító gépbQl – egy DC–3-as Dakotából 
és egy DHC–3-as OtterbQl – és egy felfegyver-
zett Aloutte III-as helikopterbQl állt. A három 
gépet az eredetileg még a II. világháborúban 
épült dimapuri repülQtérre telepítették. A két 
teherszállítót alkalmassá tették bombák, illetve 
(az Ottert) rakéták hordozására. A Dakotát végül 
csak személyszállításra használták, de az Otter 
és a helikopter több bevetésben is részt vett.

A közvetlen légi támogatást és a lefogó 
m_veleteket három indiai hadtest (II., IV. és 
XXXIII.) támogatására megkönnyítette, hogy 
a légi m_veleteket a csata elQrehaladásának 
függvényében könnyedén tudták átváltani szek-

torról-szektorra. Szagat Szingh altábornagy IV. 
hadtestének rendelkezésre állt a maximális lé-

gi kapacitás, beleértve nagyjából tíz Mi–4-es 
helikoptert, ami lehetQvé tette számára, hogy 
megtervezze és végrehajtsa az elsQ különleges 
helikopteres szállítású hadm_veletet. Sylhet vá-

rosa mellett három hullámban egy zászlóaljnyi 
gurkhát raktak ki az ellenséges vonalak mögött, 
rakétákkal felfegyverzett Alouette helikopterek 
fedezete mellett. Az ezt követQen kialakult t_z-

harcban Hunterek és Gnatek lQtték rakétákkal 
és géppuskával az ellenséges vonalakat, az el-
szánt pakisztáni védQk ellen harcoló gurkhákat 
támogatva. Mi–4-es helikopterek segítségével 
hajtották végre azt a m_veletet is, amikor egy 
gurkha zászlóaljat dobtak át a Meghna folyón. 
Ezek mellett két másik m_veletrQl olvashatunk 
részletesen: a december 11-ei Tangail melletti 
ejtQernyQs deszantolásról, illetve a dakkai kor-
mányzói rezidencia elleni támadásról december 
14-én.

A december 11-ei m_veletet eredetileg úgy 
tervezték, hogy egy dandárt dobnak le, amely-

nek több feladata lett volna, beleértve egy 
repülQtér és egy létfontosságú híd elfoglalását, 
illetve a Dakka elfoglalására elkülönített erQ 
megerQsítését. KésQbb azonban módosították 
a terveket, és csak egy zászlóalj vett részt a 
m_veletben, amelynek egyetlen célja az volt, 
hogy elfoglaljon egy hidat a Poongli folyón és 
elvágja a visszavonuló pakisztáni csapatokat 
a Dakkából érkezQ erQsítéstQl. Majdnem öt-
ven repülQgép (Antonov An–12-esek, Fairchild 
C–82-es Packetek, Dakoták, illetve a vadászkí-
séretet adó Gnatek és MiG-ek) vett részt ebben 
a m_veletben, amelyben végül (nem számottevQ 
ellenállás mellett) sikeresen ledobták a 2. ejtQer-
nyQs zászlóaljat és egy támogató tábori üteget.

Sokat írtak már az évek során arról, hogy 
milyen pszichológiai hatással járt a kelet-pa-

kisztáni katonai vezetésre nézve a kormányzói 
rezidencia ellen a 28. és a 4. repülQszázad MiG–
21-esei, illetve a 37. repülQszázad Hunterjei 
által december 14-én végrehajtott légicsapás, 
és milyen szerepet játszott abban, hogy Amir 
Abdullah Khan Niazi altábornagy végül a fegy-

verletétel mellett döntsön. A szerzQk ezt a had-

m_veletet idézik fel a könyv végén, méltó finá-

lét biztosítva ezzel a leny_gözQ elbeszéléshez.
A függelékek rengeteg statisztikai adatot tar-

talmaznak, különös tekintettel a csapatok erQs-

ségére, a hadrendekre, a repült bevetések szá-

mára, a veszteségekre, a felhasznált fegyverek 
mennyiségére és az elnyert kitüntetések számá-

ra. A szerzQk az Indiai és a Pakisztáni LégierQ 
számos, a konfliktusban harcolt veteránjával 
készült interjúval egészítették ki a könyvet. A 
munka egyértelm_en arra összpontosít, hogy 
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hogyan játszott a megújult Indiai LégierQ az 
indiai hadsereggel együtt fontos szerepet a 
kelet-pakisztáni politikai-katonai vezetés el-
lenállásának felQrlésében és megadásra kény-

szerítésében. MeglehetQsen meglepett, hogy 
a szerzQk úgy döntöttek, hogy csak az Indiai 
LégierQ Banglades területe fölötti légi hadjárat-
ára összpontosítanak, holott ezzel egyidej_leg 
a nyugati szektorban jóval hevesebb légi csata 
folyt. A csata mindkét frontján bekövetkezett 
események bemutatása érdekesebbé tette volna 
a könyvet, ennek ellenére az indiai szerzQpáros 
munkája igazi kötelezQ olvasmány, nemcsak a 
légi hadviselés rajongói számára, de a hadtörté-

net iránt érdeklQdQk számára is.

