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Középpontban a nQi test 
Az utca és a tornapálya közötti összefüggés Prágában és 
Drezdában az I. világháború elQtt

A sport társadalomtudományos feltérképezése, valamint az egyes sportágak fejlQdésének 
szakszer_ történeti elemzése egyre bQvülQ területek a magyar tudományos életben. Nincs ez 
másként más országok tudományában sem. Jó példázza ezt a jelenséget Filip Bláha könyve a 
nQi testnek, mint társadalmi szimbólumnak megjelenésérQl Közép-Európa politikai életében, 
vagy, ahogy a szerzQ fogalmaz: „a nemzeti diskurzusban”, vagyis párbeszédben. Az ugyanis 
országok és birodalmak eltérQ keretfeltételei között más és más alakot nyert, hogy hogyan pró-
báltak az egyes nemzeti társadalmak egységesülni, s a nemzetet alkotó csoportokat, amelyek 
eltérQ szociális feltételek között éltek, hogyan lehetett egységes nemzetté kovácsolni. Hogy 
milyen eszközökkel valósították meg egyes politikai vezetQk a nemzeti integrációt, vagy hogy 
milyen módon valósult az meg „önmagától” a fejlQdés természetes szükségletei szerint?

A fiatal cseh történésznemzedék egyik tagja, Filip Bláha, sajátos koordinátarendszerbe 
ágyazza be a problémát. Számára a tér, a test és a nemzet hármas egysége határozza meg azt 
az elméleti alapot, amelyre mondanivalóját építi. A tér szerinte – a szemantika tudományának 
általános tanítása alapján – nem független a társadalmi szférától, vagy úgy áll vele össze-
függésben, hogy a társadalmi cselekvés foglalatául szolgál, vagy pedig úgy, hogy az egyes 
egyének kreatív módon (át)alakítják, megváltoztatják a teret – a saját szükségleteik és igénye-
ik szerint. A tér tehát nem lehet más, mint „társadalmi tér”, a társadalom által belakott hely, 
amely négy komponensbQl áll. Van az anyagi-pszichikai komponens, a tulajdonképpeni keret, 
a „szubsztrátum”, van maga a szociális praxis, tehát a társadalmi cselekvés, van az intézmé-
nyi és normatív szabályozórendszer, s legvégül léteznek a „jelek”, amelyek a társadalmi teret 
reprezentálják, „észlelhetQvé” (Wahrnehmung) teszik.

A teret az emberek közösen, egymással együttm_ködve használják, s így létrejön az a foga-
lom, amit úgy nevezünk, hogy a „nyilvánosság terei”. Blaha tanulmányában ebbQl a nyilvános 
térbQl a legfontosabb maga az emberi test, ezen a fogalmon belül a „nQi test” mint specifikus 
jelenség. Az utóbbit emeli ki mint kutatási tárgyat, s vizsgálja a történeti összehasonlító szo-
ciológia módszerével. Az összehasonlító módszer azt jelenti, hogy a nQi test szimbolikáját két 
város, Prága és Drezda viszonylatában vizsgálja. A módszer- és témaválasztás onnan ered, 
hogy Bláha a prágai Károly Egyetemen kezdte tanulmányai, majd Drezdában a Technische 
Universität doktoriskolájában szerzett PhD címet.

A test, és különösen a nQi test, a nyilvános térben (úgy is mint pszichikai, úgy is mint fizikai 
test) védelemre szorul, miközben más testek által veszélyeztetve van. A védelem azért is fontos, 
mivel az emberi testben „vagyoni értékek” rejlenek, nemcsak gazdasági, hanem társadalmi érte-
lemben is. Pierre Bourdieu értelmezésében a „testi tQke”, s maga a test, mint fizikai jelenség köz-
vetlenül érzékelhetQ, látható, ezért a nyilvánosság tereinek vizsgálatánál elsQdleges jelentQséggel 
bír. A helyzetet még csak bonyolítja, hogy a testek nemek szerint különböznek, s hozzájuk eltérQ 
szimbólumok kapcsolódnak, „nemek szerinti értelmezési és osztályozási elvek” jönnek létre.

Bláha elméleti szinten ezen a ponton vált át a gender studies, a társadalmi nemek közötti 
viszony történettudományi kutatásába. A két városban, de bizton mondhatjuk, hogy a világon 
mindenütt, a nQ megítélésének alapelvei egy maszkulin társadalom igényei szerint alakultak 
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ki. A két város esetében ez a skála nagyon széles és több lépcsQbQl áll. Az alávetettségtQl, eset-eset-
leg a prostitúciótól a nemes felmagasztosulásig terjed. A nQi testnek több szerep jut attól a na-
gyon naturalisztikus állapottól, amit a prostitúció jelent, egészen addig, amikor például nQi ala-
kok szimbolizálnak fennkölt, vallási, kulturális, vagy netán politikai eszméket, programokat.

