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Ideológiák -  másságok

Marton Klára

„Én afgán-magyar, azaz  

m agyar-afgán vagyok 

. . .  vagy mit tudom én?!”

I. Bevezetés

Kutatásom középpontjában (1 9 9 9  és 

2 0 0 4  között) egy olyan nem európai 

budapesti közösség volt, amely közel 

3 5 0 -4 0 0  főt számlált. Mivel csak 1998 

márciustól fordulhattak Európán k í

vüli m enedékkérők is a Belügym i-

ségi szállásokról, illetve a befogadó 

állom ásokról, és m enekültstátusuk

nak köszönhetően bevándorlási en

gedéllyel rendelkeztek, tehát elkezd

ték a beilleszkedést (gyermekeik m a

gyar iskolában tanultak, a férfiak 

dolgoztak stb.), valamint azokat a nem 

menekült családokat, akik más úton 

szerezték m eg a letelepedési enge

délyt. Az utóbbi családok legnagyobb 

részében a családfő m int ösztöndíjas 

érkezett Magyarországra, és az Afga

nisztánban dúló háború és bizonytalan

„A különbség a szokásokban 
és a gondolkozásban rejlik”
(Ahogy az afgán kamaszok és szüleik látják)

nisztérium Bevándorlási és Állampol

gársági Hivatalához (korábbi nevén 

M enekültügyi és M igrációs Hivatal

hoz -  MMH), még nem  készült el az 

az átfogó integrációs program, amely 

elősegítette volna az elfogadott m ene

kü ltek gyors beilleszkedését és új 

életük m ielőbbi elkezdését. A közös

ségi szállások és a befogadó állom á

sok zsúfolásig tele voltak Afrikából, 

illetve Ázsiából érkező m enedékké

rőkkel. A jelenség akkor még szokat

lan volt ahhoz, hogy a lakosság b ő

vebb inform ációt szerezzen az „új 

idegenekről”, azonban már akkor is 

voltak olyan menekültek és nem eu

rópai bevándorlók, akik már „letele

pedtek” Magyarországon.

Az általam kiválasztott csoport is 

egy ilyen „letelepedni” vágyó közös

ség volt, az afgánoké. Afgán közössé

gen azokat a Budapesten élő családo

kat értem, akik kiköltöztek a közös

helyzet miatt nem  utazott haza az 

ösztöndíj után, hanem  idehozta csa

ládját is. Jelentős részük vérségi kap

csolatban volt egy-egy menekült csa

láddal, és ezért fontos volt, hogy 

együtt vizsgáljam  a „két típushoz” 

tartozó családokat, hiszen egy idegen 

országban kezdetben ez utóbbiak je 

lentették  a m enekültek szám ára a 

külvilág felé vezető kom m unikációs 

csatornákat.

Azért esett választásom  az aígán 

családokra, mert a m ásfrem  európai 

országból származó menekültek közül 

csak újonnan érkezettek voltak, akik

nek még nem  sikerült kialakítani egy 

állandó és homogén közösséget, hiszen 

a tagok gyakran cserélődtek. Az afgán 

menedékkérőknél meghatározó jelen

ség volt, hogy míg az afrikaiak és az 

ázsiaiak legnagyobb része egyedülálló 

férfi volt, addig az afgánok nagy része 

családjával együtt érkezett ide.



1. M it é r t e k  a fg á n  

k ö z ö s ség  a la tt?

Szakáts Mária Erzsébet az erdélyi be

vándorlók körében végzett felm érés 

során azt vizsgálta, hogy a gyökérte - 

lenség leküzdésében mi játszik  fontos 

szerepet. Úgy fogalmazott, hogy a ki

alakított csop ortok  olyan kap csola

tok, amelyek segítségével inform áció

kat, tanácsokat lehet szerezni, és ame

lyek során az egyének érzelm i-lelki 

egyensúlyt is nyernek. (Lásd Sik, 92) 

Az utóbbiban a közösségi élm ények 

szerepét emeli ki. Allport úgy fogal

m az, hogy egy csoporthoz tartozás 

igényét a biztonság utáni vágy vezérli.

KÉK

(Allport, 1 9 99) Ugyanez igaz az afgán 

közösségre is, h iszen m indenki úgy 

indult el, hogy a közösség segítségé

vel kapcsolódott be az üzlet világába, 

és a menekültek is a már itt élő csalá

dok segítségével járták végig a külön

böző lépcsőfokokat a m unka- és la

káskeresés során. A közösség nélkül, 

nyelvtudás hiányában teljesen elvesz

tek volna. Kezdetben a közösség volt 

az egyetlen biztos pont. Váriné úgy 

fogalmaz, hogy az emigráció során a 

saját identitásélm ényben a nem zeti 

identitás kerül előtérbe, ez aktualizá

lódik. (Váriné, 1 9 8 9 :1 2 8 ) Szakáts még 

azt is hangsúlyozza, hogy „a közös 

sorsnak a csop ortokban  való m eg

élése hozzájárul ahhoz is, hogy köny- 

nyítse az integrálódás nehézségeit, 

növelje a védettség érzését”. (Sik, 9 2 ) 

Kutatásom idején m ég m indig ke

vés legálisan itt tartózkodó család volt 

Budapesten, ezért mindenki ismerte a 

m ásikat, és az tartotta őket össze, 

hogy m indannyian Afganisztánból
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voltak, és valam ilyen ok m iatt Ma

gyarországra kerültek. A közösség  el

nevezést én adtam a csoportnak, de 

többen is em lítették  ezt a szót m a

gukra vonatkoztatva. A családok kö

zött közel azonos szám ban voltak a 

pastuk, illetve fárszik. O tthon, saját 

hazájukban nem valószínű, hogy ilyen 

szoros kapcsolatot tartottak volna fent, 

m int itt. Az egyik 2 0  éves lány így fo

galmazott: „Otthon nem is barátkoz

nánk ilyen családokkal, de itt nincs 

más választásunk.”

Jo h n  Rex az Egyesült Állam okra 

utalva m ondja azt, hogy ha egy b e

vándorló elindul a társadalmi ranglét

rán, akkor m ár „kevésbé lesz etni- 

kus”. (Rex, 1 9 8 6 :1 5 )  Leírja, hogy az 

USA-ban az etnicitásnak csak a kez

detekben van szerepe, vagyis a beván

dorló addig fog valam ilyen etnikai 

csoporthoz tartozni, am íg szüksége 

van a közösség segítségére. (Uo. 61) 

Az afgán családok még túl rövid ideje 

tartózkodtak itt, ezért m ég nem  volt 

példa arra, hogy valaki teljesen elha

tárolta volna m agát a többiektől, 

azonban az egyik kamasz fiúval volt 

egy érdekes beszélgetésünk: „Van itt 

egy család, afgán mind a két szúlő, és 

a gyerekek mégsem beszélnek a saját 

anyanyelvükön. Nem tanították meg 

n ek ik ... Micsoda szégyen!” -  „Akkor 

ez az jelen ti, hogy ők már nem akar

nak a többi afgánhoz tartozni?” -  „Azt 

nem  tudják megtenni. Szükségük van 

a többiekre a piacon.”

Az „afgán identitástudat” egyik fon

tos eleme az „afgán kultúra és hagyo

m ány”, valam int vallásuk megőrzése 

volt. Afgán kultúrán és hagyományon 

azokat az előírásokat és szokásokat 

értem, amelyeket a csoport tagjai állí

tanak m agukkal, egymással és gyer

m ekeikkel szem ben. Ő k is ezt a kife

jezést használták, és sosem hallottam 

tőlük, hogy külön pastu vagy fárszi 

szokásokról beszélnének. A csoport 

maga hivatkozott közös hagyom á

nyokra és vallásra, azonban mndany-

nyian elhatárolták magukat a táliboktól, 

azaz azoktól a változásoktól, amelyek 

akkoriban történtek Afganisztánban. 

Hazájukban már különböző szokások

ról beszélnének, de Magyarországon 

mint egy egységes, azonos hagyomá

nyokkal rendelkező, a m agyaroktól el

térő közös csoportnak látták magukat.

Alán Dundes szerint úgy tudja egy 

‘A csoport önmagát meghatározni, ha 

szembe tudja állítani a ‘B’ csoporttal. 

(D undes, 1 9 8 3 :2 3 8 )  Az afgánok is 

gyakran szembe állították önmagukat 

az európaiakkal m int a keresztény 

„csoporttal”, amelybe beletartoznak a 

magyarok is. Sárkány M ihály szerint 

is a kulturális identitás tudati kérdés, 

azaz annak tudatosítása, hogy a saját 

etnikum tagjai és a mások között ha

tár húzódik (1 9 8 8 :5 1 ).

2 . K u ta tá som  m ód szere i és j e l e n  

d o lg o za to m  k öz v etlen  tém á ja

Bár közel 4 -5  évig végeztem a kutatá

somat, je len  dolgozatomban azt a kér

déskört szeretném  kö rbejárn i, hogy 

az afgánok hogyan határozták meg 

önm agukat új környezetükben. Sár

kány M ihály idézi Eriksont, aki sze

rint az identitás kialakulásában fontos 

tényező az, hogy az adott egyén m i

lyen kap csolatban áll a társadalm i 

környezetével. (Vö. Sárkány, 1 9 9 2 ) 

Kutatásom  esetében azt vizsgáltam , 

hogy az afgánok miben látták magukat 

eltérőnek a magyaroktól, mit jelentett 

az afgán kultúra mind a fiatalok, mind 

pedig a szülők számára, illetve hogy 

mit je len te tt az a csoportidentítás 

szem pontjából, hogy a gyerm ekek a 

saját kultúrájuktól eltérő mintákat lát

tak az iskolában és a kortárscsoport- 

ju k  tagjaitól. ^

Legnagyobb hangsúlyt a kam a

szokra helyeztem. A résztvevő megfi

gyelésen kívül (afgán esküvő; két ú j

évi ünnep; születésnapi találkozó; 

gyerm ekklubok, ahol m int szociális 

munkás dolgoztam; angol nyelvtanítás 

az egyik családban; a bicskei befogadó 

állom áson végzett m unka három 



négy Budapesten élő kamasz tolmács 

segítségével stb .) je le n  dolgozatom 

hoz 12 és 2 5  év közötti fiatalokkal 

(15  fővel és a család fiatalabb gyerme

keivel is), valamint 12 szülővel készí

tettem  interjút. Az iskolai szocializá

ción, a családi nevelésen, a házassági 

szokásokon, az afgán közös ünnepe

ken, a vallási szokásokon és szabályokon, 

valam int a közösségen m int norm a

közvetítő és hagyományőrző egységen 

keresztül szeretném megvizsgálni a fia

talok identitástudatát: hogyan kevere

dik az iskolában, illetve a magyar csa

ládokban látott normarendszer az ott

hon tanult szabályokkal? Kettős életet 

élnek a gyermekek? Az afgán kam a

szok identitástudatában a tinédzserek 

szokásos kialakulatlan és bizonytalan 

énképe mellett az idegen és a megszo

kott kultúrájuktól eltérő környezet is 

nehezítő körülmény. (Somlai, 1977)

Az afgán családok legnagyobb része 

kutásom,.előtt 1 ,5 -6  éve érkezett, te

hát nagyon rövid ideje élt Magyaror

szágon ahhoz, hogy végleges követ

keztetéseket lehessen levonni. Csak a 

következő generációk m utatják majd 

meg, hogy a két kultúra közül m e

lyiknek m ekkora hatása lesz a m os

tani és a későbbi fiatalok önmeghatá

rozásában. Azonban ilyen rövid idő is 

elegendő volt ahhoz, hogy szembetűnő 

legyen a generációs különbségek „kul

turális színezete” a gyermekek, valamint 

a szülők és a nagyszülők között.

Kutatásom idején még nem  készült 

Magyarországon sem m ilyen felmérés 

arról, hogy a nem európai menekültek 

és bevándorlók beilleszkedése miben 

tér el az Európából érkezettektől, sem 

arról, hogyan változik egy csoport „kul

turális színezete” és önmeghatározása az 

évek során, illetve hogy a hazánkba ér

kező nem európaiaknak milyen nehéz

ségekkel kell megküzdeniük a beillesz

kedés során, és hogyan próbálják kul

túrájukat megőrizni. Ennek hiányában 

nem tudtam összehasonlító vizsgálato

kat végezni az afgán és a többi nem eu

rópai közösség szerkezeti felépítése, 

működése és változása alapján.
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A 20 . század eleji USA-ban még az 

volt a kutatások kiinduló pontja, hogy 

m inden nem zet számára a végcél az 

am erikai társadalom  egészébe való 

teljes asszimiláció. Az amerikai antro

pológia keretén belül az 192 0 -a s  

években alakult ki az az irányzat, 

amely már azt képviselte, hogy a kü

lönböző „etnicitások” nem fognak úgy 

eltűnni, m int ahogy azt korábban 

gondolták. 1963-ban  jelent meg Gla- 

zer és M oynihan úttörő m unkája, a 

Beyond the Melting Pót, amelyben k i

fejtették, hogy a társadalmi kölcsön

hatásokban nem  az asszim iláció a. 

végső megoldás. Erről, természetesen, 

még az afgán közösség kapcsán sem 

beszélhetünk, és habár az integráció 

bizonyos je le i m ár kim utathatóak, 

m ég nem  lehet m egjósolni, hogy az 

afgán közösség m eddig vallja magát 

afgán közösségnek, és hogy m ilyen 

mértékű lesz a csoport beolvadása.

Je le n  kutatásom ban csupán arra 

próbáltam  választ találni, hogy egy 

kis szám ú, ú jon nan  érkezett csalá

dokból álló közösség számára milyen 

m intakészleteket hordoz az új kör

nyezet, melyek azok a magukkal ho

zott elem ek, am elyeket változatlanul 

m egtart, és m elyek azok, am elyeket 

már az elején ideiglenesen vagy vég

leg félretett. Az interjúk nem  adnak 

teljes képet arról, hogy a közösség, il

letve az egyes családok asszimilációja 

milyen m értékű; csupán azt tudhat

ju k  meg, hogyan látják környezetüket 

és önmagukat.

Edm und Leach szerint a kultúra 

nem más, mint „a társadalmi helyze

tek m etaforikus öltözete, ruházata”. 

(Idézi Niedermüller, 1 9 9 9 :1 1 5 ) Nie- 

derm üller Péter szerint ebből az kö

vetkezik, hogy a migránsok lecserél

hetik a kultúrát, mint egy ruhadara

bot, azonban szerinte ez mindenkinél 

egyedi módon áll össze, hiszen az in

dividuum ot ma m ár egyre kevésbé 

kötik a hagyományok, valamint a cso

port uralkodó értékei és normái. Nie

dermüller a migránsokat kultúra nél

külieknek, „ruhátlanoknak” hívja. (Uo.) 

Ez szerintem  az afgán közösségre 

olyan mértékben igaz, hogy az úgyne

vezett afgán hagyom ányok felvehet

nek új „ruhadarabokat” és új öltözetet 

ö lthetnek, azonban a közösség szá

m ára továbbra is azok az afgán ha

gyom ányok m aradnak érvényesek, 

am elyek viszonyítási alapot je le n te 

nek önm aguk m egkülönböztetésére 

egy idegen országban.

Dolgozatomban feltétlenül ügyelek 

arra, hogy egyik szem ély se legyen 

azonosítható, m ivel elég kis számú 

közösségről van szó. E nnek érdeké

ben legtöbbször mindenkit csak „egy
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anyuka”, „egy apuka” vagy „egy ka

m aszaként nevezek meg.

II. Kutatásom bemutatása

Kérdéseimre az alábbi kilenc kérdés

kör révén próbáltam  m eg választ 

kapni.

1. Az első benyomísok egy új: 
országban és idegen Környezetben

Hogyan is képzelték el Magyarorszá

got, mielőtt idejöttek? A legtöbben azt 

mondták, hogy bár nem tudtak sokat 

róla (voltak olyan családok, akik nem 

is Magyarországot jelölték  meg úticél

ként, csak valamilyen oknál fogva itt 

maradtak), de azért az iskolában már 

hallottak róla. Egy békés ország képe 

élt bennük. Két kamasz fiú azt mesélte 

el, mennyire meglepődtek, hogy Magyar- 

ország „nem is olyan fejlett”, és hogy



nincsenek felhőkarcolók, mint amilye

neket a film ekben láttak, azaz hogy 

nem  olyan, m int az USA. M egdöb

bentette őket, hogy az utcák piszko

sak, a házak rom osak és régiek, vala

mint hogy sok a szegény em ber és a 

hajléktalan. Az egyik fiúnak a „csend” 

tűnt fel, azaz hogy Magyarország „sok

kal nyugodtabb, m int Afganisztán és 

Oroszország”. (Az ő családja Oroszor

szágon keresztül ju to tt ide.) A felnőt

teknek a nyelv volt a legfurcsább, és 

sokaknak m ég m ost is az. Az tűnt 

még fel nekik azonnal, hogy Magyar- 

országon szabadon lehet csókolózni 

az utcán, és hogy kézen fogva járnak 

a párok. „Azóta”, mondta az egyik fe-
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leség, „mi is kézen fogva já ru n k , 

néha.. . .” Helena Wulff jamaikai interjú

alanyai is azt vallották, hogy az döb

bentette meg a legjobban őket, hogy a 

férfiak és nők az utcán, nyilvános he

lyen is csókolóztak. (W ulff, 1 9 8 8 :8 ) 

A legtöbben azt vallották: „most már 

úgy érezzük, mintha otthon lennénk”. 

Az idősebbeknek azért tetszett Buda

pest, m ert béke van. A legtöbb csa

ládnak maradtak rokonai és ismerősei 

Afganisztánban, akiket szerettek 

volna Európába „juttatn i”, azonban 

ehhez nagyon sok pénzre lett volna 

szükség.

M int többen elm esélték, nem  sok 

idő kellett nekik ahhoz, hogy észreve

gyék, az ő fogalmazásuk szerint, hogy 

nálunk „a nő az úr”. Az egyik anyuka 

elmesélte: ha Afganisztánban egy m á

sik férfi meglátta volna, hogy egy férj 

segít a feleségének a háztartásban, 

biztosan m egbotránkozott volna. „Mit 

csinálsz? Hát te nem  vagy nő! Arra 

van a feleséged.” A környezetükben
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nagyon ham ar felfigyeltek arra, hogy 

Magyarországon más a helyzet. Több 

anyuka, és főleg az a két nagymama, 

akiket ism ertem , a „szabad magyar 

nőkben” látta a válások magas számának 

okát. Ezt mindannyian az első benyo

másokról feltett kérdésemnél em lítet

ték meg. M inden család azt vallotta, 

hogy nem  ism er senkit sem Afganisz

tánban, aki elvált volna, de „Magyar- 

országon ez a sors vár azokra az afgán 

férfiakra is, akik magyar feleséget vá

lasztanak”. Erre a kérdésre azonban 

még később visszatérek.

2. Eltérő szokások és hagyományok

Amikor azt kérdeztem a szülőktől és a 

kam aszoktól, meg tudják-e nevezni, 

m iben térnek el leginkább az afgánok 

a m agyaroktól, szinte kivétel nélkül 

mindenki azt válaszolta, hogy „a szo

kásokban és a gondolkodásban”. 

Ezért is választottam ezt a m ondatot 

dolgozatom címének. Az egyik anyuka 

hozzá is fűzte, hogy az eltérő kultúra 

a m eghatározó. „A vallási hagyom á

nyaink. Ez az, amiben eltérünk a ma

gyaroktól” -  így összegezte az egyik 

20  éves lány.

M ichael Banton az A ngliában élő 

kisebbségi csoportok között végzett 

felm éréseket, és azt vizsgálta, hogy 

milyennek ítélik meg a többségi társa

dalmat. Arra a következtetésre ju tott, 

hogy a bevándorlók nem  az egész fe

hér társadalom  ellen éreznek ellen 

szenvet, mint ahogy az angolok több

sége gondolja, hanem  csak bizonyos 

szokásaik ellen. (Banton, 1 9 8 8 :1 1 0 )  

Feljegyezte, hogy a muzulmánok és a 

hinduk elsősorban a fehérek szexuális 

m orálját ítélik el, valamint azt, hogy 

nem  tudnak az árvákról és az idősebb 

hozzátartozókról m egfelelően gon

doskodni. Ugyanezt fogalmazták meg 

az afgánok is a magyar fiatalokkal 

kapcsolatban. „Túl sok m indent en

gednek meg nekik a szüleik, és a tár

sadalom is.” A magyar gyermekek és 

kam aszok (elsősorban a szülők sze

rint) nagyon csúnyán beszélnek, el 

vannak kényeztetve, és nincs kitartásuk. 

Az afgán szülő, tették hozzá, jobban 

odafigyel arra, hogy gyermeke illedel

mesen és tisztelettudóan viselkedjen. 

Többen még azt is hozzátették: „Ott

hon sokkal nehezebben érik el az em 

berek  az álm aikat, itt sokkal köny- 

nyebb az élet.” A családok számára a 

kereszténység egyet je len te tt a sza

badsággal, azaz a „túl nagy szabadság

gal és engedékenységgel”. Az interjúk 

során m indenki azt vallotta: a gyer

m ekek viselkedése elsősorban a csa

ládi nevelésen m úlik , vagyis azon, 

hogy a szülők m ennyire vallásosak, 

de félnek attól, Európa elrontja az af

gánokat. Az egyik apuka hozzátette: 

„M agyarországon m ég nem  olyan 

rossz a helyzet, mint Nyugaton.” 

Szokatlannak tartották a magyar 

életfelfogásban azt, hogy bár gyer

m ekkorunkban a szülők tartanak el 

m inket, addig felnőtt korunkban ezt 

nem  viszonozzuk, és elhagyjuk őket. 

Ez szerintük nagyon helytelen. Afga

nisztánban a gyermekek feladata idő

sebb szüleik eltartása. Erre utal annak 

a csupán tízéves kisfiúnak az ígérete, 

hogy gyorsan m unkát talál m ajd, 

hogy ő tarthassa el az édesanyját. (Az 

anyuka akkor sem  dolgozott, azon

ban az apa halála óta a férj bátyja tar

totta el a családot.) A fiúk már egész 

fiatalon tudják, hogy ők lesznek fele

lősek új családjuk m ellett szüléikért 

és hajadon lány testvéreikért, és ezt 

m indig szem  előtt tartják . Az egyik 

kamasz lány ezt így magyarázta meg: 

„Afgán szokások szerint az anya nem 

érzi jó l  magát a lányánál, m iután az 

férjhez ment. A férje miatt. Szégyellné, 

ha ő tartaná el. Ezért mindig a fiánál 

m arad, és rá tám aszkod ik.” Egy fiú 

nem vonulhat külön házba a feleségé

vel, ha az édesanyját, vagy nővéreit 

nincs ki eltartsa. A báty sokszor olyan, 

mintha „apa” is lenne. Azt szinte fel- 

foghatatlannak találták, hogy Magyar- 

országon a lányok külön albérletben 

is lakhatnak. Otthon ez elképzelhetetlen



lenne. „A család szent dolog, és ezért 

az afgánoknál sokkal erősebb az ösz- 

szetartás és a felelősségtudat érzése” -  

vallotta a legtöbb fiú és lány. Magyar- 

országon ez a kötelességtudat néha fel 

is erősödhet, hiszen sok helyen a szü

lők  nem  is beszéltek  m agyarul, így 

kezdetben a gyermekekre hárult a tol

mácsolás feladata, és felcserélődtek a 

családi szerepkörök.

Szokatlan volt az afgánoknak az is, 

hogy a magyar párok kevés gyer

m eket vállalnak. A családok elm on

dása szerint A fganisztánban falun 

akár tíz, a nagyvárosokban pedig há- 

rom -öt gyermeket vállalnak a szülők. 

A M agyarországon tartózkodó csalá

dokban is átlagosan 3 -4  gyerm ek 

volt, és az ifjú házasok vagy az idő

sebb lányok is körülbelül ennyit sze

rettek volna. Az egyik anyuka szerint 

egy afgán szülő tudja, hogy milyen jó  

érzés az, ha nagy családja van valaki

nek, ezért előre több gyerm eket ter

vez be. „Afganisztánban van egy olyan 

m ondás, hogy m inim um  négy gyer

m ek kell ahhoz, hogy a szülők családi 

ágyát vállukra tudják venni” -  tette 

hozzá. A legtöbb kamasz örült annak, 

hogy nagy családban él.

Szörnyűnek tartották a szülők, 

hogy itt nagyon hamar elkezdenek ci

garettázni a fiúk. Afganisztánban va

laki csak közel 4 0  éves kortól számít 

tiszteletre méltónak ahhoz, hogy má

sok előtt cigarettázzon. Ha otthon 

megtudnák egy serdülőről, hogy do

hányzik, m ondták a fiúk, akkor a 

szülei „agyonvernék”. Hát még az m i

lyen szokatlan, hogy a lányok is rá

gyújtanak?! Az egyik fiú elm esélte, 

hogy a szülők már csak legyintenek, 

m ondván, ebből is látszik, hogy az 

európaiaknak mindent lehet. „Ha egy 

lány Afganisztánban cigarettára gyújt, 

akkor az azt je len ti, hogy kurva” -  

mondták a fiúk. Ez a téma később is 

előkerül majd, amikor saját hagyomá

nyaik megőrzéséről írok.

Amikor megkérdeztem tőlük, hogy 

mi az, amit a „jó szokások” közé so

rolnak M agyarországon, m indenki a 

karácsonyt említette legelőször. Persze
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utána rögtön hozzátették, hogy ez 

csak a gyermekeknek szól, hiszen ők 

nem értenék meg, hogy a, többi gyer

m ek miért kap ajándékot, ha ők nem, 

vagy hogy nekik miért nem lehet ka

rácsonyfájuk, amíg minden más ház

ban áll. Van, aki azt mondta: „Ha már 

egyszer itt élnek szegény gyermekek, 

legalább ez az öröm ük m eglegyen”. 

Kutatásom  idején  a karácsony csak 

annyit je len te tt szám ukra, hogy a 

gyermekek ajándékot kapnak, és a fa 

egy napig áll a házban, azután gyor

san kidobják. A többi keresztény ün

nepet azonban nem  tartották. Feltét

lenül fontosnak látom annak későbbi 

vizsgálatát, hogy amikor ezek a gyer

m ekek felnőnek, ők is m egtartják-e 

m ajd a karácsonyt a gyermekeiknek, 

azaz mit fog majd később jelenteni a 

karácsony. Továbbra is csak a „gyer

m ekek ünnepe” marad? Hogy fog ez 

megférni muzulmán vallásukkal? (Fon

tos megjegyezni, hogy vannak olyan 

családok, ahol még a gyermekek ked

véért sem ünnepelték a karácsonyt.)

3. Saját (vallási) szokásaik 
megőrzése

Meyer Fortes szerint az emberek úgy 

m utatják ki identitásukat, hogy hova

tartozásuk je lkép ekén t vagy valam i

lyen objektív term éket m utatnak fel, 

vagy azt bizonyos tabukhoz való ra

gaszkodással, m int. például „Én nem 

eszem sertéshúst”, fejezik ki. (Fortes, 

1 9 8 3 :3 9 5 )  M egvizsgáltam, hogy a 

sertéshús tilalma mennyire volt fon

tos, illetve mennyire erősítette meg el

térésüket a magyaroktól. Az itt élő af

gánok közül azonban többen is beval

lották, hogy már ettek sertéshúst, sőt 

az egyik család azt mondta, hogy ők 

nem  képmutatóak, ők igenis vállalják 

ezt nyíltan is. Az apuka szerint a leg

több afgán család evett sertést, azon

ban csak otthon, am ikor senki sem  

látta őket. „Ezt nyíltan kevesen vállal

nák” -  erősítette meg az egyik anyuka. 

Mivel sok gyerm ek a m enzán étke

zett, nem  is volt más választásuk, és 

többen m ondták, hogy „nem halunk 

bele”. Akadt azonban olyan kam asz 

lány is, aki m egszólta a többieket, 

hogy a „lelkűk meghal”, és szerinte el

képzelhetetlen, hogy ő valaha is meg

szegje az egyik legalapvetőbb m uzul

m án szabályt. Elm ondása szerint a 

m enzán neki kü lön készítettek ebé

det. (Ö  az egyik legvallásosabb csa

ládból származott, és nem  sokkal ku

tatásom  előtt érkezett M agyaror

szágra.) Olyanra is volt példa, hogy a 

szülő nem  ragaszkodott szigorúan a 

szabályhoz, de a legidősebb fiú ennek

ellenére nem  volt hajlandó sertéshúst 

enni. (A befogadó állom áson lakó 

m uzulm án családok még erősebben 

próbáltak ragaszkodni étkezési szoká

saikhoz, és szigorúan tiltakoztak, ha 

„sertést akartak velük megetetni”.) A leg

több család arra panaszkodott, hogy a 

gyermekek jobban  szerették a magyar 

ételeket, mint az afgánt. A szülők és 

az idősebb korban Magyarországra érke

zett lányok viszont ragaszkodtak az af

gán ételekhez. A legtöbb kamasz és gyer

mek kedvenc helye a^NtbRpnald’s volt.

A felnőttek számára csak az afgán 

ünnepek voltak fontosak. Az afgán 

közösség m inden nem zeti ünnepet 

megtartott; kibéreltek valahol egy ét

term et, ahová m indenkit meghívtak. 

Bár a gyermekek is mindig ott voltak, 

kortól függetlenül, legtöbbször azon

ban nem tudták pontosan megmagya

rázni, hogy mit és miért is ünnepel

tek. Csak a szülők követték az afgán 

naptárt, a gyerm ekek csak az itteni 

időszám ítást ism erték. Ha a szülők



nem  szólnának nekik, akkor sok min

denről elfeledkeznének -  vallották 

bár a kicsit idősebbek büszkén mond

ták, hogy nekik olyan naptáruk van, 

amely az iszlám időszámítást is jelzi. 