(The Hindu)

Uttara Choudhury

Együttm_ködés és rivalizálás: Kína és 
India kapcsolatai a 21. században

Jeff M. Smith: Cold Peace: China–India Rivalry 
in the Twenty-First Century (Lexington Books, 
2013, 290 oldal) cím_ könyvének bemutatása

Jeff M. Smith amerikai stratégiai elemzQ, a 
washingtoni Amerikai Külpolitikai Tanács 
(American Foreign Policy Council) munkatársa. 
Új könyve, a Cold Peace: China–India Rivalry 
in the Twenty-First Century (Hideg béke: Kína 
és India rivalizálása a 21. században) csodála-

tosan árnyalt elemzése a komplex indiai–kínai 
kapcsolatoknak, amelyeket immár csaknem hat 
évtizede mérgez a rivalizálás, ám ugyanakkor 
áthat a meglepQen folyamatos együttm_ködés 
is a diplomáciai és gazdasági szférában. „A 
valóság az – írja Smith –, hogy ma, másfél 
évtizeddel az új évszázad kezdete után Kína és 
India politikailag elkötelezettebb egymás iránt 
és gazdaságilag jobban függ egymástól, mint 
korábban bármikor azóta, hogy a két ország mo-

dern nemzetállamként (1949-ben, illetve 1947-
ben) megszületett.”

Smith megemlíti, hogy a kínai–indiai kapcso-

latokat sokáig leginkább úgy határozták meg, 
a „leghosszabb folyamatos határtárgyalások, 
amely bármely két szomszédos ország között 
zajlottak a második világháború utáni idQkben.” 
Amikor 2013 májusában Delhibe látogatott Li 
Ko-csiang kínai miniszterelnök, a felek kijelen-

tették, hogy a jövQben új módokon próbálják 
enyhíteni a feszültséget a két ország közötti 
vitatott határszakaszon, miután katonai patt-
helyzet alakult ki a Himalájában. A régóta tartó 
határvita akadályozza a két szomszédos ország 
közötti gazdasági kapcsolatok erQsítését, de a 
nyereségek még így is felt_nQek. A kétolda-

lú kereskedelem volumene tavaly elérte a 66 
milliárd amerikai dollárt, Indiának azonban 29 
milliárd dolláros kereskedelmi deficitje van 
Kínával szemben – egy fájó pont, amit a kínai 
miniszterelnök igyekezett orvosolni egy közös 
nyilatkozatban, különös tekintettel a gyógyszer-
ipari termékekre, az informatikai szolgáltatá-

sokra és a mezQgazdaságra.
2006-ban Peking és Újdelhi aláírt egy szán-

déknyilatkozatot, amelyben rendszeres közös 
hadgyakorlatok rendezésérQl és éves védel-
mi csúcstalálkozók szervezésérQl állapodtak 
meg. 2007-ben megrendezték a „Kéz a kézben 
Hadm_veletet”, a legelsQ közös hadgyakorlatot 
az indiai és a kínai hadsereg részvételével, amit 
2008-ban, illetve 2013-ban hasonló gyakorlatok 
követtek. A két ország együttm_ködött abban 
is, hogy együttesen adjanak hangot közös prob-

lémáiknak a különbözQ nemzetközi fórumo-

kon, így például a Kereskedelmi Világszervezet 
(WTO) elQtt is.

Smith szerint mindez számos kínai tudóst arra 
indított, hogy vitassák azt az állítást, miszerint 
Kína és India riválisok lennének. Nyugati elem-

zQk és néhány indiai katonai vezetQ, mondják, 
„találta ki a kínai–indiai rivalizálás narratíváját 
annak érdekében, hogy viszályt szítsanak Ázsia 
két nagyhatalma között, és belerántsák Indiát 
egy USA által vezetett Kína elleni szövetségbe.”