A politikai eszmék a Monarchia Csehországában fQleg a nemzeti érvényre jutás, a bi-
rodalmon belüli méltányos súly kivívása jegyében születtek. A társadalmi tér különféle 
szimbólumrendszerei, a nyelv, az írás, az irodalom, és fQleg a kép, a „látvány” a cseh tar-
tományokban ennek a politikai törekvésnek a szolgálatát voltak hivatottak ellátni. A nem-
zet, tehát a minden csehet és minden morvát integráló, egységbe foglaló keret kialakítása 
nem jelentett könny_ feladatot a korabeli bohémiai politikai elitnek. Bláha arra tesz kísér-
letet könyvében, hogy ezt a hálátlan és sziszifuszi munkát is érzékeltesse az olvasóval. A 
munka fQleg arról szól, hogy a test, ezen belül a nQi test, fontos médiumszerepet játszott 
ebben a harcban. A nemzeti értékek közvetítése és „a szociális szereplQk nemzeti szelle-
m_ lelkesítése” vált a fQ céllá, s így a nyilvánosság tereinek fizikai komponensei, a testek, 
megfelelQ szervezéssel és találékonysággal a legmegfelelQbb médiumokká tudtak válni.

A könyv felépítésében az elméleti alapok lefektetése után egy szokatlan fordulatot vesz, s 
elemezni kezdi a technikai megoldásokat, hogy ez a közvetítés vajon milyen eszközökkel hajt-
ható végre a leghatékonyabban. A szerzQ arra a megállapításra jut, hogy a kép, amely korábban 
grafika, és festmény formájában állt rendelkezésre, s tudott hatni a társadalomra, a modernizá-
ció idQszakában átváltott a fényképre. Jelen esetben nem szorul különösen bizonyításra, miért: 
a sokszorosítással az üzenet a társadalmi tár minden zugába eljuthatott, a prágai külvárosoktól 
ugyanúgy, ahogy a cseh erdQk mélyére. Mint mindenütt a világon, Prágában is fotózási láz 
indult el, s a fényképészet m_vészeti szinten is robbanásszer_en fejlQdött.

„A nQi test a fényképezQgép objektívje elQtt” cím_ fejezet már a tanulmány érdemi részét 
alkotja. Egy a magyar olvasó elQtt kevésbé ismert cseh nQalak, Anna Fingerhut kerül a tár-
gyalás középpontjába. A gender studies iránt érdeklQdQk szempontjából nagyon figyelemre 
méltó nQalak a cseh polgári világ történetében, de az egész nemzeti társadalom elQtt is afféle 
„nemzeti anyaoroszlán” szerepre jutott. Úgy is lehetne mondani, hogy egyike volt a szüffrazsett-
mozgalom csehországi elQfutárainak. Férje halála elQtt békésen pergette mindennapjait a konyha 
és a templom közötti lét szürkeségében. Miután férje elhalálozott, átvette a családi vállalkozást 
(mi is lehetne más a korabeli Prágában, mint egy serfQzde és pálinkafQzQ üzem), s sikeres 
vállalkozó lett. A cseh társadalom nQi oldala 1860 után elindult a Fingerhut által jelképezett úton. 
Kívánjuk, hogy olyanok legyünk, mint minden ember, hogy a nemzeti társadalom azonos érték_ 
tagjaivá váljunk – visszhangozták Prága szalonjai az amerikai nQi klubok jelszavait. Az Anna 
Fingerhutról készült fotókról egy ódivatúan öltözött (18. századi fQkötQ) idQs hölgy tekint le 
ránk, pesszimizmusra utaló lefelé görbülQ ajakkal, ravasz, fürkészQ tekintettel. Mindez úgy, hogy 
a nézQre „felülrQl” tekint le, jelképezve még annál is többet, mint amit a nQi egyenjogúság jelent.

Az úgynevezett „kabinettfotók”, tehát beállított m_termi fotók világában azonban a 
nQalakok mégis csupán korlátozott hatásukkal tudtak szolgálni a hazának, a cseh nemzeti 
párbeszédnek. Több kellett. A könyv fQ részében ennek okán részletes és nagyszabású 
elemzést kezd a szerzQ arról a jelenségrQl, amikor a nQk a nyilvánosság elQtt, a nyilvános-
ság tereiben vállalnak szerepet, korábbi szerepelvárásaiknak ellenszegülve. A változást 
az hozta, ami Bécsben, Pesten, Berlinben és Drezdában is megváltoztatta a társadalmi 
viszonyokat: a nagyvárosi fejlQdés, a nagyvárosiasság, mint életforma, a tömegközleke-
dés, a fogyasztási láz, a kultúra társadalmivá válása, az elszabaduló nagyvárosi tömeg-, 
és szubkultúra. Prágában is olyan terek jöttek létre, amelyek korábban sosem léteztek, s 
amelyekben új nQi szerepek kezdtek formálódni. Párizsi mintára korzók, kávéházi tera-
szok, ahova nQknek (egyedül) a lábukat sem volt szabad betenni. Aztán késQbb mégis. 
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A nQi test megjelenésének korábban elképzelhetetlen változatai kerültek a nyilvánosság 
használatába és egyúttal ítélQszéke elé.