Amikor megkérdeztem a szülőket, ho

gyan ünnepelték az új évezredet, néhá- 

nyan csak annyit m ondtak, hogy a 

gyermekek kedvéért ők is kimentek az 

utcára, de nem nagyon jelentett nekik 

semmit sem. „Afganisztán még nagyon 

messze van a 2 0 0 0 -tő l” -  vallotta az 

egyik kamasz fiú. Mindannyian a saját 

újévüket várták, márciusban. Az afgán 

időszámítás szerint akkor 1379 volt.

Legfontosabb afgán ünnepnek a Ra- 

madant nevezték meg. A gyermekek-
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nek elvileg 1 2 -1 4  éves kortól kellene 

betartaniuk a böjtöt, de Magyarorszá

gon csak félig-meddig követték ezt az 

előírást. Az egyik kicsit idősebb ka

masz lány azonban büszkén mesélte, 

hogy ő az előző évben is „végigcsi

nálta a bö jtö t”, és biztos volt benne, 

hogy legközelebb is „kibírja”. (Ő egy 

nagyon vallásos családban élt.) Egy 

másik kamasz lány csak annyit m on

dott, hogy az iskolai szünetben majd 

talán ő is m egpróbálja, m ondván: 

„fogynom kellene egy k icsit”. A fel

nőtt férfiak és nők szinte mind betar

tották a bö jtö t. A zonban más volt a 

helyzet a napi ötszöri im ádkozással. 

Ehhez m ár nagyon kevesen ragasz

kodtak. Ezt azzal magyarázták, hogy 

sok a munka, és mind nagyon fáradtak. 

Afganisztánban, m esélték, m indenki 

úgy szervezte meg az életét, hogy az 

im ádkozások előírt idejét be tudja 

tartani. M agyarországon főleg a leg

idősebbek im ádkoztak az előírásnak 

megfelelően, hiszen -  mint ahogy az
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egyik kamasz fiú megjegyezte -  „pont 

ezért tisztelik őket, nek ik  jó  példát 

kell m utatni”.

Az afgán iskolákban a Korán okta

tása és olvasása szerves részét képezte 

a gyerm ekek nevelésének. Hétéves 

korukban kezdték el vallási oktatásu

kat, és az iskola mellett fontos szere

pet kapott a „mullah”, az afgán egy

házi személy is. Meglepő volt a szülők 

számára, hogy itt az iskolák és a szü

lők nem fektetnek hangsúlyt a vallási 

nevelésre. A legfontosabb iszlám tör

vényekkel és szokásokkal Magyaror

szágon a szülők ism ertették m eg a 

gyerm ekeket, bár nagy részük még 

nem  tudott imádkozni. „Majd ha na

gyok lesznek” -  mondták a szülők, de 

azért volt olyan család, ahol m ár a 

kisfiúkat is megtanították a legfonto

sabb imákra. Alig volt olyan gyermek, 

aki tudott anyanyelvén írni és olvasni, 

és a Koránt sem  ism erték. Az egyik 

anyuka erről azt mondta, hogy Afga

nisztánban sokan analfabéták, és 

„mégis tudják a Koránt”. „A szülők

nek kell példát m utatni. M eséket és 

történeteket kell nek ik  olvasni, és 

ezeket m ajd ők is tovább adják az ő 

gyerm ekeiknek, és így nem  fog k i

halni az afgán szokás” -  tette hozzá.

Az iszlám előírások szerint tartóz

kodni kell a szeszes italok fogyasztá

sától, és a cigarettától is. Több anyuka 

is elmesélte, hogy mikor a férjük már 

elég idős volt ahhoz, hogy rágyújthas

son, akkor is iszonyatosan szégyellte 

ezt a saját szülei előtt, és többször is 

megtörtént az, hogy am ikor a szülők 

váratlanul m egérkeztek, inkább a 

m arkába szorította az égő cigarettát, 

nehogy a szülei m eglássák őt dohá

nyozni. Magyarországon azonban sok 

férfi cigarettázott és ivott, még a kö

zös ünnepeken is. Az egyik apuka vi

szont m ár köztudottan alkoholistává 

vált. Ö egyetemi professzor volt ott

hon, és nehezen viselte a m egválto

zott körülm ényeket. Arról azonban 

m ég senki sem hallott, hogy egy nő

rágyújtott volna, vagy kipróbált volna 

bárm ilyen szeszes italt. E nnek elle

nére az egyik fiú elárulta, hogy az ő 

anyukája m ár A fganisztánban is rá

gyújtott egy-egy cigarettára. Ezt azért 

találtam  különösnek, m ert a család 

nagyon vallásos volt. Ezt a fiú így ma

gyarázta meg: „Tudod, mi tudjuk, 

hogy m it ír elő az iszlám , de a szü

leim egyetemet végeztek, így tisztában 

vannak vele, hogy nem  szabad fanati

kusnak lenni.” A kamasz fiúk italfo

gyasztására és cigarettázására m ajd 

később térek ki.

4. N ev elés i s z o k á so k

Afganisztánban a szülők és nagyszü

lők mellett a nagynénik és nagybácsik 

is beleszólnak a gyerm ekek nevelé

sébe. Legnagyobb befolyással az apa 

nővére, illetve húga rendelkezik. Az 

egyik kam asz lány elm esélte, hogy 

anyai nagybátyja, aki szin tén itt él, 

m egpróbál nek ik  parancsolgatni, de 

ők „mindig visszafeleseltek nek i”. 

M egtehették, m ondta, m ert m indig 

azzal tudtak érvelni, hogy itt vannak 

a szüleik is, tehát van ki nevelje őket. 

A fganisztánban ezt nem  tehették 

volna meg. Azonban az unokatestvé

rénél már más volt a helyzet. Ott nem 

élt az apuka, ezért a férj bátyjaként a 

nagybácsi vette át az apa szerepét, és 

az ő feladata lett „helyesen felnevelni” 

a gyerm ekeket. Ő döntött az édes

anya helyett is. Nem lehetett vele el

lenkezni, és nagy volt a szigor a csa

ládban.

Az egyik idősebb nő elm esélte, 

hogy Afganisztánban a lányok sehová 

sem  m ehetnek el. Ha igen, akkor is 

csak esetleg a testvérükkel. A kamasz 

fiúk hamar megtanulták Magyarorszá

gon is, hogy nekik kell majd a húgaikra 

vigyázni. Amikor egyiküktől megkér

deztem , hogy ő engedni fogja-e a 

lánytestvérének, hogy magyar barátja 

legyen, egyértelm űen azt válaszolta, 

hogy soha. „Meg is ölném  m indkettő

jü k et” -  mondta. Diszkóba sem  fogja 

elengedni, mert akkor már nem  lehet



m ajd biztos abban, hogy „ártatlan” 

marad. Egy afgán férfi pedig soha 

nem  vesz el olyan lányt, aki nem  

szűz. Ezt a szégyent ő nem szeretné a 

családjának. Az interjúk során egyér

telm űen kiderült, hogy a serdülőkor 

elérése fontos változásokat hozott az 

afgán lányok életében. A serdülőkor

ban vált legmarkánsabbá a magyarok 

és az afgánok közti különbség. Alán 

D undes (1 9 8 3 :2 4 6 )  azt írja , hogy a 

serdülőkorban következik be a férfi és 

a női identitás teljes szétválasztása. Az 

afgánoknál ez azt is je len tette , hogy 

innentől kezdve a szigor m értéke is 

megváltozott, és a fiúk szerephez ju 

tottak leány testvérük „nevelésében” 

is. Az anyukák és az idősebb lányok 

elm esélték, hogy akkor kell igazából 

m egfogni és m egfékezni a lányokat, 

am ikor éppen „nagylányok” kezdenek 

lenni, azaz am ikor elkezdenek m enst- - 

ruálni, m ert ha ekkor nem  tanulják 

meg a szabályokat, később m ár nem 

lehet nekik nem et mondani. „Ahogy 

egyre nagyobbak leszünk, annál jo b 

ban vigyáznak ránk” -  panaszolták a 

lányok. Az egyik idősebb lány úgy fo

galmazott, hogy „ekkor még nem  fog

já k  fel, hogy mi jó  nekik . M ajd ké

sőbb, úgy 18 éves koruktól, már 

tudni fogják, hogy mit szabad csinál

niuk, és mi a helyes. Ekkor a rokonok 

m ár bízhatnak abban, hogy m indig 

helyesen fognak d ö n ten i.” A kicsit 

idősebb lányok elm esélték, hogy ró

luk a rokonok már tudják, hogy csak 

olyan buliba fognak elm enni, ahová 

illik, és olyanokkal, akikkel szabad. 

Szerintük az afgán lányok ezt hamar 

m egértik, és utána már szégyellenék 

is, ha rájuk kellene szólni, hogy nem 

m egfelelően viselkedtek vagy illetle

nül öltöztek fel. Fontos megjegyezni, 

hogy ezek a huszonéves lányok, ami

kor 5 -6  évvel a kutatásom előtt ideér

keztek, már alaposan ism erték az af

gán szokásokat, tehát a szülőknek és 

fivéreknek nem  kellett attól tartani, 

hogy a magyar környezet káros lehet 

rájuk nézve. Viszont arra a lányra, aki 

m ég nem  volt 10 éves sem , amikor 

ideérkezett, sokkal nagyobb hatása volt
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a magyar kortárscsoportnak és az is

kolának. Ő ket talán idősebb koruk

ban is jobban  fogják majd-ellenőrizni.

George De Vos szerint ha az iskola 

és a kortárscsoport megerősíti azokat 

az értékeket, amelyeket a gyermek a 

családjától tanult, akkor az identitás- 

tudatban nincs törés. Azonban ha az 

otthon és az iskolában tanult értékek 

és szokások nem  egyeznek, akkor -  

De Vos és Peter W einreich szerint -  

identifikációs konfliktus jelentkezik a 

„kettős szocializáció” során. (1 9 8 3 , In: 

Identity, 2 0 ) Ebben az esetben ők úgy 

találták, a bevándoroltak gyerm ekei 

egy harm adik vonatkoztatási csopor

tot fognak keresni, hogy olyan kritéri

um rendszert találjanak, amely értel

met ad létezésüknek. Én úgy találtam, 

hogy a gyermekek elválasztották a két 

szocializációs teret egymástól, és a két 

térben más-más szem pontot tartottak 

szem előtt. Nem láttam egyik helyen 

sem, hogy „kettős identitásuk” súlyos 

problémát jelen tett volna (úgy gon

dolom, hogy ez volt a legmegfelelőbb 

kifejezés a környezetükhöz való vi

szonyukra, bár nem  végeztem pszi

chológiai felméréseket, és nem  is lát

tam ennek szükségességét). Az inter

jú k  során úgy tapasztaltam, hogy az 

osztályokban népszerűbbek voltak a 

lányok, m int az idősebb fiúk. Ez 

u tóbbiak m ár többször em legették, 

hogy „ha valakinek valami baja van 

velem, vagy nem  tud elfogadni olyan

nak, amilyen vagyok, tehát azt, hogy 

más vagyok mint ők, akkor azzal egy

szerűen nem  állok szóba”. A kisebb 

fiúk m ég nem  érzékelték annyira 

„másságukat”, és nagyon sok magyar 

barátjuk volt. Azt azonban elképzel

hetőnek vélem , hogy kicsit később, 

am ikor ők is a piacra m ennek dol

gozni (szinte m inden fiú a piacon 

dolgozott az apja mellett) úgy, mint az 

idősebbek , akkor m ár m eg fog vál

tozni a helyzet, és sokkal jo b b an  le

szűkül a baráti körük. A kutatásom  

során m egism ert gyerm ekek, illetve

tinédzserek identitástudatában bekö

vetkező esetleges változásokat egy ké

sőbbi kutatás során lehet m ajd meg

vizsgálni, hiszen itt tartózkodásuk rö

vid ideje korábban nem  adott erre 

lehetőséget.

A kamasz lányok elm esélték, hogy 

nehéz összeegyeztetni saját, otthonról 

hozott hagyományaikat a magyar ti

nik kultúrájával. Rosszul esett nekik, 

hogy ők sosem mehettek osztálytársaik

kal a diszkóba vagy bulikba, és az is

kolai rendezvényekre is csak úgy en

gedték el őket, ha a tanárok is ott vol

tak. „De jó  a többieknek! N ekik 

m indent szabad, és nekünk sem m it 

sem !” -  panaszkodott több lány is.
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Már az egyik hétéves kislány is han

goztatta az iskolai bulikról, hogy „ne

künk azt nem szabad, mert mi mások 

vagyunk; mi nem vagyunk magyarok, 

mi afgánok vagyunk”. Fontos m egje

gyezni, hogy legtöbb helyen a fiata

labb, azaz 1 2 -1 5  éves fiúkat sem en

gedték el a bulikra, hiszen őket is fél

tették. A gyermekek iskolatársait sem 

nagyon ism erték a szülők, és nem  is 

hívták m eg m agukhoz őket, de leg

többször az afgán 'gyerm ekeket fpm 

engedték el idegen csalM ekhoz. A lá

nyok csak azzal mehettek el, akit már 

nagyon jó l  ism ertek, és akiben meg

bíztak. (Többen m egjegyezték, hogy 

velem pont azért engedték el a lányo

kat, mert én tudtam, hogy mit szabad 

és mit tilos tenniük.) A lányok elm e

sélték, hogy ha egy fiú járn i szeretett 

volna velük, akkor kategorikusan azt 

kellett m ondaniuk, hogy „nekünk 

nem  lehet”. Az egyetem ista lányok 

hozzáfűzték, hogy nem  a fiúkat h i

báztatták az esetleges célzásokén vagy



közeledésért: „Ők nem  tudhatják, 

hogy iszlám lányoknak nem lehet ba

rátjuk. Előre m eg kell fékezni m ind

egyiket, hiszen ha egyszer is közelebb 

engednénk őket, akkor utána nem  

tudnánk tőlük m egszabadulni.” Egy

14 éves lány azt m esélte, hogy egy

szer az iskolában az egyik fiú végig

m érte, és utána fűttyentett. „Szerin

tem  nem  tudta, hogy én afgán va

gyok” -  mondta megbotránkozva. Az 

egyik kamasz fiú elmondta, hogy ha ő 

ránézne egy afgán lányra, akkor 

„megölné m ind kettő jü ket a lány 

apja”. „Akármennyi magyar barátnője 

is legyen egy afgánnak itt Európában
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-  tette hozzá - ,  az afgán lányok még 

az ő szemében is tabuk.”

Azok a lányok, akiknek nem  volt 

báty ju k, elm ondták, hogy a szülők 

úgy sem tudták őket ellenőrizni az is

kolában, „az öcsiket meg ki lehet já t

szani, vagy le lehet fizetn i... vagy 

megverjük őket”. (Több kamasz lány 

is panaszkodott, hogy az öccsük ál

landóan „beárulja” őket otthon, h i

szen m ár kiskorban elkezdték ellen

őrizni a lányokat, m ég ha ők is az 

idősebbek. Figyelték őket, és néha 

szóltak az anyjuknak, ha valami rosz- 

szat csináltak.) A kamasz fiúktól hal

lottam , hogy az itt élő afgán kamasz 

lányok legtöbbjével „nincsenek meg

elégedve”. Túl szabadnak tartották 

őket, és szerin tük azonnal látszott, 

hogy k inek  n in cs bátyja. „Szegény 

apukák meg annyit dolgoznak, hogy 

nem tudják ellenőrizni őket” -  tették 

hozzá. Ahol azonban volt idősebb fiú 

testvér, ott m ár a lányok is sokkal 

óvatosabbak voltak. Az egyik fiú erről
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így vélekedett: „Ott van a gond, hogy 

nincs bátyjuk. Bezzeg az én húgom  

szerencsés lehet, hogy van neki 

bátyja. Én m ajd vigyázok rá, hogy 

tisztességes afgán lány legyen belőle. 

Ha valaki ki akarna vele kezdeni, azt 

agyonverem. Vertem már meg miatta 

magyar fiúkat!” „Ezeket a lányokat 

biztos, hogy nem  vennénk el felesé

gül. Már túlságosan európaiak. Majd 

hozatunk otthonról” -  tette hozzá egy 

másik fiú. „Majd olyan fiú fogja őket 

elvenni, aki nemrég érkezett ide, és még 

nem  ismeri őket. Ezek a lányok már 

visszafeleselnek a szüleiknek, meg majd 

a férjeiknek is ...  Nem, én nem  kérek 

belőlük” -  összegezték többen is.

A lányok leginkább azt sajnálták, 

hogy sok témával kapcsolatban nem 

lehetett nyíltan beszélni a szüleikkel. 

Azt nagyon jó n ak  tartották, hogy Ma

gyarországon a lányokat ham arabb 

felvilágosítják. „Nálunk »azokról a 

d o lgokról* senki sem  beszél” -  

mondta az egyik lány szom orúan, és 

ezt a szülők is m egerősítették. Afga

nisztánban a lányok csak a nászéjsza

kán tudták meg, hogy mi fog tö r

ténni. Az iskolában sem  tanultak a 

m enstruációról, a szeretkezésről, vagy 

a gyermek születéséről. „Ezeket a ré

szeket m indig átugrották a tanárok, 

hiszen szégyelltek ilyenekről beszélni”

-  mesélte az egyik 20  éves lány. A lá

nyok szerint fontos lenne, hogy az 

anyuka előre felkészítse őket „bizo

nyos dolgokra”. M ikor rákérdeztem , 

hogy az anyukák tudnak-e arról, hogy 

m iket tanulnak a gyermekek az isko

lában, azt felelték, hogy persze, és 

hogy egyet is értettek a felvilágosítás

sal, viszont azt is jó n ak  látták, hogy 

az iskola készíti fel őket, és nem  ne

kik kell a kényes dolgokról beszélni.

Michael Banton (1 9 8 8 :4 0 ) mérlege

lésről és üzletről beszélt (bargaining), 

amikor azt vizsgálta, hogy az újonnan 

érkezettek mit vesznek át a többség

től. Szerinte azt veszik át legelőször, 

amire szükségük van a megélhetéshez,

amiből közvetlen hasznuk van. Kuta

tásai során arra a következtetésre ju 

tott, hogy nem  tartozik ide a vallás, 

valamint a családi élet különböző as

pektusai, különösen a családon belüli 

kap csolatok és a szexuális erkölcs 

kérdései. Szerinte ez egyéni választás 

kérdése, tehát nem  az egész csoport 

fogad el változtatásokat ezen a téren. 

(U o.) A nyelvet viszont feltétlenül a 

megélhetéshez szükséges elem ek közé 

sorolta, hiszen enélkül nem  tudnának 

dolgozni és pénzt keresni. Ezeket a 

következtetéseket az én felméréseim is 

alátám asztják. Az afgán közösségen 

belül is a társadalomba való beillesz

kedés egyik fontos feltétele lett a ma

gyar nyelv elsajátítása.

A férfiak legnagyobb része ham ar 

m egtanulta a magyart a nyelviskola 

segítségével, valamint ők voltak azok, 

akik dolgozni jártak , tehát elég sok

szor érintkeztek m agyarokkal. Ezzel 

ellentétben a nők nagy része otthon 

maradt a gyermekekkel, és sokkal ké

sőbb sajátította el a nyelvet. Mint már 

em lítettem , több helyen előfordult, 

főleg kezdetben, hogy a gyerm ekek 

váltak szüleik tolmácsává. Ő k legszí

vesebben csak magyarul beszéltek 

egymással, azonban a szülők, még ha 

tudtak is magyarul, csak az anyanyel

vűket használták otthon. A szülők 

úgy reagáltak, ha a gyerm ekek m a

gyarul próbáltak meg velük beszélni, 

hogy „nem értek magyarul!”. Amíg a 

gyerm ek nem  kezdett el óvodába 

járn i, addig ő sem tudott még magya

rul, így a többi gyermeknek is fárszi 

vagy pastu nyelven kellett vele b e

szélni. Az egyik később érkezett csa

lád 1 6 -2 0  éves gyermekei már kuta

tásom  idején  m egdöbbentek azon, 

hogy azok a gyermekek, akik régebb 

óta Magyarországon voltak, mennyire 

nem  használták az anyanyelvűket. 

Számukra az is érthetetlen volt, hogy 

csak magyarul tudtak írni és olvasni. 

Az egyik 19 éves fiú elmesélte, hogy

16 éves húgával együtt nem rég ta

nulta meg a „perzsa betűket”, és most 

m ár látta, hogy m ilyen fontos ez. 

„Majd egyszer a többiek is belátják ,



hogy ezt muszáj tudni” -  tette hozzá. 

Michael Banton szerint a bevándorlók 

gyermekeit már semmi sem kénysze

ríti arra, hogy szüleik hazájával azo

nosítsák magukat, illetve hogy beszél

jé k  annak nyelvét. (I. m. 25) Ha viszont 

m égis m egtanulják szüleik nyelvét, 

akkor az arra utal, hogy van egy olyan 

társadalm i szervezet (ahogy Banton 

írja), amely érzelmi vagy anyagi ju ta l

mazást biztosít. Ezen elm élet szerint 

ha az itt született gyerm ekek mégis 

m egtanulják a fárszi, illetve a pastu 

nyelvet, akkor „megéri” nekik , mert 

az újonnan érkezettekkel is szeretné

nek „afgánul” beszélni, tehát fenn sze

retnék tartani az afgán közösséggel a 

kapcsolatot. Úgy gondolom, az afgán 

családok túl rövid ideje vannak itt ah

hoz, hogy meg lehessen állapítani, a 

következő generációk is megtanulják- 

e őseik anyanyelvét, azaz hogy a kuta->. 

tásom idején élő nagyszülők és szülők 

halála után a fiatalok is fontosnak 

tartják-e anyanyelvűk továbbadását. 

A válasz m egtalálása egy következő 

felm érés feladata lesz, am ely során 

arra is fontos lesz kitérni, ki mit tart 

m ajd anyanyelvének, illetve a külön

böző nyelveket m ilyen közegben 

használja.

Szinte mindegyik szülő egy „afgán 

iskola” létrehozásáról álm odott, ahol 

csak hétvégi oktatást szerveznének. 

Fő cél a pastu, illetve a fárszi nyelvek 

helyes elsajátítása m ellett az írás és ol

vasás, valamint a Korán tanulmányo

zása lett volna. Ennek ellenére mind a 

mai napig, senki nem  tett semmilyen 

konkrét lépéseket. Többen mondták: 

az is akadály, hogy a gyermekek így is 

túlterheltek. Ennek ellenére hangsúlyoz

ták, nem szabad engedni, hogy elfelejt

sék az anyanyelvűket. Pont ezért tartot

tam érdekesnek, hogy a szülők nem 

tanították őket otthon, hanem vártak 

erre az iskolára, vagy arra -  m int 

ahogy a fenti példa is mutatja - ,  hogy 

idősebb korban saját maguk szorgal

mazzák majd anyanyelvűk alaposabb

elsajátítását.
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5. A közösség, illetve a mások 
véleményének szerepe

Az afgánoknak nagyon fontos volt a 

közösség többi tagjának ítélete és vé

leménye. Fredrik Barth szerint az et

nikai ellentétek kimutatásában fontos 

szerepet já tsz ik  az értékorientáció , 

amely lehetővé teszi, hogy a csoport

tagokat a csoportnorm ák alapján le

hessen m eg-, illetve elítélni. Barth 

szerint ebből az következik, hogy a 

csoporttársak az értékek és viselkedé

sek m egítélésének és bírálatának 

ugyanazon kritérium át hordozzák 

magukban. (Barth, 1 9 6 9 :1 4 ) Ez érvé

nyes az afgán közösségre is. Legin

kább amiatt szégyenkeztek volna, ha 

a saját közösségük m egszólta volna 

őket, m ert eltértek  a csoport által 

meghatározott normáktól.

„Ha valaki valami helytelent csinál, 

akkor nem  őt szólják meg, hanem  a 

családját” -  mesélte minden megkér

dezett, „annál pedig nincs nagyobb 

szégyen, m int am ikor azt m ondják, 

hogy valaki nem tudta illedelemre ne

velni a gyermeket”. A kamasz lányok 

is azt valloták, hogy azért olyan szigo

rúak a családok, m ert félnek á tö b 

biek véleményétől. „Az anyukám min

dig azt m ondogatja, hogy mi lenne, 

ha egy másik afgán lány egyszer meg

látná, am int valami helytelen dolgot 

teszek, és elmondaná az anyukájának, 

ő pedig utána a tö b b iek n ek ?... Ha 

egyetlen afgánok lennénk itt, akkor 

nem  lennének ilyen szigorúak a szü

leim ” -  mesélte egyikük.

Badr Dahya Bradfordban és B ir

m ingham ben végzett vizsgálatokat a 

pakisztáni bevándorlók körében. Úgy 

látta, hogy mivel egy közös városrész

ben laknak, és szinte egy-egy pakisz

táni falut alakítottak ki az angol váro

sokon belül, már ki sem kell lépniük 

saját közösségük határain túlra, hiszen 

lakókörnyékükön m inden, a létfenn

tartásukhoz szükséges cikket megtalál

nak. A pakisztáni éttermek és kávéhá

zak, valamint a közös ünnepek mind 

megerősítik pakisztáni etnikai tudatu

kat, és mintegy figyelmezteti is őket 

hovatartozásukra és kötelességeikre. 

(Dahya, 1 9 7 4 :9 1 )  Budapesten erre 

még nem  kerülhetett sor, és sokáig 

nem  is tud a közösség egy saját lakó

negyedet kialakítani, bár már kutatá

som  idején  is m egfigyelhető volt, 

hogy az alacsonyabb lakásárak miatt 

egyre több család költözött Csepelre. 

Ez azt is je len tette , hogy a közösség 

nem  tudott közvetlen nyomást és el

lenőrzést gyakorolni tagjai felett, h i

szen nem  látták, hogy a hétköznapo-

kon ki hogyan viselkedett, és milyen 

szabályokat szegett meg.

Michael Stewart (1 9 9 7 :5 8 )  úgy fo

galmaz, hogy az egyén identitását fel

építő elem ek nem a m últból építkez

nek, hanem  azokat a kortársakkal 

való érintkezések során tanulja meg. 

Az afgánok esetében is, ahol a külön

böző népcsoporthoz tartozó családok 

eltérő hagyományokkal rendelkeztek 

Afganisztánban, az tudta megerősíteni 

identitásukat, ha a^ özösség  tagjaival 

találkoztak. A közösse|*>hagyomány- 

őrző és „normamutató” szerepe ezért 

a közös ünnepeken felerősödött. Ú j

évi ünnepségükön két alkalommal is 

részt vettem. Ilyenkor a nők és férfiak 

kü lön ültek, és egy nő csak akkor 

táncolhatott volna, ha a férje vagy a 

bátyja felkéri. Erre azonban egyik al

kalom m al sem  került sor. Egyedül 

csak az esküvőn láttam táncolni a nő

ket, akkor is csak csoportban, vagy a



férjükkel, és csak nagyon rövid időre. 

O tt azért volt lehetséges, mert akkor 

az ifjú pár tiszteletére táncoltak jó  k í

vánságaik gesztusaként. Ezeken az 

összejöveteleken a lányok az anyjuk 

közelében m aradtak az egészen kis 

fiúkkal együtt, azonban a 1 4 -1 5  évnél 

idősebb fiúk már a férfiak körében ül

tek  le. A zonnal m egtanulták, k inek 

hol van a helye. A „női asztalokhoz” 

nem  m entek oda a férfiak, esetleg 

m essziről odaköszöntek (kezet sem  

foghattak más feleségével), és ha vala

melyik nő kérni szeretett volna vala

mit, akkor valakinek a fiát kérte meg, 

hogy intézkedjen. Az utóbbi újévi ün

nepükre két magyar feleség is eljött, de
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ők is a nói asztalnál ültek, és nem men

tek át a terem másik oldalára. A gyer

mekek számára ezek az alkalmak leg

többször csak annyit jelentettek, hogy 

jó t  lehet játszani a többiekkel, azon

ban azt is látták, miben különbözik a 

nők és férfiak szerepe a közösségben, 

illetve hogy a férfiaknak mindent sza

bad, hiszen ők táncolhattak, kiállhattak 

a mikrofon elé, és trágár vicceket m e

sélhettek, ráadásul ihattak és cigarettáz

hattak is, még ha ezzel a legvallásosabb 

családok nem is értettek egyet.

Enya R Flores-Meiser, aki egy Fúlöp- 

szigeteki muzulmán közösségben vég

zett kutatást, beszámol arról, hogy rá, 

mint keresztény nőre, sosem tartották 

érvényesnek a saját előírásaikat. Több

ször kínálták cigarettával, megenged

ték nek i, hogy a férfiak közé ü ljön , 

tehát őt a saját kulturális értékei alap

ján  ítélték meg. (1 9 8 3 :5 1 -5 2 )  Ugyan

ezt átéltem én is. Nemcsak hogy ciga

rettával k ínáltak m eg többen , de az 

egyik újévi ünnepen fel is kért az
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egyik legbefolyásosabb férfi táncolni 

(akit nem  utasíthattam vissza), és ez

által én voltam az egyetlen nő, aki az 

est folyamán táncolhatott. Nagyon kel

lemetlenül éreztem magam, de utána 

az afgán nők elmondták, hogy örültek 

neki, hogy legalább egy nő is táncolha

tott, és nem voltak rám irigyek.

Sok szülő tisztában volt azzal, hogy 

a gyermekek számára fontos, hogy az 

iskolatársaik mit szólnak, illetve h o 

gyan vélekednek róluk. Többször 

éreztem úgy, hogy a fiatalok más-más 

szabályra, illetve normára hivatkoztak 

attól függően, hogy magyarok, illetve 

afgánok között voltak. Erre már utal

tam a „kettős identitásuk” megfogal

mazásánál is. Többször is megszólták 

egymást a m ásik háta mögött, ha sze

rintük az illető nem  úgy viselkedett, 

„ahogy egy afgánnak illik”, azonban a 

következő pillanatban ők maguk is vé

tettek ugyanazon szabály ellen. A lá

nyok többször kritizálták nekem  a 

m ásikat, mondván: „Hogy engedheti 

meg neki az apja? Egy afgán lány ilyet 

nem  tehet!. ..  Nekem sosem  engednék 

meg!” A legtöbb kamasz lány panasz

kodva m ondta, hogy a másik „milyen 

sok m indent megenged m agának”, 

azonban róla is ugyanazt m ondták a 

többiek.