Smith egy másik irányból közelíti meg a 
kérdést: „Bár a rivalizálás elemei, amelyek 
csaknem hat évtizede beárnyékolják a kapcsola-

tokat valódiak és mélyek, nagyrészt természetes 
velejárói a kétoldalú kapcsolatoknak.”
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Smith ezután a strukturális vitákkal és a két-
oldalú kapcsolatokra nézve irritáló elemekkel 
foglalkozik, köztük a folyamatos határvitával, 
Tibet, Pakisztán és az Indiai-óceán kérdéseivel, 
illetve a világ politikai és gazdasági rendjének 
kiigazításával kapcsolatos nézetkülönbséggel 
is. Indiát aggasztja Kína katonai felvonulása 
Északkelet-India közelében. Az indiai-tibeti 
határQrség szerint a kínai határon az elmúlt 
évben tucatnyi határsértés történt kínai részrQl. 
Egy, a könyv számára készült nem hivatalos 
felmérés tanulságai szerint az indiai nemzet-
biztonsági intézményeknél sokak szemében 
Kína foglalta el Pakisztán helyét, mint az 
országra lesQ legfontosabb hosszú távú nem-

zetbiztonsági fenyegetés.
„Úgy t_nt, hogy az Indiáról alkotott kínai 

felfogásokat két különbözQ érzés befolyásolja: 
a megvetés és az érdektelenség. Az Indiával 
kapcsolatos kínai fenyegetés-felfogások négy 
terület köré csoportosulnak, nevezetesen Tibet 
kérdése, az indiai-amerikai kapcsolatok, India 
katonai modernizációja és India »Keletre 
Figyelj!« (Look East) politikája”, írja Smith, 
aki könyvében az összes említett témával rész-

letesen foglalkozik.
„Kelet-Ázsiában Delhi szélesíti stratégi-

ai elkötelezettségét a nyugati-csendes-óceáni 
térség USA-val szövetséges országai iránt. 
A változások – mondja Smith – Japán te-

kintetében voltak a legmélyebbek. Tokió ro-

hamléptekben válik a térségben India egyik 
legfontosabb partnerévé.” India közös neve-

zQt talált a régió azon országaival, amelyeket 
aggasztanak Kína dél-kínai-tengeri területi 
követelései, és Delhi hangos szószólójává vált 
a tengerhajózás szabadságának is.

Smith megjegyzi, hogy ha létezik olyan jel-
lemzQ, amely leginkább meghatározza a kínai-
indiai rivalizálást, akkor az az a felismerés, 
hogy ez „nem az egyenlQ szereplQk rivalizálá-

sa.” „Közel másfél évtizeddel az új évszázad 
kezdete után a stratégiai szakadék Kína és 
India között olyan nagy – vagy még nagyobb –, 
mint a szakadék Kína és az Egyesült Államok 
között”, jegyzi meg Smith, és hozzáteszi, hogy 
2013-ban Kína hivatalos katonai költségvetése 
119 milliárd amerikai dollár volt, azaz három-

szor nagyobb India 38 milliárd dolláros védelmi 
költségvetésénél.

A szerzQ ugyanakkor rámutat, hogy ha India 
kihasználja kedvezQ demográfiai helyzetét, ak-

kor a század közepére abban a helyzetben 
lesz, hogy behozza a Kínával szembeni straté-

giai hátrányát. Smith azt írja, hogy 2012-ben 
India munkaképes korú népessége tizenkét-
millió fQvel gyarapodott, míg Kínáé több mint 
hárommillióval csökkent. Egy 2013. júniusi 
ENSZ-jelentés a világ népesedési kilátásairól 
azt jósolja, hogy India népessége 2028-ra meg 
fogja haladni Kínáét.

Smith Cold Peace cím_ könyve számos ér-
dekes újdonsággal szolgál. Fenntartja azt az 
állítást, hogy a „polgári rivalizálás” és az irri-
táló elemek a kínai-indiai kapcsolatokban nem 
utalnak arra, hogy az együttm_ködés elemei 
illuzórikusak lennének. Smith meglátása szerint 
„a helyzet inkább az, hogy […] az együttm_-

ködés és a verseny együtt és egyszerre létezik, 
idQnként tandemben, párhuzamos sávokon ha-

ladva elQre”.
Smith rámutat arra, hogy az 1980-as évek óta 

Peking és Delhi idQtálló módszert alakított ki 
a határviták kezelésére, és egy sajátos „hideg 
béke” keretein belül együttm_ködnek a kö-

zös érdekek mentén. „Bár egy nyílt konfliktus 
továbbra is valószín_tlennek látszik, Kína és 
India a belátható jövQben valószín_leg folya-

matos súrlódásnak lesznek tanúi a geopolitikai 
spektrumon – írja Smith. – Talán épp ez az, ami 
elvárható két nagyhatalomtól, amelyek ilyen 
gyorsan fejlQdnek és földrajzilag ennyire közel 
vannak egymáshoz. A kínai és az indiai vezetés 
pedig a nézetkülönbségekrQl szóló szólamok el-
lenére is dicséretet érdemel a folytató kölcsönös 
együttm_ködés miatt.”