A prostitúció a maszkulin társadalmi dominancia egyenes következménye, s mint 
ilyen, minden korban hozzátartozott az utcaképhez. Teljességgel kizárható azon módsze-
rek körébQl, amelynek segítségével a prágai politikusok bármit is felhasználhatónak gon-
doltak volna politikai üzeneteik közvetítéséhez. Nem így azonban a büszke, öntudatra éb-
redQ, de azért „erkölcsös” nQideál esetében, amely szépségével, nemes tartásával, büszke 
tekintetével a cseh nemzeti eszmény szimbolikáját bemutatni vált képessé. Az írás, a sze-írás, a sze-, a sze-
mantikai értelmezés szerint nehézkes, a nagyon széles társadalmi nyilvánosság számára 
túl bonyolult és hosszadalmas procedúra a nemzeti eszmények megértésére. A kép (fotó, 
utcai plakát, hirdetések nQalakokkal, ahol az ábrázolat a mindennapi ember életét betölti, 
fogyasztási szokásait manipulálja) azonnal hat, közvetlenül felfogható szimbólumként.

De a képi ábrázolásnál született a nQi test megjelentetésének egy másik, még hatékonyabb 
formája is. Ez pedig a tornászmozgalom, amely fokozatosan a nQket is magával ragadta, s az 
emancipációs törekvések nagy olvasztótégelye lett, amelyben a nQk társadalmi réteg-hova-
tartozástól, vagyoni helyzettQl, származástól, vallástól, politikai nézettQl függetlenül „indi-
viduumként” a cseh nemzethez tartozóként tudtak rész venni. A „Festzug”, a díszfelvonulás 
Drezdában résztvevQként és nézQként tízezreket vonzott. NQk elQször csak nézQként voltak 
jelen, késQbb azonban, amikor a 90-es években a nQi emancipációs mozgalom kiszélesedett, 
tornaünnepélyek sorát rendezték a szász fQvárosban nQk tömeges részvételével. (Az elsQt 
Breslauban szervezték 1894-ben.) Minden igyekezet ellenére azonban nem sikerült magán a 
szemléleten változtatni, az továbbra is maszkulin maradt, és a nQk tornászatát úgy tekintették, 
hogy legyen egészséges a testük, s tudjanak minél több gyereket szülni.

A könyvben ezek után nagyon részletes és kimerítQ tájékoztatást kapunk a tornászmozga-
lom történetérQl. Ez a néhány tucat oldal, némi kiegészítéssel, akár egy kisebb monográfia 
is lehetne. S hogy miben különbözik Drezda és Prága a nQi testek „felvonultatása” terén? A 
szász fQvárosban ennek inkább az eredeti, tehát sport-karaktere valamint a látványra törekvés 
domborodik ki, a prágai tornamezQkön azonban (mindkettQ jelen van ugyan) de inkább a po-
litikum dominál. A nemzeti párbeszéd nemcsak a tartománygy_lésen, a bécsi Reichsratban, a 
prágai korzón, a színházban, hanem a tornászok mezején is folyik. Csehországban elsQsorban 
a híres Sokol-mozgalom telítQdött meg politikummal. Ahogy a szerzQ írja: „[…] végsQ soron 
túlnyomóvá vált benne a nemzeti érdek.” A nQi tornász látvány-bemutatók azt akarták bizonyí-
tani, hogy a cseh nemzet mily nagyon érett a „modernitás befogadására”, valamint arra akarták 
felhívni a világ figyelmét, hogy a nemzeti célok elérését milyen sokan akarják, mivelhogy eze-
ken a katonai szervezettség_ rendezvényeken a bemutatók valóban impozáns tömegességgel 
folytak. Hogy a cseh nemzet egységes, mert lám „mindenki” itt van.

A könyv, annak ellenére, hogy eklektikus (egy kicsit túl sok mindenrQl van benne szó) 
szerkezetileg logikus és harmonikus. FQ érdeme ugyanakkor abban rejlik, hogy komparatív 
módszere révén nemzetközi tudományos dimenziókat nyit meg. A Monarchia majd minden 
nagyvárosában el lehetne ezt az összehasonlító elemzést végezni egy másik nagyvárossal, 
például akár Budapesttel. Ahol a nemzeti elv érvényesítésének és a kormányzati integrációs 
törekvéseknek más technikáit alkalmazták. Egy ilyen összehasonlító vizsgálat valamilyen 
közös tudományos projekt keretében bizonyára meglepQ részletekre derítene fényt: miért?

(Filip Bláha: Frauenkörper im Fokus. Wahrnehmung zwischen Straße und Turnplatz in Prag 
und Dresden vor dem Ersten Weltkrieg. Welt – Körper – Sprache. Perspektiven kultureller 
Wahrnehmungs- und Darstellungsformen. Band 11. PL Academic Research. Peter Lang 
GmbH. Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main, 2013, 282 p.)