Amikor a 17 évesnél idősebb fiúk

kal beszélgettem , kiderült, hogy leg

többjük sűrűn járt diszkóba, barátnői

ket is gyakran váltogatták, valam int 

ittak és dohányoztak is. Mint megtud

tam tőlük, nagyon népszerűek voltak 

a magyar lányok körében. „Nem m in

denki szülei tudnak e rrő l... vagy nem 

akarnak tudni erről. Ha m eg valaki 

rákérdezne, biztos, hogy letagadnák, 

hiszen akkor úgy tűnne, m intha az 

apukának nem lenne elég tekintélye a 

családban ahhoz, hogy a fiát megfé

kezze” -  vallotta be nekem  az egyik

2 0  éves fiú. Ezt én is tapasztaltam . 

Amikor az egyik apukával készítettem 

in terjú t, határozottan állította, hogy 

az ő fiai sosem mennek diszkóba, holott

tisztában volt vele, hogy tudom, a fiai 

is járnak oda. Rájöttem, hogy ezt ak

kor sem hallhattam az ő szájából, ha 

igaz. Az egyik kamasz fiú így fogalma

zott: „Kívülről azt kell az apának m u

tatnia, mintha nem helyeselné ezeket, 

bár szerintem  néhányan úgy vannak 

vele, hogy hadd szórakozzanak a fiaik, 

hiszen ők otthon ezt nem  tehették 

meg, és legalább nekik lehessen. De 

azt nagyon szigorúan titkolniuk kell a 

többi afgán előtt, hogy mindezt nem 

is ellenzik olyan nagyon.” E példán is 

látszik, mennyire fontos volt a csalá

dok számára a közösség által előírt vi

selkedési szabályok (legalább felszínen 

való) betattása. Ha családon belül tud

tak is a fiú „kihágásairól”, erről nem 

beszéltek a közösség többi tagja előtt.

Dahya leírja, hogy a pakisztáni la

kónegyedek üzleti vezetői tagjai az 

úgynevezett „Mosque C om m ittee”- 

nek, azaz olyan vallási vezető csoport

nak, am elyik feladata ellenőrizni, 

hogy mit tanulnak a gyermekek, hogy 

a közösség tagjai betartják-e az előírá

sokat, és hogy a nők megfelelően öl

tözködnek-e. Ő k felelősek azért, hogy 

a következő generáció is megtanulja a 

közösség norm áit és értékeit. (1. m. 

9 3 ) Ettől az „ökológiai alap”-tól sok

kal nehezebb eltávolodni, mint a bu

dapesti afgán közösségtől, ahol (mint 

már em lítettem ) a családok nem lak

tak -  és még m ost sem laknak -  egy 

helyen, és nem  volt -  illetve még 

most sincs -  egy közös kulturális in

tézm ényük sem. Ez azt je len ti, hogy 

Budapesten a családokon m úlik, ho

gyan nevelik a gyerm ekeiket, illetve 

hogy elm ennek-e a közös ünnepekre. 

Ezen keresztül ki tudják fejezni, sze

retnék-e, hogy családjuk a közösség 

tagja maradjon. Ha távol maradnak az 

ünnepektől, és nem  m ennek 1̂ ven

dégségbe a többi családhoz, akkor 

szinte teljesen el tudnak szakadni a 

közösség felügyeletétől. Kutatásom  

idején  erre m ég nem  tudtak példát 

felhozni, bár egy-két család kezdett 

elm aradni az ü nnepekről, de még 

őket sem lehetett „közösségen kívüliek

nek” nevezni.



6. A nők és a munka

A lányok identitástudatában nagyon 

fontos kérdés, milyennek látják édes

anyjuk szerepét a családban. A meg

kérdezett afgán családok egyikében 

sem  dolgozott a feleség. Ahol nem 

volt férj (elesett a háborúban Afga

nisztánban), ott az ism erősök segítet

tek, és kezdetben az állami támogatá

sok is. Három  anyuka azt m ondta, 

hogy am ikor a gyerm ekek felnőnek, 

tehát mindegyik iskolába megy, majd 

szeretnének ők is dolgozni. Legszíve

sebben angolt és szám ítógép-ism ere

tet tanultak volna. Úgy gondolták, ezt 

m ajd otthon is tudnák használni. 

(Még nem adták fel a reményt, hogy 

egy nap visszam ehetnek Afganisz

tánba.) A szülők elmesélték, hogy az 

ideérkezett családok egy részében, el

sősorban a fárszi családokban, a fele

ség dolgozott Afganisztánban. Legtöb

ben tanárok vagy titkárnők voltak. 

Fontos megjegyezni, hogy a hazánk

ban élő afgán családok 90% -a kabuli. 

Magyarországon a nyelvtudás hiánya 

m iatt az is akadályt je len te tt, hogy 

hazánkban a nők sok olyan állást töl

tenek be, amelyek elképzelhetetlenek 

lennének Afganisztánban. Elsősorban 

az döbbentette meg őket, hogy a nők 

a p iacon, vagy egyáltalán bárhol is 

árulnak. Ez otthon nagyon illetlen 

lenne. H ozzátették, hogy „az itteni 

alacsony fizetésekért nem  engednénk 

dolgozni a feleségeket, illetve anyá

kat. Megalázó lenne.”

A m ikor m egkérdeztem  a 1 3 -1 5  

éves lányokat és fiúkat, m ik szeretné

nek lenni, azt m ondták, hogy taná

rok, ügyvédek, orvosok és bankárok. 

Az egyik kamasz fiú megjegyezte: le

het, hogy itt a lányok egyetemi diplo

mát szereznek, de nehezen tudja el

képzelni, hogy valójában m ajd dol

gozni is fognak. „Csak ha nagyon 

m uszáj, ha nem  él m eg m ásként a 

család. De majd a férjük eltartja őket.” 

Azonban hozzátette, hogy ha esetleg 

tanítónőként akarnak dolgozni, akkor 

esetleg igen, hiszen „végül is az nekik 

való m unka”. Az egyetemista lányok
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erre úgy feleltek, hogy ha nem hasz

nálják majd a diplomájukat, akkor az 

azért lesz, m ert M agyarországon az 

alacsony fizetések miatt nem éri meg 

egy nőnek dolgozni. „Lehet, hogy mi 

is csak gyerm ekeket nevelünk in 

kább” -  tették hozzá. Azt is fontosnak 

tartották megjegyezni, hogy „az afgán 

lányokat nem  nevelik felelősségtu

datra”. Vagyis hiába tanulnak m ost, 

tisztában vannak vele, hogy úgyis fér

jü k  feladata lesz a család eltartása. 

Azonban m indig erősen hangsúlyoz

ták, hogy nem  is olyan rossz otthon 

lenni, hiszen akkor annyi ideje van a 

nőnek  vásárolgatni és vendégségbe 

já rn i, és hogy ők azt nagyon élvezni 

fogják. Többször is megkérdezték tő- 

, lem : „Miért jó  egy magyar nőnek 

olyan sokat dolgozni? Úgy sajnáljuk 

őket. Annyi dolguk van: a munka, a 

gyermekek, a csa lád ...”

A fiatalabb lányok még nagyon ha

tározottan vallották, hogy ők igenis 

dolgozni fognak. Az egyik így fogal

mazott: „Én nem  akarom azt csinálni, 

amit az anyukám. Nem akarok csak 

úgy otthon lenni és unatkozni. D ol

gozni akarok.” Ebben a kijelentésben 

megfigyelhető volt a kortárscsoport és 

a magyar iskolarendszer hatása. A lány 

az egyik legjobb tanuló volt az osz

tályban, és m indenki „szép jöv őt” jó 

solt neki. Term észetesen a magyar 

szokásokból és elvárásokból k iin 

dulva. Kutatásom idején még ő is ezt 

tartotta szem előtt. Továbbtanulását a 

szülei is tám ogatták, azonban m ajd 

csak a jövőben derül ki, hogy valóban 

■dolgozni fog-e. A fent már idézett fiú, 

aki büszke volt arra, hogy a húgából 

tisztességes afgán lányt nevel, azt 

m ondta, hogy ő csak olyan férfihoz 

adja feleségül a húgát, aki engedni 

fogja, hogy gyerm ekorvos lehessen, 

mert az szép pálya egy nőnek. „Meg is 

ölöm , ha nem engedi meg neki.” Ez a 

kettősség, azaz az otthonról hozott 

m inták és az itteni elvárások és meg

lévő lehetőségek keveredése nagyon

jó l  tükröződött a kamasz lányok jöv ő

jé rő l való beszélgetések során. Az 

egyik kamasz lány, a többiekkel ellen

tétben, elm esélte nekem , hogy na

gyon örül annak, hogy van bátyja: 

„Nem kell majd dolgoznom, hiszen a 

férjem vagy ő úgyis el fog tartani."

Aihwa Ong Kaliforniában kutatta a 

délkelet-ázsiai m igráns és m enekült 

közösségeket. Kimutatta, hogy súlyos 

zavarokat okozott a családokban az, 

hogy a nők ham arabb találtak m un

kát, mint a férfiak, és így nagyobb ön

állóságra tettek szert; illetve hogy az 

amerikai családsegítő központ azt ta

nította, hogy az USA-ban nőknek és 

férfiaknak azonos jogaik  vannak. Ez

ahhoz vezetett, hogy sok családban a 

férfiak az alkoholhoz fordultak, vagy 

otthon erőszakkal próbálták m eg

csappant tekintélyüket visszaszerezni. 

M indem ellett a családokban draszti

kusan növekedett a válások száma is. 

(Ong, 1 9 9 6 :7 4 3 -7 4 4 )  Kutatásom ide

jé n  ezek a folyamatok még nem kö

vetkeztek be az afgán közösségben. 

Azonban ebből a szem pontból is ér

dekes lesz megnézni, hogy a mostani 

lányok valóban dolgozni fognak-e, és 

hogy ez a hagyományos^sfgán családi 

szerkezetek” felbomlást fogja-e okozni. 

O ng azt is leírja , hogy az am erikai 

szociális m unkások is részt vesznek 

az „ázsiai patriarchális rendszer elleni 

harcban", és m egpróbálják a nőket 

„képessé tenni” arra, hogy harcolja

nak a jogaikért. (Uo. 7 4 5 )  Ez még 

nem  je len tkezett M agyarországon, 

azonban, ahogyan azt korábban már 

említettem, még nem  lehet megmon

dani, hogy mindez a jövőben nálunk 

is megtörténik-e.



7. Házassági szokások 
és „afgánnak lenni”

Mindegyik család hangsúlyozta, hogy 

a vallási kü lönbségek m iatt je len tő s 

eltérés van a magyar és az afgán há

zasságkötési szokásokban, illetve a 

párválasztás terén is. Bár amíg a Ko

rán szerint egy m uzulm án férfi vá

laszthat nem  muzulmán párt is, addig 

egy muzulmán nő ezt nem teheti meg. 

Arra a kérdésre, hogy a szülők m it 

szólnának ahhoz, ha az itt élő afgán 

fiúk és férfiak magyar feleséget válasz

tanának, legtöbbször az volt a válasz, 

hogy nem  örülnének neki, de, ahogy 

az egyik apuka megjegyezte, nagyon
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is elképzelhető, hogy ez fog történni. 

Sok szülő azt mondta, hogy ha mégis 

magyar m ellett d öntenek, akkor „a 

házasság úgyis váláshoz fog vezetni, 

hiszen a magyaroknál annyi a válás”. 

A vegyes házasságoknál, elmondásuk 

szerint, a feleség nem  járt el az afgán 

ünnepekre, és így az afgán férj is las

san eltávolodott a közösségtől. Ráadá

sul, fűzték hozzá, a magyar feleség 

máshogy neveli majd a gyermekeket, 

és „azok már nem  is lesznek igazi af

gánok”. Az egyik anyuka hozzáfűzte, 

hogy ő m ár m ost m ondogatja a 6 - 7  

éves fiainak, hogy feltétlenül afgán fe

leséget válasszanak. Az egyik vegyes 

házasságban élő afgán férfi szerint vi

szont a családok hiába ragaszkodnak 

majd ehhez, hiszen „ha egyszer valaki 

bekerül az egyetemre, akkor már úgy

sem  lehet őt befolyásolni. Mit tud 

m ajd akkor m ondani a szülő?” Sze

rinte semmit sem ...

Az egyik fiú úgy fogalmazott, hogy 

egy afgán nem csak azért afgán, mert

annak születik, hanem annak is kell 

éreznie magát a szíve legm élyén. 

„Tudnia kell, hogy m it tehet, és mit 

nem , és tudnia kell, hogy mi a köte

lessége.” A vegyes házasságokban szü

letett gyerm ekeknél az szám ít m ajd, 

hogy ők m inek fogják magukat gon

dolni. Kari Erik Knutsson Dél-Etiópiá- 

ban végzett kutatásai során írta le, 

hogy ahhoz, hogy valaki „igazi” arszi 

legyen, nem csak annak kell születnie, 

hanem  úgy is kell felnövekednie, és 

később aszerint is kell élnie. (Knuts

son, 1 9 6 9 ; in Barth) Ha valaki elve

szíti identitásának azon részét, hogy a 

többi arszi közös életében aktívan 

részt vesz, akkor geneológiailag hiába 

arszi, m ár nem  szám ít többé „igazi” 

arszinak. Tehát hiába afgán egy gyer

mek apukája, és elvileg hiába számít 

afgánnak, azt a közösség is tudja, hogy 

csak akkor lesz belőle „igazi” afgán, ha 

megtanulja a nyelvet, muzulmán lesz, 

és eljár az afgán közösségbe, amely 

azokat az értékeket közvetíti számára, 

amelyek fontosak ahhoz, hogy a többi 

afgán őt is afgánnak tekintse. Michael 

Stewart úgy fogalmaz, hogy akkor lesz 

valaki igazi roma, ha megtanulja a ro- 

m ani nyelvet, mivel ennek ism erete 

fontos szerepet kap az egyén identitá

sának alakításában, hiszen ezen ke

resztül kerül kapcsolatba a közösség 

többi tagjával. (Stewart, 1 9 9 7 :5 9 ) Leg

többször a nyelvtudás hiánya az oka 

annak, hogy a vegyes házasságok fele

ségei nem jártak a közösség ünnepeire, 

és a m egkérdezett családok éppen 

ezért hangsúlyozták, hogy a gyermek 

nevelésénél fontos kérdés, hogy az apa 

megtanítja-e a gyermeket a fárszi, il

letve a pastu nyelvre. Stewart is utal 

arra, hogy nem elég romának születni, 

fontos az is, hogy az egyén folyamato

san megerősítse az identitását azzal, 

hogy részt vesz a közös programokon, 

és kim utatja a ragaszkodását ahhoz, 

hogy „roma módon” él. (Uo. 92 )

A kam asz fiúk azt m ondták, hogy 

ők feltétlenül afgán feleségben gon

dolkoznak, még ha mindig lesznek is 

majd magyar barátnőik. Az egyik fiú 

hozzátette, hogy szerinte azok a fiúk, 

akiknek itt vannak a szülei, biztos, 

hogy afgán feleséget fognak választani, 

meg azok is, akik egyedül vannak, de 

gazdagok. „Nekik lesz pénzük arra, 

hogy jó  feleséget hozassanak majd ott

honról vagy Pakisztánból. A szegé

nyebbek m e g ...,  hát nek ik  lehet, 

hogy csak magyar feleség ju t .” Azt 

azonban egyik család sem fogadná el, 

hogy egy afgán lány ne afgán férjet 

válasszon. Ha ez mégis bekövetkezne, 

bár a legtöbben még a felvetést is el

utasították, „az a lány hibája és szé

gyene lesz”, mondta az egyik anyuka, 

de rögtön hozzátette, hogy „a család is 

belehalna szégyenébe”. Az egyik báty 

úgy vélekedett, hogy ő nem  aggódik a 

húga miatt, hiszen ism eri annyira, 

hogy jó l  fog dönteni, és eszébe sem 

ju t majd a Korán ellen vétkezni.

A fganisztánban a szülők beszélik 

meg egymás között a házasságot és a 

fiú nászajándékát. A fiú szülei kérik 

meg a kiválasztott lány kezét a lány 

szüleitől, illetve idősebb férfi rokonai

tól. Régen előfordult az is, hogy a fia

talok nem is látták egymást az esküvő 

előtt. Az itt lakó családok mindegyike 

azt m ondta, természetesen a lányok

nak is lesz beleszólása abba, hogy a 

család melyik kérőt válassza, tehát az 

ő vélem ényüket is szem  előtt fogják 

tartani. Falun végzett kutatásai alap

já n  Jávor Kata azt írja, hogy az egyén 

a családon keresztül lép be a társada

lomba, hiszen ezen keresztül válik va

laki megítélhetővé. (Jáv o r, 1 9 8 9 :1 4 2 ) 

Jávor természetesen nem csak a párvá

lasztásra gondolt, hanem  a család 

véd- és dacszövetségére is. A család 

szerepét az egyén m egítélésében én 

m ost csak a családok párválasztására 

szeretném kivetíteni. Az afgán közös

ségen belül, a megkérdezett családok 

elmondása alapján, annak alapján vá

lasztanak fiút és lányt, hogy a családja 

m ennyire vallásos, illetve liberális. 

Term észetesen nem  lehet kihagyni a 

vagyon szerepét és azt sem, hogy pas- 

tun vagy fárszi-e az illető. Az egyik



idősebb nő is elm esélte, hogy csak 

olyan családhoz adta feleségül a lá

nyát már Afganisztánban is, amelyik 

megígérte, hogy engedi majd a lányt 

dolgozni. Az egyetem ista lányok 

bátyja is azt m ondta, hogy aki meg

kéri majd a lányok kezét tőle, az eleve 

csak „szabad gondolkodású” lehet, hi

szen egy erősen vallásos nem  is jönn e 

az ő családjához leánykérőbe, ahol a 

lányok egyetemre járnak, és még eset

leg dolgozni is akarnak. A lányok 

többször kifejezték aggodalmukat és 

félelmüket afelől, hogy ki lesz majd a 

férjük, illetve hogy hol fogják azt a 

férfit megtalálni. Itthon, vagy esetleg 

H ollandiában, valam ilyen ism erősön 

keresztül?

Azt feltétlenül szükségesnek tartom 

megjegyezni, hogy szép titokban né- 

hányuknak volt magyar „barátja”, il

letve kamaszkori szerelme. Ez volt a, 

legnagyobb féltve őrzött kincsük, és 

örültek, hogy legalább nekem  el

m ondhatták. M inden egyes tanul

mány, illetve dolgozat elkészítésénél 

sok dilem m át okozott, leirhatom -e 

azokat a titkokat, am iket rám bíztak 

(pl. ha tudtam, hogy valam elyik ka

masz cigarettázott, vagy ha a tizen

éves lányok elmesélték, hogy fiúztak). 

N evek és részletek nélkül azonban 

fontos ezekre is utalnom, h'ogy átfogó 

képet kaphassunk a közösségről. He- 

lena W ulff, aki Southw ickban, Lon

donban végzett kutatást 2 0  fekete és 

fehér lány között, elmesélte, hogy ne

héz helyzetben volt, amikor a lányok 

szülei afelől érdeklődtek, hogy mit is 

csinálnak a lányaik esténként. Én is 

tisztában voltam vele, hogy a titkaikat 

meg kell őriznem, még ha ez azzal is 

já rt, hogy a szülőknek néha tagad

nom  vagy hazudnom  kellett, m int 

ahogy W ulff is tette több esetben. 

(Wulff, 1 9 8 8 :1 3 4 )

Két lány azt is fontosnak tartotta 

megjegyezni, hogy ha nekik lesz gyer

mekük, akkor m indent megengednek 

majd nek ik , m indent, am it nekik 

nem volt szabad. Az anyukák, mint 

mesélték, mindig mondogatják nekik, 

hogy m árpedig ez az élet rendje, és
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nekik  sem  volt szabad nagyon sok 

minden, ők sem nézhettek sosem fiúk

ra, de túlélték. Az egyik anyuka megje

gyezte, hogy „a lányokat kell nevelni 

arra már kiskoruktól kezdve, hogy mit 

szabad tenniük, és mi lesz a feladatuk a 

házasságban, nem pedig a fiúkat arra, 

hogy mit várhatnak el tőlük”.

„Az afgán lányoknak muszáj a fér

jükhöz költözni.” Többen is mesélték, 

hogy ha M agyarországon nem  lesz 

, „megfelelő partner”, akkor majd talál

nak Németországban vagy Hollandiá

ban. Amikor megkérdeztem az egyik 

anyukát, hogy akkor ez azt jelenti-e, 

hogy a lányának esetleg még Magyar- 

országot is el kell m ajd hagynia, csak 

annyit felelt: „Igen, m indenfélekép- 

„ pen el kell m ajd m ennie a férjével.” 

Afganisztánban a fárszi és pastu né

pek patrilokális társadalmak, azonban 

M agyarországon többször is e lőfor

dult, hogy a pár önállóan, külön al

bérletbe költözött, hiszen nem  élték 

Európában a szülők, ráadásul az albér

letekben sem fért el sok család, tehát 

ezekben az esetekben felborultak a 

szokások és normák.

Amikor az interjúk során arra pró

báltam  m eg választ találni, hogy a 

családok szerint m ilyen lenne az 

é letük, ha Afganisztánban maradtak 

volna, mindenki elkeseredetten utalt 

az évek óta dúló háborúra és a tálibok 

szigorú szabályaira. Az egyik anyuka, 

aki itt ment férjhez egy afgán férfihoz, 

ezt így fogalmazta meg: „Biztos va

gyok benne, hogy nagyon rossz fér

jem  lenne, és még vásárolni sem en

gedne k i.” Egy másik anyuka úgy vé

lekedett, hogy ha otthon m aradtak 

volna, akkor a gyermekei analfabéták 

lennének, és a háború mellett sok be

tegség és vírus fenyegetné őket. Ami

kor arra kerestem választ, hogy vissza 

szeretnének-e térni Afganisztánba, az 

összes felnőtt azt a választ adta, hogy 

igen. „Ha béke és biztonság lesz egy

szer, akkor igen.” Az már nehezebb 

kérdés, hogy mi lesz a gyermekekkel.

Van olyan szülő, aki azt felelte erre, 

hogy szeretné, ha a gyermekei itt be 

tudnák fejezni az iskolát, hogy otthon 

ne kelljen mindent elölről kezdeniük. 

A kérdés az, tette hozzá, hogy akkor 

hogyan fognak egymással kom m uni

kálni: „Magyarul fognak írni? Mi azt 

nehezen olvassuk. A gyerm ekek pe

dig nem ismerik az afgán betűket.”

Az egyik vegyes házasságban élő 

férfi, aki még egyetemistaként jö tt ide, 

erre azt felelte, hogy a gyerm eknek 

m ár Magyarország a hazája. „Mond

ju k , ha most abbamaradna a háború, 

még akkor is kellene vagy 10 évet 

várni, amíg az összes aknát felszedik, 

és olyan körülmények lesznek, ahová
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vissza lehetne m en n i.” H ozzátette, 

hogy már ő maga sem egészen biztos 

abban, hogy hová is tartozik, hiszen 

„már se nem afgán, se nem  magyar”. 

„Magyarország a m ásodik hazám , de 

így vannak ezzel a többiek is, akik itt 

tanultak, és itt maradtak.” Nem biztos 

benne, hogy valaha is vállalja azt, 

hogy haza-, illetve elviszi a családját 

Afganisztánba. Bár megfigyeltem, hogy 

amint a fiúk idősebbek lettek, elkezd

tek Afganisztánról olvasni, és növekvő 

figyelemmel kísérték a z ’&seményeket. 

Az egyik 20  éves fiú is megerősítette, 

hogy ő már egy kicsit hazájának érzi 

Magyarországot is, hiszen élete felét 

itt töltötte. Hozzátette: „Bár az itt szü

letett húgaim mindig afgánok marad

nak, azért nekik már M agyarország 

fogja jelenteni a hazát.”

A gyerm ekek m ár nem igen em lé

keztek szülőföld jükre, illetve a szü

leik által sokszor emlegetett Afganisz

tánra, és az esem ények sem érdekel

ték őket. Nagyon távolinak tartották.



Ha kérdeztem őket valamiről, nagyon 

szívesen válaszoltak és lelkesen m a

gyaráztak, azonban sokszor találkoz

tam azzal a válasszal is, hogy „nem 

tudom , m ár nem  em lékszem ”. A lá

nyok nagy része a visszautazással 

kapcsolatos kérdésem re azonnal azt 

felelte, hogy „dehogy m ennék oda 

vissza! Mi közöm  van nekem  Afga

nisztánhoz? Elvesznék ott, és senkit 

sem ismerek. Itt vannak a barátaim .” 

A szülők sem voltak biztosak abban, 

hogy az itt született gyermekek valaha 

is látni fogják Afganisztánt.

Amikor egy kis csoport kamasszal 

beszélgettem , felm erült az a kérdés, 

hogy mitől is afgán, illetve magyar va-
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laki. A végén teljesen belekeveredtek 

maguk is. „Én teljesen afgán vagyok. 

De az egyik kisfiú már kérdezgette az 

anyukáját, hogy ő miért nem magyar, 

hogyha egyszer ő itt született. Tény

leg, miért is nem?” „Afgánok vagyunk, 

hiszen ott születtünk. Azonban a kis- 

öcsém Pakisztánban született... Akkor 

ő pakisztáni, ugye?” „Dehogy! Ő is af

gán!” ,Ja ? !...  Biztos?!” „És aki itt szü

letett?” „Az is afgán.” „És akkor mikor 

lennének m agyarok?” „Nem is tu 

dom. . . . ” „Soha, mondom , hogy soha.” 

Az egyik anyuka is elm esélte, hogy 

ötéves kisfia folyton azt kérdezgeti, ő 

tulajdonképpen miért is nem magyar, 

hiszen „ugyanúgy itt született, m int a 

magyarok!”. Amikor megkérdeztem a 

kam aszcsoportot, hogy szeretnének-e 

magyarok lenni, először azt vágták rá, 

„soha”, de azután egy kicsit elgondol

kozva hozzáfűzték, hogy „azaz... is

is...”. Az egyik 10 éves fiúnál nagyobb 

gondot okozott ez a kérdés, ő ezt a 

választ adta: „Én afgán-magyar, azaz
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magyar-afgán vagyok... vagy m it tu 

dom én?!” A kicsit idősebbek határo

zottan állították, hogy ők sosem lesz

nek magyarok, de a gyermekeik sem. 

W ulff is leírja , hogy a bevándorlók 

gyermekeinél sok gondot je len t önbe

sorolásuk: vagy „fekete angoloknak”, 

vagy „fél-íreknek”, vagy „se nem iga

zán angol, se nem  igazán jam aik a i

nak” m on dják  m agukat. (W ulff, 

1 9 8 8 :1 5 )

8. Iskola

Az összes felnőtt és kam asz azt 

mondta, hogy Afganisztánban sokkal 

könnyebb az iskola, hiszen amit Ma

gyarországon tanultak kém iából és fi

zikából, azt o tthon csak a gim názi

umban tanulták volna. Ráadásul itt a 

szülők sem tudtak gyermekeiknek se

gíteni. Mivel többen sok évet vesztet

tek otthon az állandó háború miatt, 

illetve a több hónapos vagy -éves ván

dorlás, menekülés során, már nem  is 

tudták utolérni korosztályukat. Jó  

példa volt erre az a család, ahol a ku

tatásom második felében érkezett 16 

és 14 éves kamasz az általános iskola

6. osztályába volt kénytelen já rn i. 

Akik 10. életévük betöltése után ér

keztek ide, sokkal nehezebben szok

tak bele a magyar iskolarendszerbe, 

elsősorban a tankövetelm énybe. Pár 

évig tartott, amíg annyira jó l  el tudták 

sajátítani a magyar nyelvet, hogy fel 

tudtak zárkózni osztálytársaikhoz. Az 

is gondot jelentett, hogy az évkimara

dások miatt a különböző életkorú 

testvérek egy osztályba kerültek, ami 

néha m egnehezítette az idősebbik 

testvér beilleszkedését, illetve önbe

csülésének visszaszerzését. Nagy pszi

chikai terhet je len te tt szám ukra az, 

hogy am ellett, hogy a korosztályuk

nak megfelelő csoportoknál jóval fia- 

talabbakkal voltak együtt, még a kis

testvérrel is „egy szintre” kerültek az 

iskolában.

Többen is furcsának találták, hogy a 

magyarok nem  tisztelik a tanáraikat. 

„Engem szeretnek a tanárok a legjob

ban, mert én tisztelem őket. Afganisz

tánban a tanár el is verheti a diákokat, 

úgyhogy ott nagyon félnek tőlük. No 

de itt?” -  m esélte egyikük. A kam a

szok nagy része szerette az iskolát és a 

társakat, és mindannyian barátkoztak 

magyarokkal is, bár a legtöbbjük leg

jo b b  barátja vagy barátnője afgán volt. 

Azonban panaszkodtak arra, hogy 

egyikük kishúgát „cigánykának” csú

folták az iskolában, vagy többeket 

néztek „cigánynak” az utcán, sokszor 

m aguk a rom ák is. Ezt ők kom oly 

sértésnek vették. Több fiú úgy reagált 

az ilyen támadásokra, hogy összevere

kedett a sértegetőkkel. M ások azt is 

elmesélték, hogy a magyar fiúk gyak

ran féltékenyek voltak rájuk, mivel ők 

nagyobb sikert értek el a lányoknál, 

és ez is vezetett már verekedéshez. Az 

egyik fiú arról is beszám olt, hogy őt 

sokszor piszkálták a k ie jtése, illetve 

származása miatt. „Pedig ők is milyen 

buták! A legtöbb jü k  nem  is tudja, 

hogy hol van Afganisztán! Az egyik 

srác anyukája meg azon gúnyolódott, 

hogy m ilyen ország már az, ahol az 

asszonyok csadorban járnak. Erre én 

azt válaszoltam, hogy mi lenne, ha én 

is nevetnék a magyar népviseleten? 