Smith munkája talán a legkövetkezetesebb 
és legelgondolkodtatóbb a kínai–indiai kap-

csolatokról szóló új könyvek közül. A szerzQ 
sokat utazott Kínában és Indiában, a könyve 
pedig száznál is több, indiai, kínai és amerikai 
kormányzati tisztviselQkkel és katonatisztekkel 
készült interjúra támaszkodik.

(FirstPost)
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Peter Gordon

Egy vulkánkitörés és következményei

Gillen D’Arcy Wood: Tambora: The Eruption 
That Changed the World (Princeton University 
Press, 2014, 312 oldal) cím_ könyvének bemu-
tatása

1815. április 10-én szó szerint felrobbant az in-

donéziai Szumbava szigeten található Tambora 
vulkán. A robbanás következtében az eredetileg 
4300 méter magas t_zhányó magassága nagy-

jából 1500 métert csökkent. A kataklizma után 
kialakult kaldera (a vulkán kirobbanása után ke-

letkezett kráter) 6 kilométer átmérQj_ volt, és a 
becslések szerint a robbanás miatt mintegy 160 
köbkilométernyi vulkáni anyag (por, vulkáni ha-

mu, kQzettörmelék és magma) került a légkörbe. 
Ez volt a legnagyobb vulkánkitörés, amit az 
emberiség történetében valaha is egyértelm_en 
dokumentáltak. A robbanás következtében nagy 
mennyiség_ finom por, hamu és (kéntartalmú) 
aeroszol került a sztratoszférába és terjedt el az 
ezt követQ hónapokban a Föld nagy részén. A 
kitörés következtében, írja Gillen D’Arcy Wood 
Tambora: The Eruption That Changed the 
World (Tambora: A vulkánkitörés, amely meg-
változtatta a világot) cím_ könyvében, olyan

„pusztító, tartósan szélsQséges idQjárású 
idQszak vette kezdetét, amihez hasonló talán 
évezredek óta nem volt bolygónk történeté-
ben… A Tambora robbanását követQ három 
éven át bárhol a világon élni egyet jelentett 
az éhezéssel. Az Egyesült Államok északkeleti 
részén található Új-Anglia (New England) 
lakói például a nyár nélküli esztendQ (Year 
Without a Summer) néven emlegették 1816-ot, 
a németek pedig a „koldus évének” nevezték 
az 1817-es évet. A fagy, az aszály vagy épp az 
özönvízszer_ esQzések miatt az egész világon 
drasztikusan csökkent a termés mennyisége.”

D’Arcy Wood nyomon követi, hogy milyen 
következményekkel járt a vulkán kitörése a 
világ különbözQ tájain, a drasztikus európai 
és kínai terméskiesésektQl kezdve az elsQ glo-

bális kolerajárványon át1  egészen a kínai ópi-
umkereskedelem növekedéséig. Mindeközben 
azt is figyelemmel kíséri, hogy a természeti 
katasztrófa hogyan hatott a geopolitikára és a 
tudománytörténetre.

Gillen D’Arcy Wood az angol nyelv és iro-

dalom professzora az Illinois Egyetemen. Ez 
lehet az oka annak, gondolná az olvasó, hogy a 
könyvben olyan sok szó esik a m_vészetekrQl. 
Sok, a Tambora kitörésével összefüggQ idézetet 
találunk Byrontól, mindkét Shelley-tQl, Keats-
tQl és Li Ju-jang kínai költQtQl. William Turner, 
a híres angol romantikus festQ több festményén 
is megörökítette a naplementekor – a kitörés 
légköri és meteorológiai hatásainak köszön-

hetQen – vibráló narancsos-vöröses színben 
játszó égboltot. Külön fejezeteket szentel a 
klimatológia, azaz az éghajlattudomány meg-

születésének és annak a megújuló brit tö-

rekvésnek, hogy megtalálják az Atlanti- és a 
Csendes-óceánt az Északi-sarkkörön, Kanada 
partjai mentén összekötQ hajózható vízi utat, 
azaz az Északnyugati átjárót.

A Tambora követi az olyan könyvek – például 
Dava Sobel magyarul is megjelent Hosszúsági 
fok (Longitude) cím_ munkája2  – által teremtett 
hagyományt, amelyek vesznek egy eseményt, 
és nyomon követik annak következményeit – a 
történelmi személyiségekre, a történelemre, a 
társadalomra és a közöttük lévQ összefüggések-

re való hivatkozások révén. D’Arcy Wood kit_-

nQen végzi el ezt a feladatot: a könyv szorosan 
egy egyedi esemény és egy rövid idQszak köré 
szervezQdik, tele van érdekes helyszínekkel és 
eseményekkel, illetve anekdotákkal jól ismert 
és ismeretlen emberektQl egyaránt.

Akárcsak az ilyen könyvek legjobbjai, 

1    Az 1816–26-os kolerajárvány Bengálban tört ki, és 
bár Európát nem érintette, de kelet felé Japánig, nyu-

gati irányban pedig egészen a Volga partjáig eljutott. 

2    A regény, amelybQl késQbb ilm is készült, a föld-

rajzi hosszúság pontos meghatározásának problé-

májával, illetve ennek megoldásával foglalkozik. A 
földrajzi szélességet már a nagy földrajzi felfedezé-

sek korának kezdetén is meg tudták állapítani, ám a 
földrajzi hosszúság meghatározására csak a 18. század 
elején nyílt lehetQség, miután az angol John Harrison 
kifejlesztette a tengeren is megbízhatóan m_ködQ ten-

gerészeti kronométert.
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D’Arcy Wood könyve leny_gözQ és köny-

nyen olvasható munka; olyan közel áll az 
oktató-szórakoztatáshoz („edu-tainment” – 
az education és entertainment angol szavak-

ból született összetétel), amennyire csak le-

het. Az ember csak olvasás közben döbben 
rá, hogy gyakorlatilag szinte semmit sem 
tudott a waterlooi csatát követQ három évrQl 
addig, amíg el nem olvasta ezt a könyvet.

És ennyi talán elég is lehetne egy remek 
könyvhöz. Csakhogy D’Arcy Woodnak más 
céljai is vannak:

„Tambora kétszáz éves évfordulójának 
elQestéjén, amikor szembe kell néznünk 
napjaink szélsQséges idQjárási válságaival, 
a vulkán kitörésére úgy is tekinthetünk, mint 
a legnagyszer_bb esettanulmányra, amivel 
rendelkezünk annak megértéséhez, hogyan 
befolyásolják a hirtelen éghajlatváltozások 
az emberi társadalmakat globális mérték-
ben és évtizedes idQkeretekben. A Tambora 
által 1815–1818 között elQidézett éghajlati 
változások rendkívüli lehetQséget kínálnak 
arra, hogy bepillantsunk egy olyan világba, 
amit megráztak a szélsQséges idQjárási ese-
mények, és amelyben az emberi közösségek 
mindenütt a világon küzdöttek, hogy alkal-
mazkodjanak a hQmérsékletben és a csapa-
dék mennyiségében bekövetkezett hirtelen, 
radikális változásokhoz, illetve az éhínség, 
a betegségek, a z_rzavar és nyugtalanság 
ezt követQ áradatához.”

Ebben a vonatkozásban a Tambora már 
kevésbé meggyQzQ, nem utolsósorban azért, 
mert az íróknak, költQknek és festQknek 
szentelt számos oldal – bármilyen érdeke-

sek is legyenek egyébként – kevésbé kap-

csolódik a szorosabb értelemben vett ég-

hajlatváltozáshoz. D’Arcy Wood néhány 
következtetése kissé post hoc ergo propter 
hoc (ezután, tehát emiatt) jelleg_nek t_nik. 
Például úgy érvel, hogy „valószín_leg” a 
rizstermés rendkívüli mérték_ visszaesése 
vezetett ahhoz, hogy Kínában a jünani gaz-

dák tömegesen kezdtek ópiumtermeléssel 
foglalkozni, ami viszont azt eredményez-

te, hogy a kínaiak rászoktak az ópiumra 
– és mindannyian tudjuk, hogy mi történt 
ezután... A szélsQséges idQjárás valóban 
lehetett katalizátora az ópiumtermelésre 
való áttérésnek, de az ópiumprobléma et-
tQl függetlenül is felmerülhetett volna. A 
történelem egy nagyon bonyolult dolog, 
és csak ritkán fordul elQ, hogy egy adott 
fejleményt képesek vagyunk egyetlen okra 
visszavezetni.

Az sem teljesen világos, hogy mit tud-

hatunk meg a Tambora okozta éghajlati 
változásokból napjaink klímaváltozására 
vonatkozóan. D’Arcy Woodnak igaza lehet, 
amikor azt mondja, hogy a Tambora által 
elQidézett éghajlatváltozás egy nagyon jó 
ellenérv a geomérnöki (geo-engineering) 
kísérletekkel szemben1.  Azonban azzal 
folytatja, hogy:

„Ha az 1800-as évek elején egy mindösz-
sze hároméves éghajlat-változási esemény 
képes volt ilyen pusztítást okozni […], 
akkor egy több évtizedes éghajlatváltozás 
hatásai valóban felmérhetetlenek.”