Én nem nevetem ki ezeket a szokáso

kat, akkor más se nevessen a m ién

ken .” M indezek ellenére a legtöbben 

ezt m ondták: „Nincs sem m i baju nk 

sem a magyarokkal.”

Ö ltözködésben az afgán kamaszok 

nem tértek el magyar társaiktól, és ők 

is követték a legújabb divatot. Az af

gán népviseletet saját ünnepeikre sem 

vették fel, mert sokuknak nem  is volt: 

vagy kinőtték  a régit, vagy nem  is 

tudták magukkal hozni, de a legfőbb 

érvük az volt, hogy „az olyan c ik i”. 

Csak az idősek szerettek az „afgán ru

hában” és fej kendőben járn i. A kama

szok többsége nagyon szerette az új 

európai zenei slágereket, mind a m a

gyarokat, m ind a külföld ieket. Ha 

diszkóba nem  is járh attak , a lányok 

szívesen táncoltak együtt valakinek a



szobájában, vagy titokban az iskolá

ban. Legtöbbjük azt mondta, hogy ők 

már el is felejtették, hogyan kell tán

coln i az afgán zenére, m eg „az is 

olyan cik i”. Az afgán ünnepeken és 

lakodalmakon persze csak afgán zene 

volt, de m int ahogy korábban m ár 

em lítettem , a kam aszok sem  táncol

tak, még ha elviekben szabadott 

volna is nekik. (A fiatalabb lányokra -  

1 2 - 1 4  év alatt -  nem  vonatkoztak 

azok a szigorú szabályok, mint a fel

nőttekre.) A fiúk pedig egyenesen el

szaladtak, ha azt kérdezték tőlük, 

hogy miért nem  táncolnak. A felnőt

tek és a huszonéves lányok viszont 

azt mondták, hogy ők sem  az európai 

zenét, sem a táncot nem  szeretik.

Az afgán családok nagyon ritkán 

vagy egyáltalán nem  hívtak meg ma

gyarokat az otthonukba, a gyermekek 

barátai sem jártak  fel hozzájuk. Cse

pelen az asszonyok szinte m inden 

délelőtt, amíg az idősebb gyermekek 

az iskolában voltak, valamelyiküknél 

vendégeskedtek, szinte minden lehet

séges szabad pillanatot együtt töltöt

tek. Az egyik kamasz fiú szerint sok 

afgán lassan nyitott a rossz em lékek 

miatt. „Nem szokás akárkit csak úgy 

m eghívni vagy fo g a d n i..., csak ha 

már nagyon ism erik.”

III. Összegzés és fennm aradó  
kérdések

Hogy a kutatásom  során m egkérde

zett fiatalok és gyerm ekek mennyire 

..felejtik” el afgán szokásaikat, illetve 

m it adnak m ajd át gyerm ekeiknek 

mindabból, amit a szüleik tanítottak 

nekik, majd csak a jövőben tudhatjuk 

meg. A legtöbb afgán gyermeknek, ha 

lehet így mondani, „kettős identitása” 

volt. Egyfelől próbáltak megfelelni az 

iskolai követelm ényeknek, hogy a 

kortárscsoportok elfogadják őket, vi

szont végig szem  előtt kellett tarta

niuk a magyar kultúrától eltérő csa

ládi hátteret is, ami legtöbbször fe

szültséget okozott bennük. Ehhez 

nagy részben m ég az is hozzájárult,
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hogy m indegyik afgán szülő azt 

mondta, számukra az a legfontosabb, 

illetve az a mérvadó, hogy a többi af

gán mit mond, és hogyan vélekedik. 

A jövőre nézve az a nagy kérdés, hogy 

az utódok képesek lesznek-e azokat az 

értékeket felismerni, amelyek valóban 

domináns szerepet játszottak elődeik 

(itt főleg a nagyszülőkre és időseb

bekre, vagyis azokra az afgánokra 

gondolok, akik felnőttként érkeztek 

M agyarországra) identitásában (Vá

riné, 1 9 8 9 :1 1 7 ), illetve hogy mekkora 

szerepe lesz a korunkban oly nagy 

szerepet já tszó  értékközvetítőnek , a 

töm egkom m unikációnak, hiszen az 

összes gyermek és kamasz (a felnőt

tekkel együtt) a szappanoperákon és 

európai reklám okon nőtt fel. Akármi

k or m entem  valam elyik családhoz, 

biztos, hogy valam elyik sorozatot 

nézték.

Az interjúk alapján azt állapíthat

tam meg: a kamasz fiúk büszkék vol

tak arra, hogy afgánok, és valahol 

büszkék voltak arra is, hogy rájuk 

sokkal több feladat hárult, mint ma

gyar társaikra. Habár a legtöbb lány is 

azt m ondta, végső soron örül neki, 

hogy afgán, és „nem cserélné el 

m ásra”, náluk jo b b a n  megfigyelhető 

volt egyfajta sóvárgás is magyar tár

saik nagyobb szabadsága és lehetősé

gei után. A lányok többször beszéltek 

az itteni élet „jó oldaláról és pozitívu

m airól” is. Az anyukák, am ikor a 

gyermekek jövőjéről kérdeztem őket, 

szinte csak a lányok miatt aggódtak, 

hiszen tudták, hogy egészen k isko 

ruktól kezdve arra kell őket tanítani, 

hogy egy pillanatra se felejtsék el, 

hogy afgánok, és sosem  lehetnek 

olyan szabadok, m int a magyarok. 

„Ezt muszáj nekik megérteni. A saját 

érdekükben.” A fiúknak nagyobb sza

badságot engedélyeztek, és a legtöb

ben érezték, hogy őket nehéz lesz ké

sőbb korlátozni.

A jövőben feltétlenül fontosnak tar

tom  annak m egvizsgálását is, hogy

azok szám ára, akik eltávolodnak az 

afgán közösségtől, m elyekk azok az 

értékek , am elyektől elhatárolódnak, 

illetve am elyekkel nem  tudnak vagy 

nem  akarnak az új környezetben azo

nosulni. Az is m eghatározó tényező 

lesz, hogy a jövőben ideérkező afgán 

családok hogyan tudnak beilleszkedni 

a m ár meglévő közösségbe, illetve 

hogy kialakulnak-e különböző cso 

portok az Afganisztánból érkező csa

ládok között akár a különböző szár

mazás, akár az eltérő érdekek miatt. 

(Fontos azonban m egjegyeznem , 

hogy már kutatásom  vége felé is je 

lentősen lecsökkent az Európába me

nekülő afgánok szám a, és ez azóta
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sem  változott. Ráadásul az in terjú k 

során több család is elköltözött Nyugat- 

Európába, tehát az általam vizsgált kö

zösség száma is jelentősen lecsökkent. 

Ezek a tényezők je len tő sen  befolyá

solnak majd m inden későbbi felm é

rést, illetve kutatást.)

Amikor az egyik fiú elmesélte, hogy 

a családja esetleg megkapja a magyar 

állampolgárságot, rákérdeztem, hogy 

ez m ennyiben fogja megváltoztatni vi

szonyukat Magyarországhoz. Azt a1 vá

laszt kaptam, hogy semennyire sem, 

hiszen ők m indig is afgánok marad

nak. Elmondása szerint a magyar ál

lampolgárság csakis arra jó , hogy ví

zum nélkül utazhatnak m ajd egész 

Európában. Ayse C. Caglar szerint az 

állampolgárság „a kulturális tőke in

tézményesült formája”, hiszen ez erő

sen „befolyásolja az egyénnek a társa

dalom egészében elfoglalt helyzetét”. 

(Caglar, 1 9 9 9 :1 2 2 ) Ó a Németország

ban élő törököket vizsgálva ju to tt erre 

a m egállapításra. M agyarországon,



kutatásom  id ején , m ég egyik afgán 

család sem szerezte meg az állampolgár

ságot. Egy későbbi felmérés feladata 

lesz megvizsgálni, hogy annak megszer

zése után mennyiben fog változni az 

egyének véleménye arról, hogy miben 

más egy „afgán-magyar” a „magyar ma

gyartól”, illetve megváltoztatja-e majd a 

közösséghez fűződő viszonyukat.

Bár dolgozatom ban tettem  egy-két 

utalást a vegyes házasságokra, nem  

elem eztem  ezeket részletesen, mivel 

úgy gondoltam, ennek legmegfelelőbb 

módja az lenne, ha nem csak az afgán 

családokat venném alapul, hanem más 

muzulmán-keresztény vegyes házassá-

J í m
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gokat is. Egy összehasonlító elemzés 

jobban  kimutatná, hogy az eltérő val- 

lású és nemzetiségű családokban szü

letett gyerm ekek nevelése m iben ha

sonlít, illetve tér el egymástól és a m a

gyar családokétól, valam int hogy a 

fiatalok identitásának kialakulása m u

tat-e azonos vonásokat.
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Thomas Mielke

Bevezetés

1995 . június 8-án és 9-én a Rassziz

mus, erőszak  és d iszkrim ináció  ellen  

cím ű U N ESC O -konferencia kereté

ben a biológiatudom ány néhány ne

ves képviselője egy nyilatkozatot (Sta- 

tement on 'R ace ’) terjesztett elő, mely 

azt tartalm azta, hogy a faj fogalm á

nak, illetve bárm ely olyan osztályo

zási rendszernek a használata, mely 

az emberiséget meghatározott csopor

tokra osztja, történelm ileg túlhala

dottá és tudom ányos szem pontból 

teljességgel tarthatatlanná vált. Az 

em lített szakértők hangsúlyozták, 

hogy a történelem  során a fajelmélet

mángenetikus Fritz Lenz4 már 1941- 

ben tám adta az antropológus Eick- 

stedtet Szilézia-kutatásával5 kap cso

latban, m iszerint: ......nem lehetséges

egy kevert népességben egy em bert száza

lékok alapján fa jokba  osztani.. .”;6 illetve: 

„A külső jegyeknél fon tosabb egy em ber  

leszárm azása. Egy szőke zsidó is zsidó.”7 

A két tábor versengése a háború utáni 

időkben is folytatódott, azonban a 

humánbiológusok és antropológusok 

egy közös szakm ai társaságba való 

összefogása nyom án viszonylagossá 

vált.8 A nyugat- és keletnémet antro

pológusok újraegyesülése és egyidejű

leg a humánbiológusok 1992-es (eb

ben az évben ünnepelte von Eickstedt

antropológia breslaui 
iskolája -  Egy ideológiai 
örökléstan

számos alkalom m al vezetett az em 

beri jogok  megsértéséhez. Javaslatuk 

szerint a rassztipológiát a modern po

pulációgenetikai szemlélettel kellene 

fe lváltan i.1
Ugyanezen év téli szemeszterében a 

hamburgi Humánbiológiai Intézetben 

többedik alkalom m al m eghirdettek 

egy előadást Az em ber fajism erete  cím 

mel. Az előadás során Virendra P. 

Chopra docens igyekezett a hallgató

kat egy fajelméleti fogalomkészlet he

lyes használatával m egism ertetni, 

mely lényegében azonos egy 19 3 4 - 

ből származó művel, melyet az akko

riban Breslauban tevékenykedő tu

dós, Egon Freiherr von Eickstedt 

( t  1 9 6 5 ) írt.2 Ezt a tradícióápolást 

Chopra azzal indokolta, hogy a m o

dern genetikai ismeretek a fajelméleti 

(morfológiai) tényállást „nagyjában és 

egészében” csak igazolják.3

A véleménykülönbség az UNESCO 

határozathozói és a fajelmélet mai kép

viselői között nem új jelenség. A hu-

K E K

a 100. születésnapját) leválása9 óta a 

légkör m indenesetre ism ét rom lani 

látszik. Ilyen előzmények után Chopra 

kijelentése, m iszerint a m orfológiai 

rassztipológia nem mond ellent az új 

genetikai ism ereteknek, olyan állás

pontként értelmezhető, melynek célja 

a fajelmélet védelmezése a humánge

netikával szemben.

Az ideológia, eredete

A breslaui fajelmélet történelmi alap

jai jó l megfigyelhetők H. E K. Günther 

tipológiájában, amit 1922-tő l A német 

nép fajelm élete  című művében népsze

rűsített. „Rassz-Günther” (így a gúny

neve) ebben négy fajt különböztetett 

meg: az „északit”, a „dinárit”, a „keletit” 

és az „alpint”.10 Ez a séma vált a nem

zetiszocialista fajelm élet alapjává, 

amely később hat ‘ném et’ fajt nevezett 

m eg.11 Az SS-vezér Heinrich Himmler 

így írt 1937-ben: „A jó  vér kiválogatása



elm életi szinten m ár nagyon sokakban  

fe lm erü lt. Szám os könyvet is ad tak  ki 

ebben a  tém ában, kezdve C ham berlain

től G ü n ther ig ...”12 Az alábbi szem lél

tető példák G ünther, E ickstedt és a 

breslaui iskola egy közelmúltbéli kép

viselő jének , Rainer K nuSm annak a 

német népre vonatkozó faj rendszereire 

szorítkoznak.

Günther fajtipológiája

Günther értékskálájának első helyén 

az északi faj áll, m elynek kitüntetett 

je llem zői az ítélőképesség , az őszinte

ség, a szavahihetőség és  a tetterő. További
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ismertetőjegyei az igazságérzet, az 

diség és  a szem telen ség ,13 A másik vég

letet a nyugati (mediterrán) faj képezi 

határozott szenvedély ességév 11 és válto

zékony le lkü le tév d , akárcsak derűs és  

társaságkedvelő term észetéve l,14 A ke

leti fajhoz olyan je llem zők  társítha

tok, m int zárkózottság, türelem és  szor

galom . Kedvelik, ha irányítják őket, ké

nyelm esek, és sajátos ragaszkodást 

mutatnak családjuk és lokális környeze

tük iránt. Az e fajhoz tartozók gyakor

latilag engedelmes alattvalók.13 Günther 

utolsóként a dinári fajt íija le: „Rendkí

vüli tisztesség és mindenütt egy erős ha 

zafias érzület jellem zi őket.” E faj fő tu

lajdonságai a megbízhatóság, a bátorság  

és a büszkeség. Günther felismer ben

nük bizonyos kereskedői képességet, to

v á b b á : hajlam osak az  ingerlékenységre, 

indulatosságra, hirtelenharagüak és köte

kedők. M ásodlagos pszichológiai je l 

lemzőik a jólelküség, a bárdolatlanság, a 

durvaság é s  az érzelgősség .16 Feltűnő, 

hogy Günther számos fajt az északihoz

Ideológiák  -  másságok

hasonlít: „Tehát a  dinári fa j  az  északihoz  

képest lelkileg egyszerűbbnek, kevésbé  

gazdagnak és kibontakozási lehetőségeit 

tekintve korlátoltabbnak tűnik.”17

von Eickstedt fajtipológiája

1 9 3 4 -b e n  je len tete tt m eg von E ick 

stedt egy könyvet A német nép faji alapjai 

címmel. Ebben északi, dinári, m editer

rán (nyugati), alpin (keleti) és keleteuro- 

pid (keletbalti) fajokat különböztetett 

meg.18 Ahogyan Günther, úgy von Eick

stedt is nemcsak bizonyos testi, hanem 

pszichológiai jellem zőket is társított a 

különböző fajokhoz. így az északi 

„a tettek em bere á llandó tem p eram en 

tummal és visszafogott, hűvös term észet

tel. H ajlam ait tekintve vállalkozókedvű  

és harcias, telve mély érzelm ekkel, jó in 

dulattal és igazságérzettel. Igazságszere

tet, önérzet, szabadságszeret és tisztaság 

j e l le m z ik . . . ’’19 Rosszabbul já r  a kelet- 

europid: N ehézkes hangulatember válto

zékony vérmérséklettel és elégtelen érzelmi 

élettel. „Rendes pszichológiai és tagolt gon

dolkodással, valam int engedékeny, oly

kor határozatlan  szem élyiséggel rendel

k ez ik .”20 A  d inárinak „szentim entális 

érzelm i életet, hűséges hazaszeretetei..., 

diplom áciai, kereskedelm i és zenei ha jla 

mot, valam int kötekedőkedvet” tulajdo

nít. „Világos, gyors és céltudatos gondol

kodása" van. Az alpin (keleti) fajnál a 

„szokásos barátságos típus sál ta lálko

zunk: passzív, jókedvű  tem peram entum , 

elégedett és barátságos, azonban  b iza l

m a t la n ...,  szem lélődő  és becsü letes. 

...csekély , de óvatos és egyenletes a k a 

rat.”21 Azt, hogy a mediterranid ebben 

a faj rendszerben szenvedélyes vérm ér

sékletet  m utat, tulajdonképpen már 

szükségtelen említeni.22 Ezenkívül „ke

mény és éles akaratú, sőt kegyetlen”.23

Mindkét eddigi tipológia közös vo

nása, hogy a zsidókat idegen népnek  

tekinti és ezért nem  sorolja a ném et 

néphez (a gazdanéphez). H asonló a 

romák és a szintik helyzete.

Knuflmann fajtipológiája

Rainer KnuSm ann, aki annak az Ilse 

Schwidetzkynek a tanítványa volt, aki 

maga is von Eickstedtnél tanult, máig 

nem  adott ki a ném et néppel kapcso

latos faj tipológiát. Tankönyvének eu

rópai faj felosztásában azonban ismert 

fogalmak találhatók: nordidok (északi 

vagy germán faj) alfajaikkal, teutonor- 

didok, d a lon ord idok  (D alofá lide, Fáli- 

s c h e , . ..  ?), keleteuropidok (keletbalti vagy 

szláv  fa j ) ,  a lp in idek  (keleti vagy alpin  

fa j ) ,  d inarid  és m ed iterran id  (nyugati 

vagy m editerrán fa j)  ,24 Bár a pszicholó

giai tulajdonságok leírása ezeknél az 

europid a lfa jo knál teljességgel hiány

zik, mégis az európai zsidók faji vol

tát erős, a nehezített kiválasztódási 

feltételek által elősegített érvényesü

lési képességük igazolja, m ely azt 

eredményezte, hogy a szellemi foglal

kozásokban a zsidók népességszá

m ukhoz képest sokkal nagyobb 

arányban képviseltették magukat, ami 

a lakosság többi részében természete

sen irigységet váltott k i.25 E szemlélet 

szerint a zsidók génjei tehetők fele

lőssé a holokausztért. A zsidó faj ösz- 

szes biológiai leírása megegyezik ab

ban a törekvésben (függetlenül attól, 

hogy ezek a zsidókat m int alsóbbren- 

dűeket26 vagy m int kiválóbbakat áb

rázolja),27 hogy a zsidó fajt idegensze- 

rúnek és ezáltal zavarónak tüntessék 

fel.28 Jellem ző, hogy KnuSm ann egy 

oldallal a zsidó faj típus leírása előtt 

arra utal, hogy a fajok között fennálló 

karakterbeli különbségekre vonatko

zóan alig áll rendelkezésre ob jektív  

tesztanyag -  átlagon felüli érvényesü

lési képességgel rendelkezni ezután 

nyilvánvalóan nem  jellegzetes sajátos

ság egy faj számára. Maga KnuSm ann 

is kényszerű önkritikát gyakorol, ami

kor azt írja: „Ide (a tudom ánytalan f e l 

tevések körébe) tartoznak a  nemzetiszo- 

cialista  N ém etországban  széles körben  

elterjedt leírások is, mint például H. F. K. 

Güntheré, mely szerint például a z  északi 

fa jt  ítélőképesség, őszinteség, szavahihe

tőség és tetterő, csalhatatlan tárgyilagos

ság, hűség, saját m agukkal és m ásokkal



szem beni kím életlen keménységig terjedő 

kötelességtudat, érzelm eik  k ifejezésében  

visszafogottság, a  különös és összevissza  

iránti vonzalom , m erészség  és vezetői 

ráterm ettség jellem zi, míg a  nyugati fa j  

(m editerran id) szenvedélyes, v á ltozé

kony lelkületű., derűs term észetű , ugyan

a k k o r  m eleg érze lm ekkel, rendkívüli 

vendégszeretettel, erősen kifejezésre ju t

tatott nem iséggel, kegyetlenségre való  

ha jlam m al és a  ‘pu haság  nem vezet 

eredm ényre’ szem lélettel rendelkezik.”29 

Nyilvánvaló, hogy a jellem beli tulaj

donságok egyes fajokhoz való hozzá

rendelése erős hasonlóságot mutat 

Eickstedt fajkarakterológiájával, akinek 

a fajelméletére KnuSmanné is alapul.

Rögzíthető, hogy m íg Günther 

KnuSm ann szem szögéből nézve faj- 

ideológus volt, addig Eickstedt nem .30 

Ez az önkényes megítélés arra enged 

következtetni, hogy K nuSm ann, ha 

bizonyos tényeket nem  is tudatosan 

hallgatott el, de legalábbis szubjektív 

szem pontból interpretált, nem  töre

kedve akár hagyom ánytiszteletből, 

akár egyszerűen ragaszkodásból a 

gyökereivel való kritkus és radikális 

összeütközésre, ezzel többé vagy ke

vésbé önkéntelenül továbbsegítve egy 

olyan ideológiát, amely mára, közel 

nyolc évtizeddel Günther faj tipológiája 

után, elavultnak látszik.

A breslaui iskola személyi 
és intézményi gyökerei

Miután a német faj tipológia Günther, 

v. Eickstedt és KnuSm ann által képvi

selt irányzatának példáján bem utat

tuk a breslaui iskola tartalmi folyto

nosságát, valam int lelepleztük, hogy 

ez utóbb em lített maga is ideológia, 

kísérletet kell tennünk az Eickstedi- 

epigonok további szem élyi és intéz

ményi szövevényeinek felfejtésére. A ne

gyedik szakaszban azután részletesen 

fel kell tárnunk az ideológiai kontex

tushoz fűződő kapcsolatukat.

Ideológiák -  másságok

A breslaui iskola a nemzeti
szocializmus ideje alatt

Még Eickstedt 1929-es India-expedí- 

cióján elérte őt a Breslauba hívó szó, 

ahol aztán 1 9 4 5 -ig  rendkívüli tanár 

m aradt.31 Ilse Schw idetzky ( t  1997), 

aki, akárcsak E ickstedt, az egykori 

Poznan tartományból (a mai Lengyel- 

ország területéről) származik, asszisz

tensnője, 1 9 4 0 -b e n  pedig docens32 

lett, majd később nála is habilitált.33 

Szintén a „régi” breslaui körhöz tarto

zik W erner Klenke (akkoriban még 

doktorandusz), aki többek között 

részt vett a „sziléziai fajvizsgálatban”, 

m elynek eredm ényeit még a Biro

dalmi Térkutatási Együttműködésnek 

a Német Keletre vonatkozó háborús 

kutatási programjába is beépítették.34

A breslaui iskola nem zetiszocializ

mus alatti ideológiai fejlődéséhez álta

lánosságban elm ondható, hogy a 

nem zetiszocialista szerve(zete)kben 

mutatkozó különbségek a sziléziai la

kosság északi részére vonatkozó sze

m élyes ellenszenvre vagy felszíni vi

szálykodásokra vezethetők vissza. F i

gyelemre méltó, hogy a helyi pártelit 

(Fritz Arit, M artin Staem m ler, Her- 

mann Aubin) sikeresen megvédte Eick- 

stedtet birodalmi szintű kritikusaival 

(O ttó Reche, Bruno K. Schultz, Fritz 

Lenz stb.) szem ben.35 Érthető, hogy a 

hazaiak a legnagyobb részt az északi 

népességnek akarták juttatni.

A háború utáni időszak

A háború után újjáalapították a Mainzi 

Egyetem et. Von Eickstedt számára 

maga az alapító rektor, Jo sef Schmid 

elintézett egy antropológiai tanszéket, 

és kilátásba helyezte egy Antropológiai 

Intézet létrehozását is.36 1946-ban az 

Eickstedt-tanítvány Ilse Schwidetzkyvel

megerősödve az Intézet m egkezdte 

munkáját.37 1947-ben egy újabb „bres

laui”, Werner Klenke került az intézet

hez, aki később „címzetes Könyvtárőr” 

és akadémiai igazgató lett. 1949-ben  

Schw idetzkyt professzorrá nevezték 

ki, így a megüresedett asszisztensi ál

lás ú jra betölthetővé vált. M égpedig 

először Anneliese Luckhaupttal, majd 

Rudolf Sieggel, aki azonban később 

E ickstedt vetélytársának, Frédéric 

Falkenburgernek lett tanítványa.38 Őt 

Hubert W alter követte, aki 1958-ban  

antropológia szakos tanári engedélyt 

kapott, m ajd 1 9 6 2 -b en  képviselő és 

docens lett Mainzban. 1960-ban, Eicks

tedt nyugdíjazása után Schwidetzky lett
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az intézet vezetője. Ő 1962-ben tanítvá

nyával, Rainer Knu&nann-nal tölttette be 

az egyik megüresedett asszisztensi ál

lást. Egy 1 9 6 3 -b a n  létrehozott asz- 

szisztensi posztot Wolfram Bernhard 

kapott meg. K nuSm ann habilitálása 

és képviselődocenssé való kinevezése 

után az üressé vált asszisztensi helyet 

1965-ben  az indiai antropológus, Vi- 

rendra P. Chopras és -  időközben, 

1 9 6 9 -1 9 7 2  között39 -  Norman Creel 

( t l 9 8 8 )  amerikai antropológus , töl

tötte be. Creel a tipófógáyal S2emben 

kritikus álláspontot képviselt, és elsők 

között vezette be az ún. sokváltozós 

módszert.40

1969-ben  KnuSm annt meghívták a 

Düsseldorfi Egyetemre az orvosi sta

tisztikai és antropológiai osztály veze

tő jének, ahol Schade professzor b e

osztottjaként tevékenykedett. Schade 

a nemzetiszocialista időkben a hatalom



kiszolgálója volt, és mint a Heidelbergí 

M anifesztum, egy, a ném et nép túlzott 

hatalma ellen felszólaló szélsöjobbos 

gúnyirat aláírója, illetve a szélsőjobb 

folyóiratában, az Új A ntropológia  bán 

megjelenő néhány cikk szerzője, a há

ború után sem tért el a jobbos iránytól.41

1 9 7 1 -b e n  a kiéli W infried H enke 

vette át a habilitáló és képviselődo

censsé kinevezett Wolfram Bernhard- 

tól a megüresedett asszisztensi széket.

1 9 7 4 -b e n  N orm an C reel m int társ

professzor visszatért az Egyesült Álla

m okba, valam int ugyanebben az év

ben Hubert W alter engedett a hívás

nak, hogy a Brém ai Egyetem en az 

antropológia rendes tanára legyen, és

K É K

megalapította az ottani intézetet. Az

1975-ben nyugdíjazott W erner Klenke 

utódja W infried Henke lett. 1976-ban  

megtörtént Schwidetzky nyugdíjazása 

is, akinek intézetvezetői hivatalát 

Bernhard vette át. Ugyanebben az év

ben KnuSm ann Hamburgba vitte Vi- 

rendra Choprát, ahol professzorságot 

kapott. Ezzel szem ben a Breslauból 

származó diplom ás biológus, Fried- 

rich W ilhelm  Rösing42 H am burgból 

Mainzba m ent és betöltötte a két sza

baddá vált asszisztensi állás egyikét. 

A m ásikat W olfgang Beck vette át. 

1977-ben megtörtént Engelhard Schleier- 

macher kinevezése a Hubert Walter tá

vozása miatt három éve üresen álló 

osztályvezetői és professzori posztra.

A fajismeret breslaui iskolájának von 

E ickstedt utáni továbbélésében Ilse 

Schwidetzky hatása kiemelkedő je len 

tőségű volt. Nélküle az antropológiá

nak e klasszikus formája valószínűleg
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kihalt volna. Eickstedt a maga zárkó

zott és kevésbé karizmatikus je llem é

vel egyedül sohasem tudta volna taní

tását szilárd alapokra helyezni, főleg, 

mivel a háború után főként Em berkuta

tás című művének befejezésével fogla

latoskodott.43 Ilse Schwidetzky maradt 

az egyetlen diák, aki nála habilitált. 

M agának Schw ídetzkynek azonban 

sikerült legalább hat tanítványát44 leg

kevesebb négy intézetben professzor

ként elhelyeznie. Szakpolitikai szer

ződtetése lehetővé tette szám ára, 

hogy az antropológus társadalom fon

tos d öntéseinek titkos irányító ja le

gyen. 1 9 7 0  és 1 9 8 0  között együtt 

dolgozott Ina Rösinggel, valószínűsít

hető férjének ,45 Fried rich  W ilhelm  

Rösingnek a lánytestvérével egy, az 

antropológia fejlődésével foglalkozó 

tudományszociológiai vizsgálatban 46

A breslaui iskola egyes képviselői

E ltekintünk attól, hogy ism ét rám u

tassunk a Knufim ann és Chopra kö

zött fennálló ideológiai kapcsolatra, 

hiszen ezt fönntebb már m egtettük. 

Egyébként sem  indokolt az antropo

lógiai hozzárendeléseket egyetlen ti

pológiába rendezni. Az intézményi, il

letve személyi szint 3. szakaszbeli tör

téneti áttekintése csak a vizsgálandó 

anyag körülhatárolásának céljára szol

gált. A vizsgált személyek listája ezál

tal szükségképpen nem  teljes. A bres

laui iskola nem alkot szigorúan körül

határolt személyi kört a német nyelvű 

antropológián belül. A következőkben 

inkább egyes, többé-kevésbé önkénye

sen kiválasztott személyiségeknek egy 

konkrét gondolkodási formához való 

viszonyát kell differenciáltan szemléltet

nünk -  részben a múlt felvázolására tett 

kísérleteik alapján,47 részben a fajtipoló

giához való viszonyuk felmutatásával.