Nem vagyok teljesen meggyQzQdve róla, 
hogy errQl lenne szó. A Tambora nem glo-

bális felmelegedést, hanem globális leh_lést 
okozott. A kitörés hatása nagyrészt azért 
volt olyan pusztító, mert annyira gyorsan és 
figyelmeztetés nélkül játszódott le; anélkül, 
hogy az emberek megérthették volna, hogy 
mirQl van szó és idejük lett volna alkalmaz-

kodni hozzá. Éppen azért nehéz extrapolálni 
az 1816–19-es eseményekbQl a mai dilem-

mánkra, mert napjaink klímaváltozása nem 
hónapok, hanem évtizedek alatt játszódik le. 
Ahogy D’Arcy Wood megjegyzi: a Tambora 
okozta leh_lés nem használható arra – mint 
ahogy azt néha megteszik – hogy a jelenle-

gi klímaváltozási ortodoxia ellenpontjaként 
szolgáljon, de nem t_nik feltétlenül jó elQ-

jelnek sem.

3   A geomérnökök elképzelése szerint a magaslég-
körben szulfáttartalmú aeroszolokat permeteznének 
szét, és az ennek következtében kialakuló, a napsuga-

rakat szétszóró védQréteggel próbálnák mérsékelni a 
globális felmelegedést.



128

A Tambora jókor érkezQ emlékeztetQ ar-
ról, hogy mennyire összefüggenek, össze-

fonódnak egymással világunk különbözQ 
rendszerei, eseményei. A 19. század elején 
a légkör közvetítése önmagában is elég volt 
ahhoz, hogy egy ázsiai kataklizma hatásai 
kiterjedjenek az egész világra; méghozzá 
olyan gyorsan, hogy senkinek ne legyen 
ideje reagálni rá. Ilyesmi ma, az összefonó-

dó piacok és politika korában még gyorsab-

ban és még könnyebben történhet meg.
A Tambora kitörése lehetett az elsQ 

olyan alkalom a történelemben, amikor az 
Ázsiában bekövetkezett események szinte 
azonnal megrázták a világot. Attól tartok, 
hogy aligha ez volt az utolsó ilyen alkalom…

(The Asian Review of Books)

Bálint Angelika PhD-hallgató, ELTE 
BTK, Budapest
Buzinkay Géza professor emeritus, tör-
ténész, Budapest
Czeferner Dóra hallgató, 
PTE BTK Interdiszciplináris Doktori 
Iskola, Pécs
Grexa Izabella PhD-hallgató (PTE 
BTK), Budapest
György Sándor történész, Budapest
dr. Haid Tibor alezredes, jogtanácsos, 
PhD-hallgató a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetemen, Fonyód

Kapronczay Károly történész,
Budapest
Magyar Szilvia PhD-hallgató, 
ELTE Interkulturális kommunikáció 
doktori program, Budapest
Nagy Attila pszichológus, szociológus, 
Budapest
dr. Szmodis JenQ 

PhD jogfilozófus, Budapest
Támba Renátó egyetemi hallgató, 
neveléstörténeti író, Eger
Várhalmi Krisztina nemzetközi 
kapcsolatok elemzQ, Budapest

E SZÁMUNK SZERZPI:



A Tudományos IsmeretterjesztQ

SzerkesztQség

Postacím:

Telefon: 327-8965
Fax: 327-8969
E-mail: valosag@mail.datanet.hu
Internet: www.valosagonline.hu

a Tudományos IsmeretterjesztQ 

FelelQs kiadó

FelelQs vezetQ

Index: 25 865

ISSN 0324-7228

ElQfizethetQ a Magyar Posta Zrt.-nél: 06-80-444-444, hirlapelofizetes@posta.hu,
illetve a Tudományos IsmeretterjesztQ Társulatnál: 327-8965, titlap@telc.hu.

TARTALOMJEGYZÉK

Farkas Zoltán: A társadalmi helyzet és a társadalmi állapot . . . . . . . . . . . . . . . . 1

M^HELY
Kóré András: Vizsga elQtt – A magyar választási reform értékelése . . . . . . . . . 20
Gáspár Zoltán ErnQ: A logika feloldásának problémája. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

SZÁZADOK
Draskóczy István: Sóbányászat és -kereskedelem 
   Magyarországon a középkorban  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Maróti Andor: Esszé a tudományos ismeretterjesztésrQl  . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

A VALÓSÁG ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓJÁNAK ELPADÁSAI
Magyari Beck István: Magányos kultúra – magányos pénz  . . . . . . . . . . . . . . . 79
Csath Magdolna: Válságok és válságkezelQk: 
   a neoliberális gondolkodás problémái  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Kun Miklós: Hitler egykori bizalmasa a Kreml szolgálatában  . . . . . . . . . . . . . . 92
TQkéczki László: A társadalomtudományok növekvQ jelentQsége  . . . . . . . . . 104

NAPLÓ
Kapronczay Károly: Egy kiállítás margójára. 
   Portrék a Pannonhalmi FQapátság gy_jteményeibQl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOKBÓL: Graham Robb: Léggömbös kalandok 
(109)Allan Guggenbühl: Hogyan motiválhatók a diákok? (115) Jonathan 

Chatwin: A felszabadítás tragédiája (118) Rana Mitter: Megjelent 
Ce-hszi császárné életrajza (120) Peter Gordon: Az I. világháború 
ázsiai csatája (121) John D. Van Fleet: A Jangce Sztálingrádja:  
az 1937-es sanghaji csata története (123) Kerry Brown: Válogatott írások 
a mai TibetrQl (125) AknakeresQ óriáspatkányok Mozambikban (126)

KÉPEK:
F. Farkas Tamás graikái

FQszerkesztQ
TQkéczki László

SzerkesztQk

SzerkesztQségi irodavezetQ

SzerkesztQbizottság
BenkQ Samu

D. Molnár István

Zoltán Zoltán

A Tudományos IsmeretterjesztQ

SzerkesztQség

Postacím:

Telefon: 327-8965
Fax: 327-8969
E-mail: valosag@mail.datanet.hu
Internet: www.valosagonline.hu

a Tudományos IsmeretterjesztQ 

FelelQs kiadó

FelelQs vezetQ

Index: 25 865

ISSN 0324-7228

ElQfizethetQ a Magyar Posta Zrt.-nél: 06-80-444-444, hirlapelofizetes@posta.hu,
illetve a Tudományos IsmeretterjesztQ Társulatnál: 327-8965, titlap@telc.hu.

FQszerkesztQ
TQkéczki László

SzerkesztQk

SzerkesztQségi irodavezetQ

SzerkesztQbizottság
BenkQ Samu

D. Molnár István

Zoltán Zoltán

TARTALOMJEGYZÉK

Kapronczay Károly: Egy birodalom végórái 
  Törökország az elsQ világháborúban .......................................................... 1

M^HELY 
Támba Renátó: Fiúgyermek-ábrázolás 
  az alföldi festészetben (1880–1920)......................................................... 10
Várhalmi Krisztina – György Sándor:„Az elsQ dominó” – beszélgetés 
  Milos Kuret volt szlovén miniszterhelyettessel a szlovén függetlenségrQl, 
  a tíznapos háborúról és a Balkán jövQjérQl............................................... 36

SZÁZADOK
Haid Tibor: Az iszlám jogi gondolkodás alapjairól ...................................... 53

DOKTORANDUSZ CIKKPÁLYÁZAT
(A Tudományos IsmeretterjesztQ Társulat és a Doktoranduszok Országos Szövetsége közös 
cikkpályázatának írásai)

Grexa Izabella: Egy pesti munkásasszony társadalmi közege 
  a visszaemlékezése és a levéltári források tükrében ............................... 63
Czeferner Dóra: A nQi munkavégzés interpretációja, diskurzusa és 
  szellemisége az 1860-as évektQl az elsQ világháború kirobbanásáig ...... 74
Bálint Angelika: Nyomor az utcán 
  A budapesti hajléktalanokról alkotott kép a századfordulón ..................... 88
Magyar Szilvia: Milyen állat az áporszarvas? –  
  A nyelven kívüli ismeretek befolyása a sikeres kommunikációra ............. 99

NAPLÓ
Nagy Attila: Együtt emelkedünk? 
  Könyv a hazai cigányság integrációs esélyeirQl ..................................... 107
Buzinkay Géza: Tisztelgés Schultheisz Emil 
  orvostörténészi munkássága elQtt ...........................................................114
Szmodis JenQ: Válság, jog, állam..............................................................117

KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOKBÓL: Paul Wingrove: Nagy-Britannia és a kore-
ai háború (120) Arjun Subramaniam: Légiharc Banglades fölött (122) Uttara 

Choudhury: Együttm_ködés és rivalizálás: Kína és India kapcsolatai a 21. szá-
zadban (124) Peter Gordon: Egy vulkánkitörés és következményei (126) 

KÉPEK:
F. Farkas Tamás graikái



V
A

L
Ó

S
Á

G
 2

0
1

4
/0

4

Vizsga elQtt – 

Gáspár Zoltán ErnQ: 
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válságkezelQk: a neoliberális 
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növekvQ jelentQsége

Ára: 750 Ft • ElQfizetéssel: 580 Ft

A 2013. évi és az azelQtti lapszámaink kedvezményesen, 
500 forintos áron vásárolhatók meg a szerkesztQségben.

Kedves Olvasóink!