Ilse Schwidetzky

A szakm atörténet Ilse Schw idetzky 

bem utatásával kapcsolatos helytálló 

kritikáját Niels Lösch fogalmazta 

meg: „A keresett német nyelvű, antropo

lógiáról szóló szaktörténeteknek a  közös

séget, a  tudom ányág tu lajdonképpen i 

gyökerét, m ely a  ném et nyelvterületen  

egyértelműen az  anatóm iába ágyazódik, 

a  m aga je len tő ség éh ez  kell v iszonyíta

niuk. Ennek o ka  fe lteh ető en  a  szerzők  

szakm ai eredetében  keresendő. így Ilse 

Schwidetzky ezt a  szakm át ‘Antropológia- 

történet’-ében egy biológiai orientáltságú  

term észettudom ányként ábrázolja , mely 

a  háború utáni időben helytálló, koráb

ban azonban  nem volt az  -  ugyanis ez  

egy fejlődés, mely elsőként Fischer kuta

tási iránya nyom án jelen tkez ik . Schwi

detzky (szül: 1907) természettudományi 

tanulmányokat végzett, és az antropológus 

Egon Freiherr von Eickstedt tanítványa lett. 

Ő ugyan szintén Fischernél tanult, azon

ban összeveszett vele, és ettől kezdve  

szakm ailag  is szem ben álltak egymással. 

Schwidetzky ‘Antropológiatörténet’-ében  

m egpróbálta nem kizárólag  az  antropo

lógiát, hanem  a  m ár a  1 7 -1 8 . század 

ban erősen tagolt természettudom ányt is 

bem utatn i -  am i a  fr a n c ia  és angol 

nyelvű terü leteken  m erész , a  ném et 

nyelvűeken pedig  hibás vá lla lkozásn ak  

bizonyult. Sokat fá rad o zo tt  azon, hogy 

tanárának, von Eickstedtnek az  antropo

lógiának a  ‘m odern’ bioantropológia vagy 

a hum ánbiológ ia  k ia laku lásán ak  ir á 

nyába m utató szakm ai továbbfejlődésé

ben  betöltött je len tőség ét e lő térb e h e 

lyezze, és ‘tisztázza’ Eugen Fischer sze

repét. Ennek során Schwidetzky tanára, 

von Eickstedt politikáját követte, aki egy 

előadásában  m ár 1937-ben m egpróbálta  

Fischernek a  bioan tropológiai irányzat 

m egalkotásában betöltött szerepét figyel

men kívül hagyni, és ehhez olyan Fischer- 

tanítványok, mint például von Vferschuer 

durva kritikáját vásárolta m eg  Igazából 

von Eickstedt az  antropológia ‘neoklasszi

kus’ irán y zatáh oz  sorolható. E llenben  

Schwidetzky az  antropológia történetéről



szóló kézikönyvének ‘N ém etország’ című 

60 olda las a lfe jezetébő l tökéletesen  h i

ányzik a  ‘nem zetiszocializm us’ szó! Az 

antropológia intézm ényesülésének leírá

sakor a  szerzönő a  Weimari K öztársaság  

végéből rögtön a  háború utáni időbe ug

rik, elhallgatva ezzel a  szakm a harm a

dik birodalom beli ‘virágzását’.”48

Ez a neoklasszikus antropológia még 

mai is jellem ző alkotórésze a breslaui 

iskolának, és talán a legnyilvánvalóbb 

m egjelenése az em berfa j  fogalmához 

való ragaszkodásnak. Jó lleh et más 

antropológusok tagadják vagy két

ségbe vonják a faj koncepció létjogo

sultságát, m int például Christian Vo- 

gel, aki a ‘fa j’ szót már 196 5 -b en  is 

csak feltételes m ódban használta: 

„■..abban az esetben, ha a faj je len - 

sége egyáltalán nem  lé te z n e ...”, 

..-■■egy tipológia alkalm as a fajok 

szám bavételére, am ennyiben ilyenek 
léteznek . . . ”.49

Id ő v e l.a  vezető fajtudósnőt, Ilse 

Schwidetzkyt is kétségek kerítik ha

talmukba -  legalábbis ami a fajok fi

nom abb tagolását illeti: „Amely kritéri

um ok a lap ján  egy olyan esetben  [ami

kor szom szédos populációk csak 

kevéssé különböznek -  a szerző meg

jegyzése]| tagolhatunk, ha egyáltalán le

hetséges a  tagolás, a  f ő  problém ák egyike 

a fa jren d szertan . [ . . .]  M indenesetre a  

fa jo k  «kollektív tagolások#.. ,”5Ű Itt vilá

gosan áttűnik a fajfeltételezés gyenge

sége. Ezt azonban rögtön elkendőzi a 

következő bekezdés elején egy megál

lapítás arról, m ik is a fajok, mely egy

ben azt is tartalm azza, hogy fajok 

márpedig vannak. Hogy mi az oka a 

kétely elfojtásának, azt olyan megfo

galm azásokban, m int a következő, 

felismerheti az ember: „Ezzel [a regio

nális különbségek bem utatásának le

szűkítésével] a  fajtudom ány gyökereit is 

e lvágn án k ’nl -  vagyis a hagyom ány- 
ápolást.

Hogy Schw idetzky számára a ‘fa j’ 

még mindig milyen jelentőséggel bír, 

azt a következő m ondat teszi vilá

gossá: „Ostobaság az egész világ fa j-  

h°nfliktusainak legyőzését attól várni, 
hogy a z  ember amilyen gyorsan csak le-
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hét, egy teljes fa jkev ered ést és ezzel az  

összes fa j i  különbségen való fe lü lem elke

dést a ján lja  a  fö ld k e r e k s ég n e k . ..”52 A 

‘teljes fajkeveredés’ Schwidetzky szá

mára tehát nem azért ostobaság, mert 

a ‘faji kon fliktu sok’ okai anyagi és 

kulturális szinten keresendők, hanem 

egyszerűen azért, mert a fajok asszi- 

m ilálódása idővel lelassul, és sosem  

keletkezik egy teljes genetikai elegy. 

Az ő álláspontja ezt a problem atikát 

tekintve az, hogy a ‘faji konfliktusok’ 

funkciója a fajok biológiai szétválasz

tása -  pontosabban szólva, a fajok vi

selkedésbeli különbségeinek biológiai 

m eghatározottsága. Innen m ár csak 

egy kis lépés a güntheri fajkarakteri- 

zálás. Tulajdonképpen Schw idetzky

1933-ban olyat írt erről,53 amit 1945 

után már sosem. A fent idézett m on

dat m égis azt a gyanút látszik iga

zolni, hogy Schw idetzky még 19 7 9 - 

ben is faj pszichológiai kategóriákban 

gondolkodott.

Friedrich Wilhelm Rösing

Rösing az 1 9 7 4  óta fennálló Ulm i 

Antropológiai Intézetbe ment. A szel

lemi közelséget a m ainzi tanárokkal 

azonban fenntartotta. Ez megmutatko

zik többek között Rösing azon Eick- 

stedt-életrajzban való közreműködésén, 

m ely 199 2 -b en  je len t meg a HOMO 

cím ű mainzi belső folyóiratban, és 

am ely Eickstedt nem zetiszocialista 

m últját a végletekig megszépítve és 

egyoldalúan mutatja be.54 A fajtipoló

gia koncepcióját Rösing a bécsi antro

pológussal, Eike-M einrad W inklerrel 

együtt még 1992-ben  is határozottan 

védelmezte: ,A típus-koncepciót -  meg

fe le lő  tekintet nélkül az  ismeretelméletre

-  kritikátlanul elutasították. Nem látták, 

hogy a szisztem atikus típusok a  valódi 

popu lációk  ism ertetőjegyeinek fe lo s z tá 

sából absztrakció révén jöttek  létre, a  tí

pusfogalom nak tehát a  populációfogalom  

szolgál alapul. A típus fog a lm a  tehát a

term észettudom ányban nem  z ár ja  ki a  

variációt és a  dinamikát, hanem  ezeket 

mintegy előfeltételekként kezeli. A ‘popu

lációban  g on d o lkozás’ cím szó így üres 

szó lam n ak  bizonyul (W inkler 1982, 

1983; S .a.Jurgens &  Vogel 1965)",55 to

vábbá: „így 3 szérum tan i rendszer  

(ABO, MN, Rh) a lap ján  6 fö ld ra jz i  

kom plexum ot különített el Boyd (1950), 

m elyek lényegében m egfeleltek a  m orfo

lógiai fa jo sz tá ly ozás  típusainak. Aztán  

hirtelen konszenzus jött létre a  szeroló- 

gusok körében és a  ‘régi’ osztályozásai

kat ‘ú jja l’ váltották fö l .  A z ilyen k ire

kesztéseket m anapság további és túlnyo

m órészt bizonyító v izsgálatok előzik  

meg. Ezért m a a  fia ta la bb  osztályozás és

a  populációgenetika között fen n álló  k e 

letkezéstörténeti kapcsolat m ellett egy 

tartalmi közeledés is m egállapítható.”56 

Rösing 1 9 9 0 - 1 9 9 1-ben belekevere

dett egy antropológián belüli b o t

rányba. 1 9 9 0 -b en  a HOMO  cím ű 

szakfolyóiratban, m elynek Rösing a 

társkiadója, m egjelent egy cikk a c i

gánykutató Sophie Ehrhardttól, mely

ben 1942-es forrásanyagra utalt visz- 

sza.57 Az akkori kutatásoknak egyér

telm ű népességpoliti]<ai vonatkozása 

volt, konkrétan a m e g á l l t  É szto í- 

szág népességének germanizálódásra 

hajlandó részének meghatározása. így 

az Antropológiai és Humángenetikai 

Társaság tudományos tanácsa, m ely

nek Rösing is tagja volt, megbízta a 

göttingi antropológust, Herrmannt, és 

az oldenburgi biológust, Kattm annt 

egy állásfoglalás megfogalmazásával, 

és a HOMO-ban való m egjelentetésé

vel. A kéziratot a HOMO  kiadói (Rö

sing m ellett K nuSm ann és Schw i

detzky) visszautasították. A szerzők



számára ez bizonyára nem  volt meg

lepetés. A következő részlet eredm é

nye egy sértés volt: „A ‘keletbalti’ rassz 

‘n em kív án atosn ak ’ ítélésében  a z o k  a  

lelki tulajdonságok voltak döntőek, m e

lyeket az  így osztályozott em bereknek a  

fajtaism eretben  tulajdonítanak: »A kelet

balti f a j  sajátosságai és ezá lta l végzete 

nagyban összefüggenek hazá ju k  nehéz

ségeivel és egyhangúságával, a  kelet-eu

rópai nagy, sötét erd őkkel és a  m ocsa

rakka l tűzdelt síkságokkal: lassan érte

nek és tapaszta ln ak , de h a  valam it 

m egfogtak, azt kem ényen tartják. A m é

labúra, a  sóvárgó álm odozásra  való haj

lam sajátjuk, mint ahogyan az  az  orosz 

és lengyel dalokból ki is cseng; ahol a  vi

dám ság áttör, az  könnyen vaddá és f é k 

telenné válik, a  szenvedély gyakran  bru

talitásba csap át. K ereskedelm üket nem  

az északiak hideg hőfoka jellemzi, nem ide

gen tőlük az alattomos kerülőút sem, elha

tározásaik lassúak, nehezek és ingatagok. 

De simulékonyak, igénytelenek és szívósak

-  nem jó  urak, de jó  alattvalók.«” (Holtz- 

Schwidetzky, 1933; vö. Günther, 1933: 

2 3 6 -2 4 0 )  [idézet az idézetben]58 

A „keletbalti fa j” Schw idetzky és 

Günther által m eghatározott lelki is

m ertető jegyeinek összehasonlítását, 

vagyis a háború után felem elkedő 

dogmát a tudománytalan rasszizmus 

és a tudományos fajelmélet elkülöní

téséről Schwidetzky életében, amikor 

még híján voltak a múlt feldolgozásá

nak, természetesen nem  volt lehetsé

ges a H O M O -ban nyilvánosságra 

hozni. Ehhez m ég hozzájöhetett az, 

hogy társszerzőjének, az akkori nem 

zetiszocialista orvosszövetség funkcio

náriusának, Holtz nevének em lítése 

kínos lehetett.
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Helmut Baitsch

Még m ielőtt Rösinget U lm ba hívták 

volna, H elm ut Baitsch már az ottani 

Antropológiai Intézetben tevékenyke

dett. A hhoz, hogy Baitsch fa jtud o

m ányhoz fűződő viszonyát m egvilá

gítsuk, nem  kerülhető el, hogy ezt az 

intézetet is a breslaui iskola „állomás

helyének” tekintsük. Ami a múlt fel

dolgozását illeti, Baitsch sem  volt egy 

hős. H áború utáni antropológusként 

valószínűleg semmilyen személyes él

ménye nem  volt róla. Mindenesetre a 

‘60-as évek elején az Antropológiai és 

Humángenetikai Társaság elnöke volt, 

és ezután is tudománypolitikai terüle

ten tevékenykedett. 1973-ban  a „Nem

zetiszocializmus fajideológiájá”-ról írt.59 

Az antropológia nem zetiszocialista 

rendszerben játszott szerepéről a cikk 

sem m iféle kritikus hangú elem zést 

nem  tartalm az, hanem  az állítólago

sán biológiai, szigorúan tudományos 

fajtudom ánynak és a nem zetiszocia

lizm us ideológiai eltévelyedéseinek 

világos elhatárolását célozza meg. Min

denesetre a biológiai oldalt közvetlenül 

nem említette, és a pártvonatkozást is 

elkerülte. Mint ahogy KnuSmann, ő is

megszemélyesített ideológiákat, és az 

így kidolgozott személyiségeket társa

dalmi hovatartozás alapján besorolta. 

Baitschnál is fenntarthatja Günther a 

fe jé t.60 Itt sem  esik egy szó sem  az 

olyan náciszim patizánsokról, m int 

Eickstedt. KnuBm annal ellentétben  

azonban Baitsch tovább csoportosít: a 

rom antikusan m egdicsőített G ünt

her61 és a hivatalos nemzetiszocialista 

vonalat képviselő Faj politikai Hivatal 

(m elyben legalábbis gondolatok szü

lettek a fajpolitika tudományos meg- 

alapozhatóságáról) mellett voltak em 

berek, m int H itler és H ím m el, vala

m int szervezetek, m int az SS és az 

általa bekebelezett Faji és Települési 

Főhivatal, m elyek kivonták magukat 

egy történetfilozófiai fa jkoncepció  

alól, és m indent m egkíséreltek, hogy

racionálisan megalapozzák a megsem

m isítést;62 Baitsch itt egy második vé

delmi vonalat épít olyan (a szövegben 

nem  em lített) antropológusok szá

mára, akikre a nem etiszocializm us 

kényszert gyakorolt; gyakorlatilag egy 

tipológiát formál: részt nem vevők/szim- 

patizánsok/szömyetegek.

Nagyon valószínűtlen, hogy Eicks

tedt A ném et nép f a j i  a lap ja i  cím ű 

könyvéről sem m it nem  tudott, vagy 

hogy a fent említett Schwidetzky- és 

Holtz-munkákat nem  ismerte. Az ant

ropológia helyzetéről szóló mem oran

dum  (1 9 6 1 )  szerzőjeként behatóan 

kellett foglalkoznia a szak történetével 

és képviselőivel is.63

Hubert Walter

Az Allgemeinen Jüdischen Wochenzeitung 

(zsidó hetilap) egyik beszám olójában 

Hubert W alter már KnuSm ann kriti

kusaként tűnik fel, m ivel 1988-as 

tankönyvében fölem legeti az Új Ant

ropológia  cím ű folyóiratot.64 Az 

ugyanezen könyvben bem utatott, 

W alter tanárnője, Schw idetzky által 

írt szaktudom ány-történetet szintén 

kritizálja 65 A testületi szellem azonban 

Walternél sem töretlen, mindenesetre 

nem  korlátlanul érvényes m egállapí

tása, miszerint ö „szakjának hagyom á

nyaival szem ben kritikusabb szem léletet 

képvisel’’.66 Egy 1992-es rádiós oktató

műsor füzetében W alter -  talán aka

ratlanul, talán hogy az aktuális sztereo

típiák használatával bizalm at ébresz- 

szen -  visszatér egy faj tipológiához, 

mely többek közt Kari Linné ( t  1778) 

svéd term észetkutató és rendszerta

nász nyomán vált népszerűvé. Az UV- 

sugárzás és a bőrpigm entálódás kap

csolatának vizsgálatakor W alter nem 

maradt a releváns tényezőnél, a bőr

ben képződő melanin általi UV-tűrő- 

képességet67 többek között a bőr vilá

gosságának, illetve sötétségének mérése 

révén m utatta ki. Egy világtérképen 

többször bem utatta a fehér, sárgás, 

barnás, barna, sárgásbarna, sötét

barna és fekete bőrök felosztását.68



Egy oldallal később továbbfinom ítja a 

képet, korrelációt állapítva m eg az 

UV-sugárzás és (m ost ism ét csak) a 

három  nagy em beri ‘faj csoport’ pig- 

mentálódási foka között. A negrideket 

nem  sorolta többé a nagy fa jkörök 

közé, mint ahogyan azt a legtöbb ant

ropológus, és 1970-es, Az antropológia 

vázlata  című művében69 még ő maga 

is tette. Csupán ‘europidokról’, ‘m on

goloidokról’ és ‘indianidokról’ beszél, 

mint a három nagy emberi fajcsoport

ról.70 Rosszindulatúan gyaníthatja az 

ember, hogy az afrikai nép nagy ré

szét m ég H om o Sapiensnek sem  

tartja. Ezen deviáns viselkedés elle

nére W alter gyökerei egyértelm űek. 

Ez az 1970-es Az antropológia vázlatá

ban  m utatkozik meg: ott m ég megta

lálható a különbségtétel a ‘m editer

rán’, az ‘északi’, a ‘keleteurópai’, a ‘di

nári’ és az ‘alpi’ csoportok között.71

Kerrin Christiansen

Egyik antropológus nő, aki a negrid 

nagyfajkörnek teljes figyelmet szentel, 

a Hamburgi Humánbiológiai Intézet

ben docenskedő Kerrin Christiansen, 

1 9 8 9 -b en  írja  bécsi kollégájával, 

W inklerrel együtt: „Az em beri csopor

tok, rétegek és kultúrák egy relatíve nagy 

összhanggal rendelkező hálóját alkotják  

a  személyi tulajdonságok, szem élyiségje

gyek és nem -pszichológiai változók o k 

okozati kap cso lata in ak , m elynél legin

kább a testi ism ertetőjegyek szám ítanak, 

m elyek különösen szem betűn őek  (test

fo r m a : ‘a  kövér kellem es’; a jkak : ‘a  telt 

a jkak  érzékiségre u t a ln a k h a j f o r m a :  

kócos haj, kusza lélek ’)- Bár ostobának  

tűnhetnek ezek  a  leegyszerűsítések, még- 

sem  érdem es őket kiűzni m indennapi 

életünkből, hiszen a  m ásik gyors diagnó

zisát engedik meg, és a lkalom adtán  tel

jesen  helyes ítéleteket tesznek lehetővé . .. 

Ha ugyanis a diagnosztizált ugyanazon  

im plicit szem ély iségelm életekben  hisz, 

m int megítélője, ez  befolyásolja az  ő  sa-

Ideológiák -  másságok

ját viselkedését és ezáltal az  előre jelzett 

tulajdonságokat is p rodu kálja ... 11 

Helyes felismerés, hogy a testi jegyek 

alapján történő diszkrimináció a disz

krim ináltban károsodást idéz elő, m i

által a sújtott em ber pszichikai tulaj

donságai is megváltoznak, s az előíté

let igazolást nyer. Mégis érthetetlen, 

miért vélik úgy a szerzők, hogy ezek 

az előítéleti form ák „gyors diagnózist 

engednek meg", „helyes ítéleteket tesznek 

lehetővé” és hogy „nem érdem es őket k i

űzni m indennapi életünkből . Ez csak 

úgy magyarázható meg, ha az egyen

lőség liberális elvét elvetjük és jó v á

hagyjuk egy csoportnak egy másik fe

lett gyakorolt uralmának az utóbbiak 

feltételezett és sugallt fogyatékossága 

általi legitimációját.
A cikk többi része azon kenyai vizs

gálat leírását tartalmazza, mely a bőr

szín (jóváhagyva 1935-ben  a fajtudo

mányi ítélőtábla által) és az intelligen

cia összefüggéseit célozza, és amely a 

sötéten pigm entált személyek magas 

intelligenciájára való utalásokkal zá

rul. Hogy az ‘europidok intelligenciája 

nehogy hitelét veszítse, utaltak arra, 

hogy a bőr világosságbeli különbsége

inél „a negridek pigm entálódásának 

természetes változatairól” van szó, va

gyis az nem az „europidokkal való keve

redésre” vezethető vissza.73
Másrészről Christiansen a ‘kohisa- 

nidek’ kognitív képességeit vizsgálta, 

összehasonlítva az ‘europidekkel’, 

megállapítva az utóbbiakkal szemben 

a nagy térbeli észlelőképesség melletti 

csekély verbális kifejezőkészséget.

A „mért” különbségeket itt is biológiai 

okokra vezette vissza.

G ü n ter B rd u er

Egy másik kutató, aki a ‘kohisanidek’- 

kel foglalkozott, Günter Brauer, diplo

más biológus, paleontológus és kémi

kus volt, aki többek között Mainzban 

tanult. 1976-ban doktorált antropoló

giából és kapott állást a Hamburgi In

tézetben, ahol 1984-ben  habilitált.75

Rösinggel együtt tartalom m al tö l

tötte meg a Schwidetzky által kiadott, 

Az em beriség fa jtörtén ete  című mű 13. 

füzetét. Ott a szokásos fajtudományi 

kifejezésmódra támaszkodva a „gyere

kes”, „infantilis”, „ p ed om or f kifejezése

ket használja az afrikai ‘san’-o k  és 

‘khoikhoi’-k  prehisztorikus koponyáinak 

vizsgálatával összefüggésben. A ‘neg- 

roidok’-nál a ‘kohisanidek’-kel össze

hasonlítva egy erőteljes ‘prognatizmust’ 

is m egállapít.75 Ezek mind valamely 

diszkrimináló előtörténet fogalmai.

K É K

A breslaui iskola mai jelentősége

Hogy a breslaui iskolának a ném et 

nyelvű antropológiára gyakorolt hatá

sát illusztráljuk, az alábbi diagram a 

megfelelő intézetek diszertáció-, dip

lom a-, m agiszter- és állam vizsga

eredm ényeit ábrázolja az elm últ 11 

évre visszamenően. Bizonyos, hogy ez 

csak egy korlátozottan beszédes indi

kátora az egyes székhelyek tudom á
nyos teljesítményénekkNern adja érvé

nyes tanúbizonyságát serit az oktatás 

m inőségének, sem pedig a kutatások 

minőségének és mennyiségének. Azt 

azonban jól mutatja, hogy a „breslauiak” 

esetében nem a tegnaphoz húzók titkos, 

szektás csoportocskájáról van szó.'7

A mainzi és a ham burgi intézetek 

149, ill. 143 végzőssel messze az élen 

állnak. Az ulmi intézet 54-gyel a kö

zépmezőnyben foglal helyet. Ebben az 

időszakban ez a három intézmény78 az
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antropológusok kb. egyharmadát ké

pezte ki. Ez végeredm ényben nem  a 

m ainzi kezdem ényezésre vezethető 

vissza, miszerint a leendő biológiata

nárok órarendjébe vegyék fel a ‘h u 

m ánbiológiát’.79 Tendenciaként e l

mondható, hogy ha az ember az első 

öt évet az utolsó öttel összehasonlítja, 

szám uk Ham burgban és M ainzban 

körülbelül m egduplázódott, míg 

Ulmban több mint a felével csökkent.

Ami a tanári kar m inőségét illeti, 

Hamburg áll az élen, ha a négy pro

fesszort vesszük alapul.80 Ehhez jö n  

egy m agándocens. M ainzban beérik 

csupán két professzorral. M indamel

lett négy tudományos m unkatársnőt 

és két megbízott előadót foglalkoztat

nak az intézetben.81 Ezzel ellentétben 

az ulm i állom ás a szem élyi leépítés

ben já r  elől. Baitsch nyugdíjazása 

után a C 4 antropológiai professzori 

kart C 4 epidem ológiai professzori 

karrá változtatták.82

A breslaui iskola régi nemzeti
szocialista kapcsolatai 

a háború után

Hogy a breslaui iskolának az egykori 

náci funkcionáriusokhoz fűződő vi

szonya még a háború után is több 

volt, m int személyes, azt az 1945-ig  

Breslauban tevékenykedő történész, 

H erm ann Aubin példája m utatja. Ő 

annyira el volt ragadtatva a breslaui 

fajtudom ánytól, kü lönösen pedig a 

Szilézia-kutatástól, hogy 19 5 5  és 

1958  között egy hasonlót folytatott le 

W estfáliában.83 Szilézia fajtudományi 

vizsgálata a keletkutatás része volt és 

Aubin felügyelete alatt állt, aki akko

riban az ‘Észak- és Keletnémet Kuta

tási Társaság’ (N O D FG ) vezető sze

mélyisége volt. A keletkutatás egyik 

feladata az volt, hogy az első világhá

ború területvesztései után a Kelet-Eu- 

rópa bizonyos részeire irányuló igényt 

a népesség német eredetének igazolá

sával legitim álja.84 A ubin ezenkívül 

kezdem ényezője, majd 1 9 5 0 -1 9 5 9  

között elnöke volt a J .  G. Herder Ku

tatótanácsnak,85 a fedőszövetségnek, 

melyhez ma a ‘Szilézia Történelmi Ta

nács’ tartozik. Más keletkutatók m el

lett Ilse Schwidetzky is tagja volt a ta

nácsnak.86 Aubin tanítványa, a Mainzi 

Egyetem későbbi professzora, Ludwig 

Petry ( t i 9 9 1 ) is részt vett titkárként a 

tanácsban 1934-tő l 1940-es besorozá-

sáig, majd 1969-ben az újjászervezésé

ben is meghatározó szerepet vállalt.87 

Petry még 1987-ben  is a ‘Külső erők 

által elválasztott nem zetrészek újrae- 

gyesítésé’-ről mint a német történelem 

legitim céljáról ír.88 Egy olyan tanács 

fejeként, amely Szilézia történelmével 

foglalkozik, ezen nem csupán az NDK 

NSZK-hoz való csatolását érthette.

Petry követője, a manzi történelem

professzor, Jo sef Joachim  Menzel sem 

volt még elégedett a lengyel-ném et 

határral. Egy példa: 1977-ben  nyugat

német és lengyel történészek megpró

báltak a szövetségi ném et és a lengyel 

tankönyvek tartalmáról a közös törté

nelem tekintetében megegyezni. Men

zel volt annak az alternatív tervezet

nek a társszerzője, mely a konferencia 

javaslatait ném etes m egjegyzésekkel 

egészítette ki.89

M indezek alapján elm ondható, 

hogy a ‘Szilézia Történelm i Tanács’- 

nak nem csak a történelem feltárása és 

elemzése volt feladata, hanem súlyos 

politikai szándékok is szerepet já t 

szottak, melyek azt a benyomást kel

tik, mintha itt valójában a történelmet 

írni kellett volna.

Más kapcsolódási pontok is van

nak, melyeken keresztül a breslaui is

kola interdiszciplináris kapcsolatokat 

ápol(t) nemzetiszocialista befolyás alatt 

álló tudósokkal, mint például a mainzi 

antropológiai-szociológiai konferen

ciák.90 A házi folyóiratban, a HOMO- 

ban a megfelelő kutatók kölcsönösen 

adják egymás kezébe a kilincset.

Bár a generációváltással lassan a 

kapcsolatok is eltűnnek, melyekkel a 

náci tudományhoz kötődő közvetlen 

érdekeltséget bizonyítani lehetne, a ve

szély azonban fennáll, hogy az új ge

neráció -  anélkül, hogy személyes be

folyás alatt állna -  a szabad tudomány 

leple alatt régi ideológiákkal foglalko

zik tovább.



Záró m egjegyzés

Az eddigi fejtegetések nyilvánvalóvá 

teszik, hogy a breslaui iskola általá

ban véve egy szinte teljesen nyílt rasz- 

szista ideológiát közvetít.91 Rasszista 

azért, m ert alkalm as arra, hogy em 

beri csoportjaival azok biológiai tulaj

donságai alapján d iszkrim ináljon. 

Képviselői kénytelenek a dem okrati

kus nyilvánosság követelm ényei irá

nyába nyitni, ha nem akarják állásai

kat veszélyeztetni. Ilyen például a 

hallgatók tiltakozására a ham burgi 

faj tudom ányi előadás átkeresztelése 

A z em ber fö ld ra jz i  változatosságára. 

Prof. Chopra az 1 9 9 8 -a s  nyári sze

meszter első előadásain egyetlen egy

szer sem használta a faj kifejezést. Az

1934-es eickstedti diasorozatot a világ 

m inden tájáról összegyűjtött életerős 

fiatalem berek csoportképe váltotta 

fel.92 Feltehetően ez nem Chopra pál- 

fordulásával m agyarázható, csupán 

egyfajta kényszerű politikai korrekt

ségről van szó. A 97/98-as téli sze

meszterben egy, az antropológia problé

más részterületeiről szóló előadás után 

Chopra m egosztotta velem  kutatási 

program ját: m egkérdezte tőlem , mi 

volna, ha kiderülne, hogy a fajok kö

zött nem  csupán pszichológiai kü

lönbségek vannak. Ezen szem pont 

szükségessé teszi az antropológia szé

les körben elfogadott definíciójának 

(mely szerint „a hom inidák változatos

ságának leírásakor és ok-okozati vizsgá

latakor nem patológiai és természettudo

mányos eszközökkel m egfogható ismerte- 

tőjegyeket kell haszn á ln i’’)93 

újrafogalm azását. Más szavakkal: a 

különbségek leírásának és magyarázatá

nak része a lelki tulajdonságok sokféle

sége is. Ami az intelligenciabeli kü

lönbségeket illeti, a breslaui iskola 

képviselője nehezen tudja visszatar

tani, hogy értékelést ne m ondjon ; 

Például am ikor K nuSm ann azt írja,

Ideológiák -  másságok

hogy „a ‘negridek’ (az ‘europidekhez’ 

képest) viszonylag j ó  verbális és em léke

zőkészséggel, azonban  igen gyenge k é 

p ességekkel rendelkeznek a logikus és 

absztrakt gondolkodás terén”.94

Az ilyen megfogalmazások az em 

berek származás alapján történő eltérő 

kezelésének legitim ációi; az em ber 

em ber feletti uralmának legitimálását 

szolgálják. Sót: biológiai determ iniz

m usuk révén lehetetlenné teszik az 

uralt állapotból való kitörést. Az érin

tett személyek számára nincs remény 

a felemelkedésre, még úgy sem, ha el

fogadnak egy bizonyos ideológiát 

vagy vallást, illetve ha megváltoztatják 

saját anyagi viszonyaikat.

A szélsőjobboldaliak -  m int a po

pulációgenetikus Schade -  m inde

nekelőtt a „Külföldiek kifelé!"-politi

kával elégedettek. Sőt, ezek az em 

berek egyfajta modern rabszolgaságot 

követelnek. Számukra a másság meg

állapítása elegendő indok arra, hogy a 

más fajbelit feltételezett származási 

országába helyezzék át. A m aradék 

egyfajta távolról irányított rabszolga

ságot lát el, mely egy részlete annak, 

amit globalizációnak neveznek -  va

gyis a gazdag országok egész világot 

átfogó uralmát a szegények felett.

A breslaui iskola képviselői m ind

eddig nem tűntek fel a durva „Külföl

diek kifelé!” jelszóval. Inkább abból 

indulnak ki, hogy a hozzájuk eljutó 

tudást kritikátlanul magukévá teszik 

és az előítéleteket felszínes liberális és 

em ancipációs eszm ényekkel keverik. 

Ez egy „szabad tudom ány” látszatát 

kelti, ahol ezek az eszmények ellent

m ondásba kerülnek a hagyományos 

tudással és olyan dolgokról van szó, 

m elyeket „aki nem antropológus, az  

nem érthet”, és ahol esetlegesen tekin

tettel kell lenni a nyilvánosság érzései

re -  például a fajfogalom  használata 

terén. A szélsőjobboldaliak tapsa elle

nére gyakran naiv értetlenséggel rea
gálnak.

A „term észettudom ányosán m ér

hető ism ertetőjegyek” és a statisztikai 

módszerek segítségével eddig minden 

összefüggés igazolható volt, amit az 

em ber valóban igazolni akart. M ind

ezt egyszerű felfedezni, ha az em ber 

kutatásának okait vizsgálja,95 és saját 

szaktörténetét kritikusan felderíti. Ez 

a tanulm ány ehhez próbált hozzájá
rulni.

A tanulm ány a H ochschule für 

Wirtschaft und Politik (Hamburg) Szo- 

ciálfilozófia  és társadalom elm élet  című 

kurzusának anyagaként készült. Elekt

ronikus forrás: http://www.verwal- 

tung.uni-m ainz. de/archiv/html/ bres- 
lau.htm

(Gál lvetta fordítása)
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Függelék

P h ílo m en a  E ssed  

ra ssz iz m u s-d e fin íc ió ja

A rasszizmus egy ideológia, egy struk

túra és egy folyamat, mely valóságos 

vagy tulajdonított biológiai vagy kul

turális tulajdonságok alapján történő 

m eghatározott csoportosítás segítsé

gével m ásm ilyen és alacsonyabb ér

tékű fa jokat és etnikai csoportokat 

láttat. U tóbb ezen különbségek m a

gyarázatul szolgálnak ahhoz, hogy a 

csoportosítás alanyait anyagi és nem  

anyagi forrásokhoz való hozzájutásból 

k izárják ...
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landiában. In: Rasszizm us és m igráció  

Európában. ARGUMENT-különkiadás 

AS 2 0 1 , 1 9 9 2 :3 7 5 ).

Albert Memmi 
rasszizmus-definíciója

Nehéz általánosan elfogadott rassziz

m us-defin íciót találni. Ez meglepő 

egy olyan dolog esetében, am it oly 

gyakran és oly különböző m ódokon 

használnak. A nehézség okai érthe

tővé válnak, ha az em ber szem előtt 

tartja, hogy a rasszizm us (vagyis a

Ideológiák -  másságok

tiszta fa j  emberekre használt fogalma) 

alapja nincs kielégítően m eghatá

rozva, és hogy gyakorlatilag lehetetlen 

egy egzaktul körülhatárolt tárgyterü

letet hozzárendelni. M ásrészről a 

rasszizmus nem tudományos elmélet, 

hanem  olyan, ráadásul többnyire el

lentmondásos vélemények összessége, 

melyek semmi esetre sem vezethetők 

le objektív megállapításokból, és me

lyek olyan cselekvések igazolására 

szolgálnak, mint a másiktól való féle

lemből eredő vágy, hogy ezen másikat 

m egtám adja, hogy félelm ének gátat

vessen és a m ásik m egkárosítása so

rán helytálljon. És végül előáll a rasz- 

szizmus mint egy általános viselkedés 

rendhagyó esete: a valóságos vagy fik

tív biológiai különbségek használata, 

m elyeknek azonban pszichológiai és 

kulturális term észetük is lehet. A 

rasszizmus ennélfogva egy m eghatá

rozott funkciót tölt be. Az elm ondot

takból következik, hogy a rasszizmus va

lóságos vagy fiktív  biológiai különbségek

nek a vádló h aszn ára  és a z  á ld ozat  

kárára  váló általánosított és feltételezett 

értékei, mely által agresszió igazolódik. 

[Kiemelés az eredetiben -  a szerk.] 

Forrás: Albert Memmi: Rasszizmus. 

Hamburg, 1 9 9 2 :1 5 1 .



Tagelsir Zsófi

. .Nem szeretem  azokat, akik  meg

tagadják saját ku ltúrájukat.. . ”

Bevezető

A résztvevő megfigyelésen alapuló te

repm unka a kulturális antropológiai 

kutatás jellegzetes technikája. Lehető

vé teszi -  a közösség életében hosszú 

idő eltöltése révén -  a megfigyelő sa

já t  kultúrája felé bemutatni szándéko

zott történéseket, jelenségeket, a vizs

gált közösség saját fogalmai és kate

góriái által. Ezért kutatásom at az 

antropológiai m egértés m ódszerével 

próbáltam  végezni. Az antropológiai

módja, az iszlámhoz2 és a nem  musz- 

lim okhoz való viszonya áll.

A kollégiumi körülmények és a te

rep általános ism ertetése után, mely

ben részletesen kitérek a kollégium i 

öltözködési elvárásokra is, a kollégi

umi nyelvhasználat leírásával kezdem 

a tanulmányomat, mert ez az arabok 

és a nem arabok egyik fő konfliktus

teremtő jelensége. Ezek után rátérek a 

Ram adán vallási, m ajd  a Ramadán 

kollégiumbeli aspektusaira. Azért tar

tottam a böjt hónap bemutatását kü

lönösen fontosnak, mert a bö jt meg

kezdése előtt pár nappal érkeztem , 

így módszertani szem pontból is igen 

fontos az elemzése. Emellett pedig jó l

Kuvaiti női kollégium
Muszlim kultúrák és arab etnikumok egy női 
kollégium életében

nézőpont széleslátókörűsége, amellyel 

az antropológusok rendelkeznek, segít

het abban, hogy helyesebben ítéljük meg 

az emberi természetet, mint ahogyan azt 

más társadalomtudósok teszik.1

Dolgozatom témája a Kuvait Egye

tem  Női Kollégium a lakóinak m in

dennapi élete, konfliktusai, sztereotí

piái, norm a- és erkölcsrendszere. Azt 

próbáltam vizsgálni, hogyan él együtt 

és alkalm azkodik (vagy nem  alkal

mazkodik?) egymáshoz több nem zeti

ségű, de egy korcsoportba tartozó, 

többségében m uszlim  lány. Kezdeti 

kérdéseim közé tartozott, hogy az egy 

évre érkező, nyelvet tanuló lányokat 

hogyan fogadják majd be a kollégium 

lakói, a „vendégek” hogyan alkalmaz

kodnak és esetleg adaptálódnak a sa

játju któ l kulturálisan és vallásilag el

térő közösséghez, milyen nehézségeik 

adódnak m ajd. Je len  tanulm ány kö

zéppontjában mégis az általam megis

m ert arab lányok élete, v iselkedés

rávilágít a lányok között kialakult, álta

lam ‘ideiglenes böjtkapcsolatnak’ defini

ált viszonyrendszerre, ami kizárólag a 

szent hónap alatt volt megfigyelhető. 

M indezek után a külföldi és az arab 

lányok kollégiumi életétnek, egymás

sal való kapcsolatának, öltözködési 

dilemm áinak és a férfiakhoz való vi

szonyulásának elem zését kísérlem  

meg. M egpróbálom  in terjú k alapján 

értelmezni, miért nem tudnak a kül

földi lányok az arab lányokkal kap

csolatot kialakítani, és m iért tapasz

talható széthúzás az arab lányok kö

zösségén belül. Bem utatom a lányok 

között fennálló ellentéteket, melyek 

meghatározták a kollégiumi élet néha 

a lányok által „feszü ltnek” je llem zett 

légkörét.

Dolgozatomban az arab szavakat és 

neveket tudom ányos átírásban köz

löm . Mivel a 28  arab hang nagyobb 

része a tudom ányos átírásban a m a

gyartól eltérően jelö lt, az egész ábécét 

átírással együtt érdemes közölni. Ezt a



tanulm ány végén m ellék letben csa
tolom.

Idézőjelet használva, dőlt betűkkel 

je lzem  a szereplők kategóriáit és in 

terpretációit. A lányoknak fiktív neve
ket adtam.

20 0 5 . szeptem ber 9-étől 2 0 0 6 . jú 

nius 10. nap jáig voltam  a Kuvait 

Egyetem Női Kollégium ának (Sakan  

aTTalibat ljam icat a lK uw ait) lakója, 

ahol kulturális antropológiai terep

munkát végeztem. Kuvaitba a Magyar 

Ösztöndíj Bizottság (M ÖB) 10 hóna

pos ösztöndíjával kerültem  ki, az 

egyetem arab nyelvi kurzusának hall

gatójaként.

Az iszlám szabályaival, az arab kul

túra alapvető jellegzetességeivel már 

kiutazásom  előtt tisztában voltam . 

Családommal tizenhárom  éves koro

mig az arab világban éltem, valamint 

a 2003/ 2 0 0 4 -es  tanév őszi félévét 

Szudánban, az Afrikai Iszlám Egyete

men töltöttem arab irodalmat és isz

lám kultúrát hallgatva, ezenfelül 2 0 0 4  

tavaszán 2 hónapot Jordániában töl

töttem idegenvezetőként.

Arabul már kiutazásom előtt beszél

tem -  egyetemi tanulmányaim miatt a 

m odern standard arabot (M SA), a 

klasszikus arabot (CLA) és édesapám 

szudáni származása révén a szudáni 

dialektust is, amely nagyon hasonlít a 

Szaúd-Arábia nyugati partvidékén, a 

Vörös-tenger partja m entén beszélt 

dialektushoz, és bizonyos tekintetben 

a kairói dialektushoz is. Ezért a lá

nyoknak nem okozott nehézséget be

szédem megértése, amikor pedig nem 

értettek, átváltottam MSA-ra vagy an

golra, habár az angol nyelv használa

tát megpróbáltam mind a kutatásom, 

mind pedig az arabnyelv-tanulás miatt 

mellőzni. Angolul a dél-afrikai, a mal- 

dív-szigeteki, a nigériai és a kenyai lá

nyokkal beszéltem , akik számára az 

arab szintén idegen nyelv volt. Engem 

általában m egértettek mások, nekem 

azonban kom oly nehézségeket oko

zott az arab lányok beszédének meg- 

ertése, hiszen ők az arab nyelv öböl

menti változatát használják, amit én 

azelőtt csak alapszinten ism ertem

Ideológiák -  másságok

(noha  gyermekkoromat az Arab-öböl

ben töltöttem , m ivel angol iskolába 

jártam , az arabot nem sokat használ

tam). Az allahga Ikhaligiyya, vagyis ‘az 

öböl-m enti dialektus’ pedig je len tős 

m értékben eltér, főként kiejtésben és 

szóhasználatban mind a szudáni arab

tól mind a MSA-tól. így -  mivel nem 

mertem megszólalni -  kutatásom ele

jé n  csak megfigyelőként vettem részt 

a beszélgetésekben. A MSA a minden

napi beszédben nem használt az ara

bok által, csupán a médiában, nyom

tatott anyagokban, vallási téma esetén, 

egyetemi előadásokon és olyankor, ha 

a beszélgetés résztvevői több térség

ből valóak. Ilyenkor keverik a MSA-ot 

saját d ialektusukkal, ami arabul a 

‘lahga ’, hogy m inden beszélgetőpart

ner számára érthető legyen, amit 

m ondani akarnak. Emiatt nem szán

dékoztam használni a MSA-ot. Egyér

telmű volt, hogy kutatásomat hátrál

tatná, mivel idegen légkört teremtett 

volna. Ha a csoport az én szereplé

semmel lett volna elfoglalva, az lekö

tötte volna a figyelmét, és ez akadá

lyozta volna őket a szabad társalgás

ban. Passzív résztvevőként viszont 

nem  zavartam a beszélgetést, m int 

ahogyan Duranti tanácsolja: m egta

nultam elfogadtatni a „szemlélő vagy 

professzionális figyelő különös státu

sát”. Ráéreztem a „tér vak pontjára ,3 

arra a pontra, ahol legkevésbé érzé

keltettem  jelenlétem . A lehető legki

sebb feltűnés keltésének alapja az, 

hogy a lehető legközelebb kerüljek a 

marginális résztvevő szerepéhez, mert 

„az adatgyűjtés, ha kizárólag a mi je 

lenlétünkre adott válaszokra korláto

zódik, nagyon szegényes lesz”.4 Meg

érzésemet csak megerősíti, hogy ké

sőbb megtudtam Sam ra-tói, az egyik 

ománi lánytól, hogy csak akkor vet

tek észre, amikor megszólaltam e be

szélgetések során. Nagyobb társaság

ban beszélni olyankor, amikor kutatni 

is szerettem volna, csak három hónap 

után kezdtem el, és még akkor is sok

szor voltam vicc tárgya egy-egy szó

használat vagy kiejtés miatt. A masz- 

kati om ániak például k ie jtik  a q a f  

hangot, a m élyen torokban képzett 

gutturális „k”~t. Ennek kie jtése n a

gyon fárasztó, és hosszú távon k é

nyelmetlen, a szudáni vagy a kuvaiti, 

de más ománi dialektusok is „g”-nek 

ejtik. Ezért ha ománi szót használtam 

és lustaságból ,„g”-t e jtettem  q a f  h e

lyett, az omániak nagyon jó t  m ulat

tak. Három hónapig tehát megfigyelő

ként, a háttérben hallgattam , és úgy 

gondolom, tekintettel arra, hogy pont 

az ism erkedés időszakára esett, nem 

is lett volna szerencsés belekérdez

nem beszélgetéseikbe, megzavarva ez-

K É K

zel azok m enetét. Megfigyelőként vi

szont bőséges információhoz jutottam, 

megismerkedtem gondolatvilágukkal. 

Ebben az időszakban a lányokkal 

egyénileg beszélgettem . Próbáltam  

kérdéseket feltenni, de nem  hagyták, 

mert ők inkább érdeklődtem irántam, 

az európai szokások iránt és m in

denki magyar ételeket szeretett volna 

m egtanulni főzni. Sajnos főzni nem  

tudok, így nem tudtam teljesíteni vá

gyukat.

Befogadásomat megkacmyítette anab 

származásom. Ahogyan Sam ra  je llem 

zett: „egy európai, aki m égiscsak arab".

Az apai ágon arab származás teljes 

jogú arabbá tesz, hiszen a patrilineáris 

leszárm azást követik életűk minden 

terén. Muszlimságom pedig minderre 

jobban rásegített, hiszen minden arab 

lány muszlim volt, kutatásomat pedig 

főleg az arab lányok között folytattam.

Az első félévben egy m agyar-Srí 

Lanka-i származású roomm ate5-em volt, 

a második félévben pedig Sam ra room-



m ate-je  lettem, aki egy zanzibári szár

mazású ománi lány. Sam ra  már 7  éve 

lakott a kollégium ban, így m inden 

lány ismerte, s mivel 6 volt a legidő

sebb, sokan tanácsért já rta k  hozzá. 

Általa engem  is sokan m egism ertek, 

és én is sok új barátnőt találtam. Hét

közben is gyakran, de hétvégén kivétel 

nélkül m indig ijtim ac, vagyis ‘összejö

vetel’ volt, melynek során a baráti tár

saság összeült egy szobában, és meg

beszélték „dolgaikat”. Ez a baráti társa

ság 6 ománi (1 8 -2 5 ) , 1 bahreini (20 ), 

1 nigériai (2 1 ), 1 dél-afrikai (2 3 ) , 1 

kenyai (2 2 ) és 1 maldív-szigeteki (1 9 ) 

lányból, valamint jómagámból (akkori

ban 22) állt, akit, mint utólag kiderült,

szintén „a társaság  részedként kezel

tek. Ezzel a k ijelentésükkel tudatták 

velem, hogy elértem , amit szerettem 

volna: egyszerre a közösség tagjának 

és antropológusnak lenni. „D olgaik” 

megbeszélése során pedig a következő 

témák merültek fel: ruházkodás, smin- 

kelés, a férfiakhoz való viszonyulásuk, 

házasság, egyetemi és családi gondok, 

más lányok kipletykálása és a vallás, 

amiről a legtöbbet Ramadán hava alatt 

beszéltek, de más hónapokban is gya

kori téma volt.

In terjúzn i a heted ik  hónapban 

kezdtem  el, 22  lánnyal készítettem  

külön interjú t, ebből 13-m al életút- 

in terjú t is. Az in terjú k  átlagosan 

3 -3 ,5  órásak, az életút-interjúk kb. 5 

órásak voltak. Az interjúk arabul vagy 

angolul folytak a lány anyanyelvétől 

függően.6 Inform ációim  nagy részét 

strukturálatlan beszélgetések és az 

együttélés, a résztvevő megfigyelés fo

lyamán szereztem. Azt, hogy kulturá

lis antropológiai terepm unkát folyta-

Ideológiák -  másságok

tok, és hogy ez mit is je len t, csak a 4. 

hónap után közöltem  a lányokkal. 

Dolgozatom témája kizárólag az álta

lam személyesen ismert és engem ba

rátnőként kezelő lányok vélem ényét 

tükrözi. Az interjúkat egészben nem, 

azoknak csak a dolgozat szem pontjá

ból is releváns részeit, a dolgozat szö

vegébe beleépítve közlöm.

A kollégium

Az ösztöndíj feltétele, hogy kollégium

ban kell lakni. Lányok csakis akkor 

lakhatnak vagy alhatnak a kollégiu

m on kívül, ha van egy m ahram -juk, 

azaz olyan férfi ‘gyám’ az iszlám jogban, 

aki nem  vehetné el a lányt feleségül, 

tehát apja, fiútestvére, tejtestvére, apai 

vagy anyai nagybátyja, apai vagy 

anyai nagyapja. Ez a tény azért fon

tos, m ert az iszlám  országokban a 

nők nem  laknak egyedül. Azok a nők, 

akik hajadonok m aradnak, a család

ju kkal élnek. A kollégiumban lakó lá

nyok egyedül érkeznek Kuvaitba, 

ezért a kuvaiti állam vállalja értük a 

felelősséget. A m ennyiben a lányok 

lakhatását nem  szabályoznák, az arab' 

édesapák nem  engednék Kuvaitban 

tanulni lányaikat.

A kollégiumban kizárólag nők lak

nak és tartózkodnak. Csak kivételes 

esetekben lép hetnek be férfiak (pl. 

szerelők vagy a konyhán dolgozó sza

kácsok). Az épület hatem eletes, há

rom szárnyas, és tartozik hozzá egy 

gyönyörű nagy kert. A lányok bizton

ságára éjjel-nappal fegyveres őrök vi

gyáznak, ezenfelül magas kőkerítés 

védi az épületet, a kert pedig tele van 

biztonsági kam erákkal. A kam erák

hoz tartozó m onitorok a fegyveres 

őrök portáján és a recepción vannak 

elhelyezve. A kertben laknak a kollé

gium i autóbuszsofőrök. Az általam  

m egism ert magyar kollégium okhoz 

képest kuvaiti szálláshelyem ről e l

m ondható, hogy m odern, jó l  felsze

relt és kényelm es. M inden em eleten 

található egy mosókonyha és egy TV- 

szoba. Emeletenként három folyosó van, 

am elyekhez egyenként egy konyha 

tartozik. A földszinten helyezkednek 

el a kollégium vezetőségének irodái, a 

recepció, az étkező, a konyha, az in- 

ternet-terem és a könyvtár. Szintén a 

földszinten kapott helyet az ab la-k (a 

‘felügyelőnők’ vagy ‘nevelőnők)’7 há

lószobája és egy kisebb színházterem. 

A kb. húsz négyzetméter alapterületű 

világos szobák teljesen  be vannak 

rendezve (ágy, íróasztal, szék, é jje li- 

szekrények és egy nagy ruhásszek

rény). Tartozik hozzájuk egy fürdő, 

am it a szom szédos szoba lakójával 

kell megosztani, ezért inkább „fürdő- 

szobatársakról”, sem m int szobatár

sakról beszélhetünk. M inden nap in

diai és Sri Lanka-i származású takarí

tónők takarítják a fürdőket és a közös 

helyiségeket. A lányok a szobájukért 

és ruhájuk kim osásáért felelősek. 

A napi három szori étkezést a kollé

gium biztosítja.

A kollégium szabályai a kollégiumi 

élet minden területére kitérnek. Leg

fontosabb ezek közül az este fél tízes 

aláírás, arabul tawqic, ami azt jelen ti, 

hogy az összes lakónak alá kell írnia a 

recepción  a nevét, amivel igazolja, 

hogy a kollégium ban tartózkodik. 

Akik esetleg alszanak, azokat ellenőr

zik szobájukban . A taw qic után az 

ab la -k összesítenek, és akinek a neve 

nem  szerepel a listán, azt megkeresik. 

Késni szigorúan tilos. Pár perces ké

sés egy-két alkalommal előfordulhat, 

de ha a hat percet túllépi, abban az 

esetben m ásnap m eg kell je len n i a 

kollégium vezetőnőjénél, és bocsána

tot kell kérni. Amennyiben valaki há

romszor, esetleg annál többször késik, 

annak büntetésként le kell í£nia száz

szor, hogy nem  késik többet, esetleg 

bocsánatkérő levelet kell fogalmaznia 

a vezetőnőnek. E nnek kapcsán az 

egyik lakó a következőt mesélte: „Egy 

esetben a z  egyik lány nagyjából m ásfél 

órát késett, és mivel nem tudott m egfe

lelő  m agyarázatot adni a  késés okára , 

m ásnap utazhatott is haza." A  késve ér



kezett lányt hazaküldték, és m eg

szüntették az ösztöndíját.

Érdemes m egjegyezni, hogy szem 

ben a szomszédos Szaúd-Arábia tör

vényeivel, Kuvaitban nincsen szabá

lyozva, hogy mit viseljenek a nők az 

utcán. Ezt jó l  tükrözi az a tény, hogy a 

kuvaiti nők fele-fele arányban öltöz

ködnek az iszlám előírásai és az „eu- 

rópaias”-n ak  m inősített stílus szerint, 

ami azt jelen ti, hogy a m iniszoknyák

tól a teljesen áttetsző blúzokig m in

den megtalálható az utcákon és a be

vásárlóközpontokban, de még az 

egyetemen is. Egy amerikai lány fej

tette ki a következőt: „Én az  Á llam ok

ban nem m ernék így bem enni a z  egye

temre, nemhogy itt, az  araboknál!"

A kollégiumban azonban nem lehet 

akármilyen ruhát hordani. Nem átlát

szó, térdig érő szoknya vagy nadrág 

és legfeljebb rövid ujjú  felsőrész vise

lése engedélyezett. Egy esetben rám 

szóltak, mivel nem  vettem melltartót 

a felsőm alá, és úgy m entem  le ebé

delni. Éppen két a b la  volt a recep

ción, közülük egyik az enyém. A má

sikat csak „morcosának hívtuk, mivel 

szinte soha sem mosolygott, és m in

dig olyan benyom ást keltett, mintha 

mérges lenne. H allottam , hogy a 

„m orcos” a b la  je len tette  a társának, 

h°gy >,Sofya g aay eh ”, azaz ‘Jö n  a Zsófi’. 

Ekkor az én ab la-m széles mosollyal a 

hátsó szobába invitált, ahol érdeklő

dött a kedvem és tanulmányaim felől, 

m ajd pedig a tárgyra tért, m iszerint 

megf>gyeltek, hogy nem hordok mell

tartót (am i igaz volt), és szeretne 

megkérni, hogy hordjak, mert „ez egy 

arab ország és nagyon furcsa, hogy nem  

hordasz”, majd érdeklődött: „ Ti Euró

pában nem veszitek fe l? ” Természetesen 

m egígértem, hogy hordani fogom , s 

attól kezdve így is tettem . Tisztában 

voltam azzal, hogy az arab országok

ban „szégyen” nem  hordani, de nem 

tudtam, hogy otthon (ez esetben pe

dig otthonom  a kollégium  volt) is 

kell. A melltartó viselése azért olyan 

fontos az arab országokban, mert az 

'szlám szerinti öltözködés nem enge

délyezi a női vonalak kirajzolódását.

Ideológiák -  másságok

A  m elltartó m ellőzése pedig a mell 

alakját, néha a m ellbim bókat is látni 

hagyja, ez pedig összeférhetetlen az 

iszlám öltözködéssel.

A kollégiumból szinte minden arab 

lány ca b a y a -bán (hosszú fekete, az 

alakot eltakaró ruhában) és higab-ban 

(magyarul ‘fejkendő’) ment ki az u t

cára. Egyetlen bahreini lány volt, aki 

„európaiasan” öltözködött. „Az cabaya  

kényelm es viselet, am i a lá  szinte bárm it 

felvehetsz, nem kell azon izgulnod, hogy 

takarva van-e mindened, hogy nem túl 

szűk-e az  öltözéked” -  mondta az egyik 

lány. H igab-ot már nem minden lány 

hord az iszlám előírása szerint, vagyis 

haját teljesen elfedve. Sokan csak fel

tekerik a fejükre a higab-ot, ami le

csúszhat, elmozdulhat, ezért ők nem 

muhaggibat, vagyis ‘kendőzött lányok’. 

A nem arab de muszlim lányok (pl. af

rikaiak, thaiok, indonézek, kínaiak) 

már nem mind hordanak cabay a-1, de 

higab-ot többségük visel. Az európaiak 

pedig ugyanúgy öltözködnek, m int 

otthon, azzal a különbséggel, hogy 

nem  hordanak u jjatlan  pólókat és a 

térdet nem takaró aljakat. Ezzel szem

ben Szudánban kötelező volt a higab 

és az cabay a  hordása az európaiak szá

mára is.
Az, hogy ki hogyan öltözködik a 

kollégiumban, mindennapos beszéd

téma. A lányok kibeszélik egymást, 

irigykednek egymás ruháira. Egy este 

hosszasan beszélgettek az egyik tár

sukról, aki egy sivatagi kirándulásra 

kendő nélkül m ent el. Pedig a lány 

eredetileg nem muhaggiba, azonban az 

egyetemen, az utcán hordja a kendőt, 

de csak lazán teszi fel. Az említett ki

ránduláson viszont hajadonfővel je 

lent meg, ami azért is különös, mert 

férfiak is m egláthatták így, ami sok 

lányt megbotránkoztatott. Ezt jó l pél

dázza az egyik ománi lány véleménye. 

„Milyen felháborító , hogy így szégyenbe 

hozott minket, om ániakat, nem hiszem, 

hogy ezt meg m erte volna tenni O m án

ban, ismerem a szüleit, akik  nem is libe

rálisak." A  lány nem  m uhaggiba, va

gyis az iszlám szerint teljesen m ind

egy, hogy van rajta kendő vagy n in

csen, mert amelyik kendő néha-néha 

lecsúszik a fejről, szabadon hagyva 

így a hajat, az olyan, m intha nem  is 

lenne. U gyanakkor a hagyom ányok 

m egkövetelik a lányoktól, hogy leg

alább ott legyen a kendő, m ég ha 

néha le is csúszik. K ésőbb az előbb 

idézett lány hozzátette: „Tudod, a  Saíha  

példáu l, na őt sohasem  szóln ám  meg, 

hogy nincs rajta kendő, bahreini, a  szülei 

kendő nélkül nevelték. Bahreinben, mint 

itt Kuvaitban, sok lány ö ltözköd ik  úgy, 

ahogy ti.’’8 Ebből következik, hogy a 

kendő m ellőzése csak akkor elfoga-

H u j
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dott, ha azzal a lány szülei egyetérte

nek, vagy az országban, ahonnan szár

mazik, sokan öltözködnek „eu rópai

asan ”, illetve ha már a kollégiumba is 

„ fedetlen” érkezik. E nnek ellenére 

m egtörténhet, hogy valaki a kollégi

umban válik „fedetlen”-}lé , erre példa 

a beszélgetés m ásik résztvevőjének 

hozzászólása: „Ism ered azt a  lányt a 

m ásodikról? Aki olyan nagyon kövér és 

erősen sminkeli magát, szemüveges? Na 

ő zofári,9 am ikor elkezdte az  egyetemet, 

még m u n aq qaba10 vo lt> ^ p kozatosan  

m uhaggiba lett, m ajd elk ezd te  festen i  

magát, m ajd néha lecsúszott róla a  hi

gab, most m eg ... Te is látod, hogyan öl

tözködik! Feszül rajta minden, egyszer a 

bugyija vonala  is átlátszott!"  M egkér

deztem, hogy ehhez mit szólnak a lány 

szülei, és megtudtam, hogy a szülők

nek nincsen fogalma a lány átváltozá

sáról, m ert am ikor hazautazik, ú jból 

niqab-ot vesz. Mindennek a fordítottja 

is előfordulhat: „Velem az ellentéte tör

tént, én am ikor idejöttem , nem voltam



még muhaggíba, a  családom  nem kötele

zett. Itt váltam  azzá, volt egy barátnőm , 

ő győzött meg a  higab viselésének je len 

tőségéről, arról, hogy A llah  elvárja  tő

lünk, nőktől, hogy takarju k  magunkat. 