A Tudományos IsmeretterjesztQ Társulat és a Doktoranduszok Országos Szövetsége által 
2014-re meghirdetett ismeretterjesztQ cikkpályázat meghosszabbított benyújtási határideje lejárt. 

Felhívásunkra három kategóriában érkeztek pályam_vek a doktoranduszi tanulmányaikat hatá-

rainkon belül, valamint külföldön jelenleg folytató, tudományos fokozattal még nem rendelkezQ 
iatal kutatók tollából: Élet és Tudomány, Természet Világa és Valóság kategóriákban. Az írások 
mindhárom kategóriában az adott tudománynépszer_sítQ TIT-lap tartalmi, stilisztikai és terjedel-
mi proiljának megfelelQen születtek. A pályázat célja, hogy a doktoranduszok saját kutatásaikat, 
illetve azok tudományos hátterét és összefüggéseit közérthetQ módon közkinccsé tegyék.

Tájékoztatjuk Pályázóinkat, hogy a beérkezett pályam_veket a három lap szerkesztQsége, a TIT, 
valamint a Doktoranduszok Országos Szövetsége által felkért zs_ri április folyamán bírálja el. 
Mindhárom kategória elsQ három helyezettje díjazásban részesül. Az egyes helyezések megoszt-
hatók. A díjakat májusban adjuk át a TIT budapesti székházában, a díjátadó ünnepség részleteirQl 
a díjazottakat külön értesítjük. 

A szerkesztQségek jogot formálnak arra, hogy a díjazásban nem részesült, de közlésre alkalmas 
cikkeket – a szerzQikkel egyeztetett szerkesztés után – megjelentessék. 

A pályázat kiírói és lebonyolítói nevében minden Pályázónknak köszönjük, hogy írásukkal meg-

tisztelték felhívásunkat!

A SzerkesztQség
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Ára: 750 Ft • ElQfizetéssel: 580 Ft

A 2013. évi és az azelQtti lapszámaink kedvezményesen, 
500 forintos áron vásárolhatók meg a szerkesztQségben.

Tisztelt ElQizetQink!

A Tudományos IsmeretterjesztQ Társulat 1841-ben jött létre a tudományos ismeretek népszer_-

sítésére, a magyar társadalom tudásszintjének emelésére. Ennek szolgálatában indította el a Tár-
sulat sok évtizede ismeretterjesztQ folyóiratait, melyek nélkülözhetetlenné váltak az utóbbi fél 
évszázad iskolai oktatásában, a tudományos igény_, korszer_ ismeretközlésben. A természettudo-

mányi és társadalomtudományi tudás terjesztése céljából, mindent megteszünk annak érdekében, 
hogy lapjaink minél szélesebb közönséghez és minél kedvezQbb áron jussanak el. Ezt szolgálja 
2014. évi akciónk, melynek keretén belül a Tudományos IsmeretterjesztQ Társulat által kiadott la-

pok – az Élet és Tudomány, a Természet Világa és a Valóság – együtt kedvezményesen izethetQk 
elQ. Célunk, hogy ElQizetQink minél kisebb ráfordítással jussanak hozzá a tudomány legújabb 
eredményeihez, több lap együttes elQizetése csökkenti az Önök eddigi költségeit.

A következQ elQizetQi csomagokat ajánljuk:

Élet és Tudomány, Természet Világa és Valóság együttes elQizetés:
Egy évre: 25440 Ft helyett 18000 Ft
Fél évre: 12 720 Ft helyett 9000 Ft

Élet és Tudomány és Természet Világa együttes elQizetés:
Egy évre: 18480 Ft helyett 14000 Ft

Fél évre: 9240 Ft helyett 7000 Ft

Élet és Tudomány és Valóság együttes elQizetés:
Egy évre: 18960 Ft helyett 14000 Ft

Fél évre: 9480 Ft helyett 7000 Ft

Természet Világa és Valóság együttes elQizetés:
Egy évre: 13440 Ft helyett 9000 Ft
Fél évre: 6720 Ft helyett 4500 Ft

Akciónk a 2014. évre szóló, egyéves és féléves elQizetésekre érvényes!

A TIT-lapok elQizethetQk a Magyar Posta Zrt.-nél:
• személyesen a postahelyeken és a kézbesítQnél

• zöldszámon: 06-80-444-444
• e-mailen: hirlapeloizetes@posta.hu

• faxon: 06-1-303-3440
• levélben: MP Zrt. Hírlap Üzletág, Budapest 1008.

  Törökország az elsQ világháborúban

  az alföldi festészetben (1880–1920)

„Az elsQ dominó” – beszélgetés 

A nQi munkavégzés 

  és szellemisége az 1860-as évektQl 
  az elsQ világháború kirobbanásáig

Milyen állat az áporszarvas? – 
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