A Korán bán ez  áll: »Ó Próféta! Mondd 

a  feleségeidnek, a  lányaidnak és a  hívők 

feleség ein ek , hogy takar ják  el m agukat 

méltányos öltözetükkel! így érhető el leg

inkább az, hogy elism ertessenek, és ne 

legyenek zaklatva. Allah m egbocsátó és 

könyörületes. «"n  Az iszlám  szerint a 

szemérmes öltözet a vallás fontos ré

sze, abban segít, hogy a nők elkerül

jé k  a férfiak nem  kívánt zaklatását. 

Testük eltakarását nem  elnyomásként 

é lik  meg, hanem  védelem ként, ami
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sok kártól, hibától óv. Beszélgetőpart

nereim  szerint pont a nyugati világ

ban nyom ják el a nőket azzal, hogy 

kiszolgáltatottá teszik őket. „Ha nem  

tévedek , h a  nem  néztek  ki jó l ,  ki sem  

m ertek menni az  u tcára” -  vélekedett 

egyikük. Szerintük a nők árucikkek, 

hiszen ők reklámoznak. „Nemrég lát

tam  egy b a n kkárty a -rek lám ot Angliá

ban, am elyben egy bíkinis nő ajánlgatta  

a kártyát a  TV-nézőknek” -  tette hozzá 

egy m ásik lány. Sam ra  fejtette ki a kö

vetkezőket egyik arab társának: „Ne

hogy azt hidd, hogy Nyugaton nincsenek 

öltözködési kódok. A nők öltözködése a 

társadalom  á lta l szabá lyozott, és aki 

nem tartja m agát az  íratlan szabályok

hoz, az  bü ntetésben  részesül. Ott nem  

hordhatnak bő ruhákat, fejkendőt, amíg  

nem öregednek meg. A lényeg, hogy minél 

többet m egm utasson egy nő a  testéből. 

H a nem  ‘v on zó’, nem  részesítik ugyan

olyan bánásmódban, mint kolléganőit. A nő 

sz ex u alitása  m indenki sz á m á ra  f o 

gyasztható kell, hogy legyen. Ez a  ‘nor-
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malis’ nekik. K épzeld, 18 év alatt nem  

házasodhatnak, de a  szüzességüket elve

szíthetik. Ha elveszítik, terhesek is lehet

nek. Ha lányként szülnek, ki a  fe le lős  a  

gyerm ekért?  A nők igen, ők a z  a n y á k ... 

és a  fér fi?  C sak akkor, ha akarja. G ye

rektartás fiz etésév e l m egúszhatja. Én 

m ondom , nincsenek jog a ik  a  nyugati 

n őkn ek .” S am ra  rendszeresen utazik 

Angliába, információit angol barátnő

itől szerezte. Rövid elem zésben m u

tatta be a beszélgetés résztvevőinek a 

nyugati „szabályokat”. A  nyugati nők 

„jogait” állította szembe a muszlim nő 

„jogaival”, és minden lány egyetértett 

abban, hogy sokkal jo b b  helyre szü

lettek, mint én.

Az öltözködési szabályokra való ki

térés fontos az elem zés szem pontjá

ból, hiszen a lányok egyik fő témája az 

öltözködés volt. Életük meghatározó 

problémája, ami a kollégiumi életben 

napi szinten jelen  volt hol megjegyzé

sek, hol kritikák, hol pedig dicséret 

formájában. A ruházkodás után folyta

tom a szabályok ismertetésével.

Szabályozták a szobák használatá

nak rendjét is. Nem lehetett például 

egymás szobájában aludni, amit azzal 

magyaráztak, hogy „egyszer régen, sze

rintem 3 éve, igen, am ikor elsős voltam, 

volt két orosz lány, akik  h á t ... szerették  

egymást. De nem úgy, mint én szeretlek  

téged, hanem  nagyon. ” Miután nem  ér

tettem , hogy m iről van szó, tovább

kérdezősködtem , és kiderült, hogy 

látták a két orosz lányt csókolózni a 

TV-szobában. „Ezért van az  a  szabály  

is, hogy nem lehet lekapcsolni a  villanyt 

sohasem  a  TV -szobákban.” Emlékszem, 

egy alkalommal horrorfilmet néztünk, 

és a lányok ragaszkodtak a sötétség

hez, ezért lekapcsolták a lám pákat. 

Épp arra já r t  egy a b la ,  és nagyon 

m egszidott bennünket em iatt. M ár

cius környékén pedig bevezették azt a 

szabályt, amit az európai lányok fur- 

csállottak leginkább. M inden m osó

konyha ajta jára kiragasztottak egy 

közlem ényt, am iben az állt, hogy a

mosókonyhában és a fürdőszobákban 

se akasszuk ki a fehérnem űinket, 

„mert az  zavaró  a lakótársak  szám ára”. 

Azt nem közölte a hirdetmény, hogy 

hova lehet akasztani a fehérnem űt 

száradni.

A szabályok betartását folyam ato

san ellenőrizte a kollégium  vezető

sége. Néhány lány szerint kémlányok 

is voltak a kollégium ban, „akik f e l 

a d a ta  a  többi lány m egfigyelése, és a 

szabá ly ta lan ság ok  je len té se  a z  a b la 

k n a k ”. Először a török lány mesélte, 

hogy egy alkalommal taxival jö tt haza 

egy arab lánnyal, és az arab lány fel

m utatott egy szoba ablakára, ahol a 

függöny mögött egy alak volt látható, 

aki figyelte őket. Az arab lány világo

sította fel, hogy az a lány egy kém , aki 

megfigyeli, hogy ki m ivel érkezik a 

kollégium ba. A taxi m egengedett, a 

privát autót je len tik . A törők lány 

utána többször látta a lányt az ablak

ban. Én számtalanszor érkeztem  pri

vát autóval, de nem szólt rám senki, 

nem  tudom , hogy a kém ek létezése 

valós volt-e, vagy csak a lányok abla-k- 

tól való túlzott félelme szülte az ötle

tet, de több arab lánytól hallottam ha

sonló történetet. A szabályok leírása 

után most áttérek a lányok és a kollé

giumi hierarchia-rendszer bem utatá

sára, mert a kollégiumi élet mélyebb 

megismerése szempontjából elengedhe

tetlennek vélem a következőket.

O tt-tartózkodásom  alatt a kollégi

um nak 2 0 4  lakó ja  volt. E bből 131 

arab, az Ö böl különböző országaiból 

(Bahrein, Szaúd-A rábia, Egyesült 

Arab Emirátusok, O m án), 5 iráni, 24  

indonéz, thai és Fülöp-szigeteki 

muszlim, 10 kínai, közülük 5 musz

lim, a többi buddhista vagy vallásnél

küli, 18 afrikai muszlim (13  szenegáli, 

1 nigériai, 1 Burkina Fasó-i, 2 kenyai, 

1 dél-afrikai), 1 etióp keresztény, 1 

maldív-szigeteki és 14 egyéb, akik az 

egyetem nyelvi központjában arabot 

tanultak (2 spanyol, 2 cseh, 2 magyar, 

1 bolgár, 1 török, 2 kínai, 4  tajvani).

A kollégiumban hierarchikus rend

szer uralkodik, „szinte kasztren dszer  

az, am i itt van ” -  m ondta a magyar



lány, aki az első félévben room m ate-em 

volt. A rendszer legmagasabb lépcső

fokán áll a két kuvaiti fő ab la ,  akik 

közül az egyik abszolút hatalom m al 

bír. Ha ő valamire rábólint, akkor az 

biztosan úgy lesz, „ami lehet j ó  is és 

rossz is: jó , hiszen itt Kuvaitban semmit 

sem lehet biztosan tudni, minden percen

ként változik, rossz pedig azért, mert ha  

egy szám unkra kellem etlen ügyről eset-

Ideológiák -  másságok szegény tejet akarok, tudom, hogy h aza

viszitek és dugdossátok előlem" - ,  majd 

hozzávágott egy szelet kenyeret.

A kollégium  állandó és alkalm i 

programokat is szervez a lányoknak. 

Az állandóak közé tartoznak a bevá- 

sárlókörutak. A buszok délu tánon

ként viszik a lányokat bevásárolni, 

naponta más szupermarketbe, és he

tente kétszer bevásárlóközpontokba

érkeztek vissza, mivel a lányok nem 

tudtak időben odaérni a buszhoz. 

„Nem m egyek ilyen p rog ram okra , in

kább f iz e te k  a  taxiért, nem bírom  elvi-

konyhások m unkásszállásokon lak

nak, busszal járnak a kollégiumba. A 

takarítónők reggel 7 órától délután 5- 

ig, a konyhások hajnali 5 órától este 

1 1-ig dolgoznak.

A lányok tiszteletének feltétele a 

dolgozók felé az adott személy beosz- 

leg nekünk nem tetszően határoz, a kkor  tása. A kuvaiti abla-kat ha igazából és/vagy bazárba. A buszok rendsze

az is ugyanolyan biztos lesz” -  világosi- nem is tisztelik, de tisztelettudóan be- rint 2 0 -3 0  perces késessel indultak és

tott fel Sam ra. Ő k „drága"  autókkal szélnek és bánnak velük. „Mi mind-

já rn ak , csak reggel 9 - 1 2-ig , esetleg annyian külföldiek vagyunk, Kuvait á l

délu tán  1-ig dolgoznak, és a legmaga- lám  teljes ellátást biztosít szám unkra,

sabb fizetést kapják. A rangsorban a taníttat minket, hálásn ak kell lennünk,

következő szinten a kuvaiti ügyintéző nagyon h á lásn ak” -  magyarázta ománi selni, hogy mindig várni kell a  varjak-

ab la-k állnak. Ő k sem dolgoznak töb- barátnőm, Samra. Az egyiptomi abla-k

bet a fő a b la -knál, de fizetésük már iránt már Jelen tősen  csökken a tisztelet

sokkal kevesebb. Ő ket az egyiptom i m értéke, szerintem  azért, mert a  legtöb-

a b la -k követik, akik a recepción ül- ben kh alijiy y at12 vagyunk, a z  egyipto-

ntiak pedig  Kuvait szolgái, ezért a  lá 

nyok fe lhata lm azva  érzik magukat arra, 

hogy ne v iselkedjenek annyira tisztelet

tudóan, mint a  kuvaiti kolleganőikkel” -  

folytatta. Azonban a nem tisztelettudó 

viselkedés, a személyes vélemény ki- 

nyilvánításán túl nem ment, hiszen az

egyiptomi a b la -k  jelentettek a kuvaiti- ra .13 Bezzeg, ha mi, európaiak késünk... 

aknak rendszeresen és részletesen a Egyszer késtem  én is, engem otthagyott a  

lányokról. Az eritreai segítőkkel busz, pedig csak 10 perc volt" -  panasz

szem ben m ár többet engednek m eg kodott a bolgár lány, Ágnese. „Arról 

maguknak a lányok, kiabálnak velük, nem is beszélve, hogy az  úton fo ly  am ato- 

„ingerülten és lekezelően  beszélnek, am i san rikácsolnak és üvöltöznek, nem bírok 

engem nagyon elszomorít, ez  nem musz- ülni sem , fe lbo sszan tan ak , nem  veszik  

lim hoz illő viselkedésform a. Engem arra  

tanított a  családom , hogy minden em ber  

egyenlő, se több se kevesebb a  másiknál, 

hiszen ... m indannyian ott fogu nk állni 

az  ítélet N apon Allah előtt” -  véleke
dett Sam ra. Én azonban azt figyeltem közé tartozik továbbá a ta g ^ i

nek. Ő k töltik  a legtöbb időt a lá

nyokkal, intézik a gyakorlati ügyeket 

pl. tawqiL, kirándulások, ünnepségek, 

és ők szólnak a kisebb szabálytalansá

gok miatt. Az egyiptomiak jelentősen 

kevesebbet keresnek, szám szerint a 

kuvaitiak fizetésének 1 5 -2 0 % -á t. 

Okét általában a férjük szállítja, mert 

a családban csak egy autó van. Majd 

32 arabul is beszélő keresztény eritreai 

és etióp lila ruhás segítő ab la -k követ

keznek, akiknek m ár egyenruhában 

kell dolgozniuk. Ő k a kollégium ban 

laknak, és esetleg csak évente egyszer 

utaznak haza. Fizetésük az egyiptomi 

a b la -k fizetésének körülbelül a fele, 

aminél a diákoknak alanyi jogon  járó  

havi ösztöndíj is több. Ők az egyipto

miak segítői, ők keresik meg azokat a 

lányokat, akik nem írnak alá este, az 

6 ^ a d a tu k  a szerelők kísérete a kollé

giumban, a lányok telefonhoz szólí

t s a .  Végül a legalsó szinten a takarí

tónők, a konyhások, a kertészek és a 

sofőrök állnak. A legkevesebbet a ta

karító cégek által kiközvetített indiaiak 

Lanka-iak keresik, akik nem 

Reszelnek sem arabul, sem  angolul, 

indu és buddhista vallásúak. A 

onyhások mind Sri Lanka-iak, ke- 

esztények, alapszinten beszélnek ara- 

U' í s  angolul. A takarítónők és a

észre, hogy nem csak ők utaznak. Persze 

nem mindenki ilyen, tudom, de sokan, és 

nekem  az  elég, ha  hárm an  üvöltöznek, 

vihognak” -  folytatta.

A kollégium i álland& D rograrnok 

)á a tagm ed ,

meg, hogy ritkán fordul elő, am ikor Korán-recitálás

ami a

művészete is. Heti

valaki tiszteletlen, ez inkább csak 

azért feltűnő, mert a kuvaitiakkal és 

az egyiptomiakkal nem tesznek ilyet. 

A konyhásokkal és a takarítónőkkel 

más a helyzet, őket nem  tiszteli a 

többség. Egyik nap, am ikor reggeliért 

álltam  sorba, az előttem  lévő arab 

lány zsírszegény tejet szeretett volna, 

de a konyhás nem tudott neki adni, 

mire ő elkezdett nagyon csúnyán kia

bálni, hogy „velem ne szórakozz, zsír-

rendszerességgel egy tanár érkezik a 

kollégium ba, aki tanítja a lányokat 

tagw eed-ra. Sajnos én nem  vehettem 

részt ezen, mert szégyenlős lettem  

volna sokak előtt recitálni, abba pedig 

nem egyeztek bele, hogy csak látogas

sam az órákat.

Az alkalmi programok közé tartoz

nak a vallási előadások, melyek során 

egy seyh -  magyarul ‘vallástudós’ -  

egy az általa kiválasztott témáról be-



szél, és az előadás végen kérdéseket 

lehet feltenni az előadás tém ájával 

vagy bármilyen vallási kérdéssel kap

csolatban. További alkalmi program a 

kirándulások szervezése. Havonta 

egyszer vidám parkba, m úzeum okba, 

könyv- és ru hakiállításokra, tenger

partra vagy a sivatagba viszik a je len t

kezőket.

Ezekre a programokra akárki akár

hány alkalommal elmehetett. A prog

ram okon való részvétel megfelelő al

kalom  lett volna az arab lányokkal 

való megismerkedésre, „ha nem lettek 

volna olyan nagyon tdvoliak”, ahogyan 

ezt az egyik kínai lány mondta. A kül

földi diákok nehezen vagy egyáltalán
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nem  tudtak beilleszkedni az arab lá

nyok csoportjaiba. Ezt a jelenséget és 

ennek okait próbálom  értelm ezni a 

következőkben. M indezt pedig a 

nyelvhasználat ism ertetésével kez

dem, mert a „nyelvi korlá t” volt a meg

kérdezettek többsége szerint a külföl

diek „ignorálásának” vagy „be nem il

leszkedésének” fő oka. A külföldiek  szót 

pedig a továbbiakban a Kuvaitba 

nyelvtanulás céljából egy évre érkező 

lányokra, a nyelvi központosokra hasz

nálom -  annak ellenére, hogy a kollégi

umban mindenki külföldi volt, hiszen 

kuvaiti lányok nem laktak velünk.

A Modern Standard A rab  
és a dialektus

A legtöbb külföldi lánynak a kollégium

ban kom oly nehézséget okozott arab 

lányokkal kapcsolatot kialakítani. En

nek okát a nyelvi különbségekben lá

tom , amit a 10 hónapos megfigyelés
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alatt szerzett tapasztalatok és az inter

jú kban  kifejtett vélemények egyaránt 

megerősítettek. A külföldi lányok arab 

nyelvtudása különböző szinteken állt. 

Nekik a dialektusok megértése is ko

moly nehézségeket okozott, ami telje

sen normális jelenség. A lányok MSA- 

ot tanulni érkeztek Kuvaitba, és nem 

állt senkinek a szándékában a dialek

tussal is m egism erkedni. Ezt kü lön

bözőképp en m agyarázták. A kínai 

közgazdászok például az arab világra 

specializálódtak, ezért jövőbeli m un

k á ju k  során nem  hasznosíthatták 

volna egyetlen dialektus ism eretét 

sem. Az európai arab szakos bölcsészek 

pedig tanulm ányaik túlnyomó részét 

M SA-ban folytatták, az egyéves ösz

tönd íjat pedig túlságosan rövidnek 

tartották a dialektusok elsajátítására. 

Mindezzel én nem  értek egyet, hiszen 

az véleményem szerint az arab nyelv 

ismerete csak akkor teljes, ha legalább 

egy az arab világban elterjedtebb dia

lektust ism er a tanuló, például az 

egyiptomit. „Ha valaki M SA-ban beszél 

hozzám , nem  tudok neki d ialektusban  

válaszolni, az  olyan idegen. Ha nem  is 

tudom a  MSA-ot, a kkor  is m egpróbálom , 

és valam i ah h oz  hasonlót használok" -  

mesélte egy lány.

MSA és lahga

Azért, hogy tisztább képet adhassak 

az előbb em lített problém áról, rövi

den és leegyszerűsítve ism ertetem  a 

MSA és a lahga  közötti különbséget. 

Mivel m inden ország dialektusa és 

m ég az országon belül használt dia

lektusok is kü lönböznek,14 néha oly

annyira, hogy a nyelv kölcsönösen  

nem  érthető ,15 az általános m orfoló

giai és szintaktikai kü lönbségeket 

m utatom  be. M ajd pár szót e jtek  a 

kuvaiti d ialektu sról16 is, mivel a lá

nyok többsége sokszor azt használta. 

Például ha a bahrein iek és az om á

niak beszélgettek, inkább kuvaiti sza

vakkal, mint MSA-val magyarázták az 

ismeretlen szavakat egymásnak.

A MSA 2 8  m ássalhangzóból és 3 

m agánhangzóból áll. M ássalhangzói 

között vannak bilabiális (w ), inter- 

dentális réshangok (t, d), em fatikus 

foghangok (s, d, t, z), uvuláris (k, h, 

g) és torokhangok ( h , c, h, ‘)- A három 

m agánhangzó az a, az u és az i. Az 

élőbeszédben és a beszélt irodalmiban 

azonban több m agánhangzót észle

lünk. Ezek részben a magánhangzók 

környezeti változatai, részben pedig 

az ún. redukált m agánhangzók. A 

hangokat mind külön gonddal e jti a 

MSA, ugyanakkor n incsen  egységes 

kiejtés. A kiejtési szokásokat a Korán- 

recitátorok alakították ki, s ezeket 

részben átvette a média is. A nyelvjá

rások kiejtése ettől je len tő s m érték

ben eltérhet. A legtöbb arab nyelvjá

rásban pl. a h am za  nevű laringáris 

explozívát nem  e jtik , s ez sokszor 

megzavarja a tanulókat. Az interden- 

tális „t” (mint az angol íhing szóban a 

th) és az interdentális „d” (fogak közé 

tett nyelvvel történő) csak Arábiábán 

és Irakban e jtett, m áshol azonos a 

magyar „t” és „d” hangok megfelelőjé

vel. Az emfatikus „d” és „z” az összes 

arab nyelvjárási beszélő számára egy 

hangnak számít (a keleti városi arab

ban -  pl. Damaszkusz, Bejrút, Kairó -  

és az egész Nyugaton mindkettő egy

formán emfatikus zárhang, a dal em 

fatikus párja; a keleti nom ád típusú 

nyelvjárásokban -  pl. Irak, Jordánia, 

Szíria és Palesztina egyes vidékein -  

interdentális zöngés réshang, a dal 

em fatikus p árja), kivéve az Ö böl 

menti dialektusokat, ahol a Korán  re- 

citálóihoz hasonlóan a dad-ot emfati

kus „d”-nek, a za-t emfatikus „z”-nek 

e jtik , kü lönbséget a legtöbb tanuló 

nem hall. A q a f  hátul képzett veláris 

vagy uvuláris „k ” változatai: egyes ke

leti nyelv járásokban, a m aszkatiban 

irodalmiasan ejtett, Irak és Jordánia, 

Felső-Egyiptom , a magrebi beduin di

alektusokban és az Ö böl egy részén 

„g”-nek ejtett. D él-Irakban és Arábia 

nagy részén „dzs”-nek , Szíria, Liba

n on , Palesztina városaiban, A lsó-



Egyiptom ban h am za-szerűen, vagyis 

torokzárhangként. Mindezen változa

tok m ellett nehezíti a m egértést a 

hangsúlyozás és a beszéd viszonyla

gos gyorsasága.

A MSA 13 szem élyes névm ást és 

ugyanennyi igealakot kü lönböztet 

meg, egyes-, kettes- és többes számot, 

hím - és nőnem et, ezzel szem ben a di

alektusok kettes számot nem használ

nak, és sok esetben a hím - és nőnem  

között sem  tesznek különbséget. 

Ugyanez a helyzet a mutató névm á

sokkal, amelyekből nyelvjárási válto

zatok léteznek. Az igeragozás rendkí

vül leegyszerűsített a M SA-hoz ké

pest, és ha valaki nem  ism eri ezeket 

az egyszerű alakokat, könnyen lehet, 

nem  érti m eg beszélgetőpartnerét. 

Példa erre MSA-ban ‘én ettem’ követke

zőképpen hangzik ‘akaltu, az ománi vá

rosi dialektusban pedig ugyanez kaleet, 

MSA-ban ‘mi alszunk’ nahnu n aa’imiin, 

szudániul pedig ihna naaymiín.

A legnagyobb nehézséget azonban a 

szókincs okozza. Az arab nyelvben 

rengeteg szinonim a van, és m inden 

nyelvjárás sajátos szót használ egy- 

egy tárgyra vagy fogalomra. Ezen sza

vak többsége eredetileg a klasszikus 

arabból szárm azik, csak azt a MSA 

nem vette át, vagy nyelvjárási szó, va

gyis nem található m eg sem  más 

nyelvjárásban, sem a MSA-ban. Arab 

anyanyelvűekkel beszélgetve számta

lanszor megesett velem is, hogy nem 

értettek egy általam  használt szót, 

mert pl. az szudáni volt. Tipikus pél

dák: MSA ra ’a  ‘lát’, általános nyelvjá- 

rási je len tése saaf, r a ’aytu  ‘láttam ’ és 

suftu. Másik lehetőség, hogy a nyelv

járásban a MSA-tól eltérő jelentésben 

használnak egy szót, pl. a saah  MSA 

jelentése ‘kiabál’, ugyanakkor O m án

ban ez a szó ‘sírni’ jelen tésben hasz
nálatos.

Az arab nyelvet tanulóknak komoly 

nehézségeket okoznak a leírtak , h i

szen egy dialektus elsajátítása közel 

akkora energiabefektetést igényel, 

mint egy új nyelv megtanulása, annyi 

könnyebbséggel, hogy az alapok meg

n é z n e k .  A neolatin nyelvek egymás
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után való tanulásához tudnám hasonlí

tani, ugyanakkor annál nehezebb, hi

szen szókincsben korántsem olyan nagy 

a hasonlóság.

A kuvaiti nyelvjárásnak két na

gyobb csoportja van, a beduin (badu) 

és a városi (hadar). A kollégium ban 

lakó szaúdi beduin lányokon kívül a 

kuvaiti beduin nyelvjárás szókincsét 

csak alapszinten ism erték a többiek, 

ezért nem is használták azt, ellentét

ben  a beduin k ie jtéssel, am it arra 

használtak, amikor „primitív stílusban” 

akartak beszélni, vagy valakit kifigu

ráztak.17

A MSA használatának mellőzése -  

annak ellenére, hogy a külföld iek  

nyelvtanulás céljáb ó l utaztak távol 

otthonuktól, családjuktól Kuvaitba -  

a m eginterjúvolt kü lfö ld iek  szerint a 

„tisztelet és a  jó in d u la t teljes hiányát 

igazolja”. Az arab lányok közül keve

sen barátkoztak a nyelvi központo

sokkal. A tanulm ány további része

iben, interjú-idézetekben m egjelenik 

más oldalakról is a nyelvi probléma.

Elsőként a Ramadán alatt tapasztalt 

helyzeteket, viselkedésform ákat pró

bálom  érzékeltetni. Első tapasztala

taim a Ramadán alatt történtek, így az 

meghatározta kutatásom  első szaka

szát, majd fokozatosan átértékelődött 

bennem a kollégium közösségéről al

kotott kezdeti kép. A Ramadán alatti 

összetartást és „testvéries szeretetetet” az 

év többi hónapjában nem tapasztaltam.

Ramadáni légkör a kollégiumban

Megérkezésem után pár nappal kez

dődött az iszlám kalendárium  9. 

hava, a Ramadán, a sawm , azaz a ‘b ö jt’ 

hónapja. A Ramadán a Kegyes Korán 

2 :1 8 5  versében ekképpen van leírva: 

„Ramadán hónap az, melyben a Ko

rán útmutatásként küldetett le az em 

berek számára, a vezérlet és a különb

ségtétel nyilvánvaló bizonyságaként. 

Aki közületek e hónapban [a lakhe

lyén] van, az b ö jtö lje  azt végig, aki 

pedig beteg vagy úton van, [annak] 

azonos számú más napon [kell pótol

nia]. Allah könnyebbséget akar nek

tek, nem pedig nehézséget. Teljesítsé

tek hát [az előírt napok] szám át, és 

magasztaljátok Allah nagyságát, azért 

amiért az igaz útra vezérelt bennete

ket. Talán hálásak lesztek.”18 A ram a- 

dan  szó az arab r m d  gyökből ered, 

m elynek je len tése  ‘égetni’. A ram ad  

je len tése  ‘m egperzselődöttség’, s az 

iszlám előtti bö jt idejére u tal,19 am i

kor szinte elviselhetetlen volt a forró

ság. A böjt az iszlám öt alappillérének 

egyike.20 A legm élyebben tisztelt és 

legszentebb hónapnak tartott Ram a

dán alatt napfelkeltétől naplementéig 

tartózkodni kell az evéstől, ivástól, ci

garettától, szexuális együttléttől, ká

romkodástól. A gondolatok és tettek 

tisztasága különösen fontos ebben az 

időszakban. A mély, személyes imádat 

során a muszlimok közelebb próbál

nak kerülni Istenhez. A böjtölés elirá

nyítja a szívet a világi cselekvésektől, 

célja a lélek megtisztítása és annak a 

kártól való megszabadítása.21 Ha va

laki becsületesen betartja"'á^)öjtöt, a 

nyugalom és béke kényelm es érzése 

fogja eltölteni, nem  utolsósorban ez 

erősíti az önmegtartóztatást, az áldo

zathozást és a kevésbé szerencsések 

iránt érzett szimpátiát. A hónap alatt 

szorgalmasan ki kell olvasni a teljes 

K orán t. A szunnita22 m uszlim ok egy 

speciális m ecsetbeli ima, a taraw ih  -  

ami nem kötelező -  alatt olvasnak el 

napi egy guz’-t, azaz ‘rész’-t, a Korán  

harm inc részéből.23 A böjtnek vallási 

és spirituális aspektusai mellet fontos 

a társadalmi szerepe is, mert a Rama-



dán alatt a családok meghívják bará

taikat, ism erőseiket az iftar-ra, ami a 

‘bö jttörő  étkezés’. Ilyenkor a tehető

sebbek az utcán vagy egy külön szo

bában az idegeneket és a rászorulókat 

is m egvendégelik. N aplem ente után 

m inden engedélyezett, ami halai, te

hát ‘vallásilag engedélyezett’. A b ö jt 

2 9 -3 0  napig tart, a Hold állásától füg

gően, felm entést csak  a beteg, az 

utazó, a menstruáló nő és a gyermek

ágyas anya kap, az elmaradt napokat 

pedig később be kell pótolni.24

A Ram adán rövid vallási ism erte

tése után rátérek a kollégium ban ta

pasztalt b ö jtö lésre , im ákra, a ram a- 

dáni programokra és a lányok véleke-

42
K É K

désére a b ö jtö lésrő l, távol az 

otthonuktól. A kollégium i Ramadán 

bem utatását azért tartom  fontosnak, 

hogy világossá váljon a közösségi lét 

azon „belső ellentm ondása”, ami érthe

tővé válik a ram adáni viselkedés, 

majd a lányok Ramadánon kívüli egy

mással való bánásm ódjának megisme

rése után.

Az egyik lány a következőket m e

sélte a kollégiumban töltött szent hó

napról: „A R am adán  a  kollég ium ban  

annyira  m ás. N em  olyan, mint otthon  

Ománban. De Kuvaitnak is szerepe van 

ebben, hiszen itt Kuvaitban olyan spiri

tuális a z  egész. Izgalm as elő ad á so k  a  

kollégium ban és m ás helyszíneken. A ta- 

rawih im ák, cAffasy recitálása, mögötte 

imádkozni. E zek mind elvarázsolnak, itt 

szívből m egszerettem  a  R am adánt, ha  

otthon m aradok egyetemre, sosem  ism e

rem m eg ezt a z  érzést."  A kollégium i 

vezetőség nem  akarta elengedni a lá

nyokat a tarawih  imákra 2 0 0 4  Rama- 

dánja előtt, hiszen Kuvaitban a kollé-
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gium a felelős a lányokért. Azonban a 

lányok kiharcolták. „H árom  évem be  

telt, hogy elm ehessek ezekre az  imákra"

-  m ondta ugyanaz a lány. „A szigorú  

szabá ly oka t azért kell betartan i, m ert 

ránk lettetek bízva, a  család  tudja, hogy 

biztonságban vagytok, hiszen Kuvait á l

lam  felelősséget vállalt, az  állam on belül 

ped ig  a z  egyetem , azon  belü l p ed ig  a 

kollégium  intézm énye fe le l  értetek"  -  

magyarázta a szabályokat a köszöntő 

ünnepségen az egyik fő abla. Az arab 

édesapák többsége csak akkor tudja 

biztonságban lányát, ha valaki szabá

lyozza m ozgását, ellenőrzi m ind en

napjait. Sok lány otthon nem  m ehet 

sehova egyedül. Édesanyjával, testvé

rével, unokatestvérével léphet csak ki 

a házból. Vannak olyan édesapák, 

akik nem  engedélyezik, hogy az egye

tem i előadásokon kívül máshova el

já r jo n  a lányuk. Az a b la -k jegyzik , 

hány órakor megy és jö n , és ha kihá

gás történik, je len tik  az édesapának. 

Ha nincs is minden lány ilyen szigo

rúan fogva, a kollégium  szabadságot 

je len t a legtöbbjüknek. A Ram adán 

pedig m ég nagyobb szabadságot, hi

szen kizárólag ebben a hónapban a 

tawqic időpontja fél tíz helyett tizen

egy óra. Kuvaitban az egyik leghíre

sebb seyh M isari aVAffasy egy fiatal 

kuvaiti, akinek a hangja a legtöbb 

em bert elvarázsolja. „cA ffasy áldott 

hanggal bír. A m ikor e lő ször hallottam  

recitálni, rögtön beleszerettem . Isten bo

csássa meg, és óvjon attól, hogy a  hangja 

m iatt hallgassam  a  K oránt, de tényleg  

nagyon szeretem ” -  lelkesedett Sam ra. 

Én m indehhez csupán annyit tennék 

hozzá, hogy a seyh  hangja a legtöbb 

em bert valóban magával ragadja. A 

pünkösdista bolgár lány, Á gnese, azt 

m ondta a hangjáról, hogy „nem em 

beri hang, a z  ő recítá lását m ég én is 

m eghallgatom ”. A lányok számára na

gyon fontos volt ‘Affasy hangja. Egyi

kük el is határozta, hogy hozzá fog 

m enni feleségül. Azért, hogy abba a 

m ecsetbe m en jü nk a taraw ih  im ára,

ahol cAffasy az imám, a muszlim ima 
vezetője, harcok folytak.

A lányok többségének a taraw ih  

im ák két szem pontból is fontosak 

voltak. Az egyik, hogy „teljesítsük val

lási kötelezettségünket”, a m ásik pedig 

az, hogy „a kollégiumon kívül, a  közös

ség erejével tapasztaljun k vallási é l

m ényt”. Az im ák alkalmával a mecse

tek tömve voltak. Különösen a Rama

dán utolsó 10 napján, amelyek közül 

az egyik éjszakáján van a laylat ulqadr, 

az ‘elrendelés éjszakája’, amely éjsza

kán a K orán  először kinyilatkoztatott, 

és amely „jobb, m int ezer hónap”.25 

Ez pedig azt je len ti, hogy a cselekvés 

ekkor többet ér ezerhónapnyi ugyan

olyan cselekedetnél, tehát ha valaki 

ekkor imádkozik, olyan, mintha ezer 

hónapot im ádkozott volna. Azt nem 

lehet tudni, hogy pontosan melyik é j

szaka ez, ezért a m uszlim ok a b ö jt 

utolsó 10 nap jában pirkadatig vir- 

rasztanak.26 így az utolsó 10 napon a 

kollégium  elvitte a virrasztásra, a 

qiyam  a llay l-ra a lányokat. A kuvaiti 

Nagy M ecsetbe, a M esgid a lK a b ir -b e  

m entünk, ahol éjszakánként több 

ezer em ber imádkozott együtt.27 „Ezt 

az  élményt nem lehet elm agyarázni an

nak, ak i nem  élte át. Fantasztikus. A 

m ecset gyönyörű, Kuvait legjobb recitá- 

’ torai mögött im ádkozhatu nk. Ez fo g  a  

leg jobban  hiányozni, ha  h azam egyek  

O mánba. Ilyen ott nincsen.”

M indezek után áttérek a Ramadán 

kollégiumban megnyilvánuló jelensé

geire, a lányok böjtölésére.

Azok a lányok, akik nem  tudnak 

vagy nem  akarnak m ecsetbe menni, a 

kollégium ban kisebb-nagyobb cso 

portokban imádkoznak.A lányok sze

rint a kollégium  m inden Ram adán 

alatt egy „kis c sa lád d á” alakul. „Ilyen

kor teljesen m ás a  hangulat, és q :  szinte 

m egm agyarázhatatlan. Talán azért van 

így, m ert az  iszlám  szerint Allah a R a

m adán alatt az  ördögöket b ezárja  a  Po

kolba , ily en kor olyan könnyű jó n a k  

lenni”. Beszélgetőpartnerem ezzel arra 

utalt, hogy a Ram adán alatt szinte 

testvériessé alakul a lányok kap cso

lata egymással, ami más hónapokban



nem tapasztalható. Az ünnep elmúltá

val rengeteg a konfliktus és a veszeke

dés, ami Sam ra  szerint „nem muszli- 

m okhoz  m éltó”. Lopások, veszekedé

sek és egy esetben  verekedés is 

történt. „Ez term észetesn ek  tartható, 

akkor, ha  m értékkel történik. Én nem  

várom  el, hogy m indenki szeresse egy

mást. Az iszlám  sem  azt tanítja, hogy 

rossz em ber vagy, ha  nem szeretsz min

denkit. Nem. Azt tanítja, hogy ne tedd 

azt a  m ásikka l, am it te sem  szeretnél 

mástól. Én ehhez tartom  magam , és vé

lem ényem  szerint m inden m uszlim nak  

hason lóan  kellen e v iselkednie" -  foly

tatta Sam ra.

Ramadán estéjén28 a segítők feldí

szítették a kollégiumot. A kertben fel

állítottak egy beduin sátrat, ahol az 

egész hónap alatt tanulni és beszél

getni lehetett, sőt még arab kávét és 

süteményeket is kínáltak. Első este a 

kollégium tortával vendégelte meg a 

lányokat, amit az étkező bejáratánál 

egy díszes asztalra raktak. A tortát egy 

színes terítővei fedett asztalra tették 

csipkével és selyemmel díszített kris

tálytálra, az asztal mögé pedig egy a 

lányok által készített paravánt állítot

tak, amire a R am adan M ubarak  -  ma

gyarul Á ldott Ram adánt’ -  felirat és 

egy Korán-idézet volt díszes kalligrá- 

fiával és virágokkal felfestve. A para

ván köré színes művirágokat ragasz

tottak. Az összkép magyar társam sze

rint egy „hindu o ltá rh oz” hasonlított, 

az arab lányok szerint azonban „gyö

nyörű” volt. A Ramadán ünnep „már 

régen nem az  önm egtartóztatásról szól.

a rab  világ éhezik  egész nap -  azért 

a z arab  világot mondom, mert ezt isme- 

rem, és az  iszlám  világ ezen kívül eső ré

szeiről csak a  kollégium társaim  elbeszé

lései alapján tudok - ,  m ajd naplem ente- 

k°K az  im a után határtalan  evésbe kezd 

ő i  húst, sa lá ta fé lé t  és sütem ényt 

egész évben nem eszünk, mint ebben a 

hónapban. Ez nem éppen egyezik az  isz- 

tom szellem ével, a  böjt lényegével. Nos, 

a kollégium  ugyanebben segít. Figyeld  

meg, a legjobb ételeket most fogod  enni,
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a R am adán  végeztével eltűnik m inden  

j ó ” -  magyarázta egy lány. Valóban így 

történt. Ramadánkor sokféle hús, sa

láta, gyümölcs, édesség, cukorka volt 

feltálalva, amiből sokkal többet is ad

tak, mint a többi hónapban.
Ennek ellenére a legtöbb lány m a

gának főzött. Baráti társaságok vásá

roltak együtt és főztek délután, hogy 

a m agrib-ra, a ‘naplementi imára ké

szen legyen az étel. A legtöbb csoport 

barátságon alapult, de összeálltak fo

lyosótársak és azonos nemzetiségűek 

is. A főzés kitűnő alkalom volt a cse

vegésre, ismerkedésre. Én is úgy dön

töttem , hogy csatlakozom  egy cso

porthoz, és mivel még nem ismertem 

senkit, mert érkezésem után kevéssel 

elkezdődött a böjt, a folyosómon lévő 

egyik főzőcsoporthoz csatlakoztam. A 

legtöbb időt a későbbiekben is velük 

töltöttem, így kutatásomat a velük ké

szített interjúk határozták meg. Esti 

beszélgetéseink során tőlük tanultam 

a M SA-tól eltérő ománi dialektust. 

Rajtuk kívül még másik két csoporttal 

tartottam kapcsolatot, az egyik a hoz

zám hasonlóan egyéves arab tanulásra 

érkezett külföldi lányok csoportja, a 

m ásik egy szaúdi lányokból álló kis 

csoport, ami két sam m ari29 beduin 

lányból és két eritreai származású és 

állampolgárságú, de magukat szaú- 

dinak valló lányból állt. Ez utóbbi cso

porttal a második félévben, nem pedig 

a Ramadán alatt ismerkedtem meg. Én 

voltam az egyetlen nem arab ismerősük 

a kollégiumban, a kapcsolatot az egyik 

beduin lánnyal a mai napig tartom.
A következő fejezetben áttérek a lá

nyok elemzésére; az interetnikus kap

csolatrendszerekre, a kollégiumon be

lül létező külön kultúrákra, az előíté

letekre és az ezek mögött rejlő 

jelenségekre próbálok rám utatni a 

nyelvi elkülönülésektől a lopásokig. 

Továbbá arra, hogy m indebből ho

gyan alakul ki egy néha „feszültnek”

nevezhető, egységesnek semmikép
pen nem  jellem ezhető, ellentm ondá

sos, de bájos kollégiumi légkör. Meg

próbálom érzékeltetni, hogy a külföldi 

lányok m ennyire nem  találták meg 

helyüket az arab lányok között. 

M indemellett, az elemzés közben sze

retném  bem utatni az általam m egis

mert arab lányok viselkedését, ezen 

belül a férfiakhoz való viszonyulását, 

szépségfelfogását és a kialakult klikkek 

egymással való „rivalizálását”, széthú

zását. Mindezt elmesélt vagy az általam 

is tapasztalt esetek, interjúk és struktu

rálatlan beszélgetéseken elhangzott vé

lemények alapján kísérlem meg.

K É K

„Nem szeretem azokat, akik 
megtagadják saját kultúrájukat”

A  kollégium-vezetőnő évnyitó beszé

dének egyik része így hangzott: 

„Olyan lehetőséget kaptatok, am i kev e

seknek adatik  meg az  életben. Együtt él

tek a  világ legkülönbözőbb népeinek lá 

nyaival. Tiétek a  döntés, hogy éltek-e ez 

zel a  lehetőséggel, és kinyílik szívetek a  

másik iránt, vagy bezárkóztok, és burok

ban töltitek a z  5  évet. A kárhogyan  is 

döntenétek, mindig ta rtsá tok sz em  előtt 

igaz hitünk, az  iszlám  tanításait, és so

hase térjetek le az  igaz útról, arró l az  

útról, am i a  P arad icsom ba vezet, insa  

Allah, benneteket és bennünket. Tartsá

tok meg és m utassátok be társaitoknak  

a z  otthonról hozott hagyom án yokat és 

értékeket, hogy szüleitek ne csalódjanak  

ben n etek .” A Ramadánról szóló rész

ben már beszéltem arról, de nem  fej

tettem  ki, hogy a kollégium ban ta-



pasztaiható széthúzás a lányok részé

ről milyen sztereotípiákhoz kapcsoló

dik. Most térek ki arra, hogy a böjt 

haván kívül mennyire nem volt érez

hető az iszlám szellemisége. A lányok 

egym áshoz való hozzáállása „néha  

ijesztően ellenséges” volt. A lányok sa

já t csoportjukon kívül nem  barátkoz

tak, nem  törődtek egymással. A létező 

csoportok a legkülönfélébbek voltak, 

főként etnikum ok szerint tagolódtak, 

de léteztek interetnikus kapcsolat- 

rendszerek is.

A kutatás alatt a következő felosz

lást figyeltem meg. A legnagyobb az 

omániak csoportja volt, ők. képezték 

az arabok többségét. C soportjukon

belü l négy kisebb csoportot kü lön 

böztettek meg. A kisebb csoportok is 

tudatosan elkü lönü ltek  a nagyobb 

om áni csoport egységétől. A kisebb 

csoportok egyike Sam ra  és más ománi 

lányok által a „bulizás om án iak, akik  

miatt ilyen rossz hírünk van itt a  Kuvait 

E gyetem en” csop ortján ak  m inősített 

társaság. Ezek a lányok voltak, akik 

nem viselték a higab-ot, akik Sam ra  és 

barátnői szerint férfiakkal találkozgat- 

tak. Az egyik lány egy érkezésem előtt 

pár évvel m egtörtént esetet mesélt el 

nekem , amikor néhány bahreini lány 

fiúkkal találkozgatva azt mondta a fi

úknak, hogy ők omániak. Ománi dia

lektusban beszéltek, és „olyan dolgokat 

tettek, am iket nem lett volna szabad". A 

lány szerint m indezt azért tehették  

meg, m ert az om áni lányok már „el

játszották  a  kuvaitiak b izalm át”. „Kurv

ákn ak  tek inten ek legtöbbünket. Lehet, 

hogy ez ek n ek  a z  om áni lán yokn ak  a 

többsége egyáltalán nem  megy m esszire 

a  fiú kka l való kapcsolatban . De nálunk
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m ár épp elegendő, ha van fiúval kapcso

latod, am i nem azt jelenti, hogy beszél

getsz  vele a z  egyetem en , hanem  azt, 

hogy ta lá lkozgatsz  vele a  szabad id őd 

ben.” Mindezt pedig az ománi lányok 

öltözködése alapján gondolják róluk 

a kuvaiti egyetemisták. Az om áni lá

nyokon kívül néhány szaúdi lány öl

tözködött az iszlám norm áinak nem  

megfelelő módon. „De róluk nem  hiszi 

el senki, hogy ku rv ák” -  tette hozzá 

Sam ra. A bahreiníek közül pedig 

senki nem  öltözik „hivalkodóan”.

A m ásik csoport a síita30 omániak, 

akik a síita bahreiniekhez csatlakoz

tak, m ajd Sam ra  csoportja, akikkel én 

is a legtöbb időt tö ltöttem , voltak 

azok az omániak, akik keveredtek és 

nem  csak saját országbeliekkel tartot

tak fenn kapcsolatot. Végül pedig a 

m u n aq qaba -k csop ortja , akik azok a 

lányok, akik arcukat a fekete fátyollal, 

a gaswa-val teljesen elfedték. Sam ira, 

egy om áni m u n aqqaba  lány, aki heti 

rendszerességgel hosszú órákat töltött 

velem , verseket magyarázva. Ő saját 

elhatározásból viseli a gaswa-t, am it 

családjában egy nő sem  hord. Sam ira  

a kollégium ban döntött úgy, hogy tel

je sen  elfedi magát részben az om á- 

niakról kialakított sztereotípia miatt, 

részben pedig az „Attakhoz való köze

ledés m ia tt”. Azzal, hogy viseli a 

qasw a-t, „tudatja a  világgal, hogy életét 

A llahn ak tetsző m ódon kíván ja  leélni, 

arcát és kezét is31 eltakarja , hogy sem 

m iképpen se kelthessen feltűn ést”.

A következő nagyobb csoport a 

bahreini lányoké, amin belül két alcso

portot kü lönböztethetünk meg. A na

gyobbik a síita bahreiniek csoportja, a 

k isebbik  a szunnitáké. A nnak elle 

nére, hogy Bahrein 6 5% -a  szunnita, 

és 3 5% -a  síita ,32 a síiták többségben 

voltak a kollégiumban.

A szaúdiak csoportján belül három 

kisebb alcsoport volt megfigyelhető. 

Az egyik a Samra és csoportja által a 

„parti szaúdiak az  elsőről”, utalva ezzel 

a megnevezéssel arra, hogy azon a fo

lyosón, ahol ezek a lányok laktak, é j

jel-nappal hangosan szólt az amerikai 

popzene. Ennek a csoportnak a tagjai 

öltözködtek a lányok szerint az omá

niak m ellett „kurvásan”. A szaúdiak 

csoportjában is volt egy m unaqqaba- 

csoport. Ez a csoport azonban nem az 

om ániakhoz hasonló gaswa-t viselő 

lányokból állt, hanem azokból a sza

údi beduin lányokból, akik családjuk 

kényszerítésére v iselték a n iq ab -n ak  

vagy burqa-nak nevezett fátylat. A kü

lönbség a qasw a  és e két fátyol között, 

hogy ez utóbbiak szabadon hagyják a 

szemeket. A niqab  közvetlenül a szem 

alatt takar, fedetlenül hagyva a hom 

lokot. A burqa  pedig a szemek között 

az orron egy vékony anyagcsíkkal 

köti össze a fátyol hom lokrészét. „Mi 

nem vallási m egfon tolásból viseljük, 

mint a qasw a-sok , nekünk ez  a  szoká 

sunk. R ám  a k k o r  tették fe l ,  am ikor  

m enstruálni k ezd tem ” -  m esélte az 

egyik sammari lány. Az iszlám csak a 

már menstruáló lányok számára köte

lezi a higab viselését, ezért teszik fel a 

beduinok pubertás korban lányaikra 

a n iqab-ot vagy bu rqa-1 . A szaúdi lá

nyok harmadik csoportját, azok a sza

údiak alkotják, akik keverednek, te

hát om áni vagy bahreini társaságba 

vegyülnek el, és csak olyankor válasz

tanak szaúdi társaságot, am ikor pél

dául valamilyen okból a nagykövetsé

gükre mennek.

Külön csoportnak, de létszámát te

kintve a fentebbieknél lényegesen ki

sebbnek számít az irániak csoportja. 

Ö k általában együtt voltak, ám  a síita 

bahreiniekkel tartották a kapcsolatot.

Külön csoportba rendeződtek a 

szenegáliak, akik sem m ilyen szinten 

nem keveredtek a csoportjukon kívül 

állókkal. A török lány mesélte, akinek 

szenegáli room ate- je  volt: „Soha nem  

szólt m ég hozzám . K öszönni is olyan  

halkan  köszön, hogy néha m eg sem hal

lom. Az első  hón ap okban  m eglátogat

tam , p róbá ltam  beszélgetni vele. É rde

kelt Szenegál is, m eg hát arabu l is sze

rettem  volna gyakoroln i, de miután  

egyáltalán nem nyitott fe lém , felhagytam  

a  próbálkozásaim m al."



A távol-keletiek csoportja a kollégium

ban lakó thai, indonéz, Fülöp-szige- 

teki és kínai lányokat foglalja magá

ban, akik bár csoportjukon belül több 

kisebb csoportra oszlottak, mégis ösz- 

szetartottak. „B arátkozós” és „kedves" 

lányoknak ismertem meg őket, sajnos 

azonban nem volt alkalmam mélyebb 

kapcsolatokat kialakítani velük. Be

szélgetéseink az ebédlőben étkezés 
közben zajlottak.

Végül pedig a nyelvi központosok, 

a kü lfö ld iek  csoportja  következik, 

akikkel Sam ra  csoportja  után a leg

több időt töltöttem, sokakkal közülük 

a mai napig e-m ailen tartom  a kap
csolatot.

A kollégium i életet azon három 

csoporton keresztül próbálom bem u

tatni, akikhez tartoztam, kitérve más 

csoportokra is, de csak az általam is

mert csoportok szemszögéből. A kol

légiumban fennálló konfliktusok és el

lentétek főkéht nyelvi, etnikai és vallási 

eredetűek voltak. Ezeket a következő 

négy típusra osztom: arab-nem  arab, 

arab-kü lfö ld i, m uszlim -nem  muszlim 

és szunnita-síita konfliktusok. Az in

terjúk alapján leginkább ezek az el

lentétpárok rajzolódtak ki.

Az első két konfliktus alapja a lá

nyok többsége szerint egyértelműen a 

nyelvi különbségekkel magyarázható. 

Ezzel szem ben az egyik szaúdi lány 

véleménye a következő: „Nem értem  a  

kü lfö ld ieket... M ár három  éve a  kollégi

umban lakom , de nem volt még egy is

m erősöm  sem közülük. Ha én nyelvet ta

nulni utaznék valahova, és velem egyidős 

lányokkal laknék, biztosan  m egpróbál

nék kapcsolatot k ia lak ítan i velük. H o

gyan tanul meg valaki egy idegen nyelvet 

anélkül, hogy m egism erné azokat, ak ik  

azt a  f e l v e t  beszélik? N em  értem . F é

lelmetesek vagyunk?’’ Próbáltam védeni 

a külföldieket, és rákérdeztem, ő miért 

nem kezdeményez. Válasza a követ- 

ezó v°lt- „Nem a k a ro k  kellem etlen 
kedni. Lehet, hogy a  lány, akit megszólí

tanék, nem szeretne ism erkedni, a  leg

többen m indig sa já t ország beliekke l  

Vannak, és nem nyitnak fe lén k . A mi 

lörzsünk nyitott, nem olyan, mint a  leg-
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több szélsőséges szaúdi beduin törzs, 

ezért én is barátkozós vagyok, látod, te 

kezdem ényeztél, és azóta is milyen jóban  

vagyunk. Nem gondolom, hogy lehetetlen 

m egközelíteni bennünket, csak akarni 

kell.” Ebből világossá vált, hogy a be

szélő lány a kezdeményezést a külföl

d iek  feladatának tekinti, noha ezt az 

álláspontot más lánytól nem hallot

tam. Az, hogy kezdeményezésem után 

is fennm aradt a kapcsolatunk, és 

hogy in terjú t készítettem  Maha-val, 

egyedül annak volt köszönhető, hogy 

rendszeresen meglátogattam szobájá

ban, és közös program okra hívtam.

Ha én nem  mentem hozzá, ő nem ke

resett m eg engem. M indennek elle

nére nem  éreztem az együttlétek alatt, 

högy kellemetlen lett volna neki a szi

tuáció, vagy hogy unatkozna. Azóta is 

tartjuk a kapcsolatot levélben, sőt 

még meghívást is kaptam Szaúd-Ará- 

biába. M oha  hozzáállását a külföldiek

től való félelmével tudom magyarázni.

Nagyon vágyott a társaságukra, de 

nem tudta, hogyan közeledjen, így in- miért ne segítsem őket? Miért ne mutas- 

kább nem  próbálkozott. A külföldiek- sam  be nekik a  vallásomat?" -  mondta. 

tői való félelmet egyedül M aha példá- Az arabok és a külföldiek  közötti át

kai és távol keleti társa lett. Erre el

lenpélda Sam ira, az ománi m unaqqaba  

lány vágya, miszerint „a következő f é l 

évben nem muszlim lányt szeretnék room- 

m ate-nek, hogy m eséljek neki a  vallás

ról, és j ó  példát mutassak neki". Sam ira  

azon kevesek egyike, aki segített a 

külföldieknek. Lányok jártak  hozzá, 

kü lfö ld iek  nyelvtan-, arabok Korán- 

magyarázás céljából. Élete minden te

rületét a prófétakori iszlám szellemi

sége uralja, és feladatának tartja a 

nem  muszlimok iszlámmal való meg

ism ertetését, annak megszerettetését. 

„Előreláthatólag négy évet fog ok  még el

tölteni itt. Minden évben új nem musz

lim lányok érkezn ek  m ajd. Velük élek ,
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já n  keresztül ismertem meg, de más 

lányok elmondásai alapján gyanítom, 

ez a probléma rengeteg esetben fenn

állt. Samra mesélte, hogy vannak olyan 

lányok, akik „azért nem közeledn ek, 

vagy utasítják el a  ti közeledéseteket, 

mert hitetlen országból valók vagytok. Ez

járás hiányát -  M aha  vélem ényével 

szemben -  az összes többi interjúban 

a két fél együttes hibájának tekintet

ték, ezenfelül pedig a nyelvi nehézsé

gekkel magyarázták. „Tudod jó l, hogy 

nekem  mindig voltak külföldi barátnőim, 

de va ló jában  sohasem  volt igazi egyik

sok lánynak azt jelenti, hogy tisztátalanok barátság  sem. A barátság  és a  bizalom  

vagytok. A muszlimokat egymás szerété- k ia laku lása  hosszú szerintem

téré, a  m uszüm okkal való barátkozásra  legalább egy szemeszter. KütföUiek pedig 

buzdítja a  vallás. Többen úgy gondolják, általában két szem eszternél többet nem  

ebbe nem f é r  bele a  nem m uszüm okkal m aradnak. Mire m egism erjük egymást, 

való bará tkozós ... Például am ikor kidé- elmennek. Ráadásul nehezebben  is a la -  

rült, hogy a  room m ate-em  leszel, és elúj

ságoltam  a lányoknak, a  legtöbben rög

tön azt kérdezték, hogy nem fé lek -e  tő

led, hogy muszlim vagy-e és im ádkozol-e  

rendszeresen .” Az arab muszlim lá

nyoknak fontos, hogy room m ate-jü k  

muszlim legyen. Közülük csak négy 

arab lány vállalt nem muszlim room-

kul ki egy kapcsolat, am ikor  a  két f é l  

nem közel tökéletesen beszél egy közös  

nyelvet” -  vélekedett egy bahreini 

lány. A nyelvi konfliktus problem ati

kájára már többször történt utalás, de 

okát m egfejteni nehéznek tartom . 

A m ikor a külföldiektől arra kérdez

tem  rá, hogy a nyelv m iért is lehet

m ate-et. A többi külföldi lánynak afri- akadály barátságok kialakulásában, a



következő válaszokat kaptam : „Sze

rintem  egyszerűen lusták a z  arabok . 

Ahogyan nem  takarít el m aga után a  

konyhában, úgy nincsen türelme ahhoz, 

hogy kivárja, míg én kinyögök egy m on

datot. Vagy ahhoz, hogy tagoltan, MSA- 

ban, m ondandóját esetleg többször elis

m ételve beszéljen hozzám ” -  mondta a 

török lány. Egy m ásik beszélgetés alatt 

pedig azt mondta, hogy „lehet, megun

ták, hogy minden évben új barátságokat 

kössenek’’. „Nem tudják az  MSA-t, ide

gen  nekik. H a velünk b a rá tkozn án ak  

azonfelül, hogy m egkérdik, hogy megy a 

tanulás, és hogyan viseljük a  m eleget, 

a k k o r  az  m egerőltető  lenne szám ukra. 

Ez pedig nem megy az  arabokn ak , te is
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tudod" -  egy kínai lány vélem énye. 

Abban, hogy az arabok „lusták", m in

den külföldi lány egyetértett. Ezzel a 

„tulajdonságukkal’' magyarázták „meg

közelíthetetlenségüket”.

„N ézz m eg m inket, thai lányokat. 

Mindig együtt vagyunk, láttál m ár a ra 

bot közöttünk? Annak ellenére, hogy 4-5 

évre m aradu nk, tökéletesen  beszélünk  

arabul, igaz, a  MSA-ot, nincsenek arab  

kap cso la ta in k” -  panaszkodott egy 

ebéd alkalmával az egyik thai lány. A 

távol-keleti lányok mind sarica - 1, azaz 

‘iszlám jo go t’ tanulnak az egyetemen, 

hibátlanul beszélik a MSA-ot, és szá

mukra nem  okoz nehézséget a lahga  

használata sem , m égsem  szeretik 

használni. Többször előfordult, hogy 

arab lányok a távol-keletiek beszédét 

figurázták ki olyankor, am ikor MSA-t 

használtam . U gyanakkor sohasem  

rosszindulatúan tették ezt, inkább 

kedveskedve. „Ügy beszéln ek , mint a. 

sra jz film fig u rák” -  m ondta egyikük. 

Az arab televízióban a rajzfilm eket

Ideológiák -  másságok

MSA-ra szinkronizálják, ezzel segítve 

a gyermekek MSA tanulását, valamint 

je lezv e , hogy az „igazi a r a b ” a MSA 

vagy a CLA. „Irigylem őket, hogy eny- 

nyire fo ly ék on y an  és term észetesen  

h aszn á lják  ezt a  nehéz, de gyönyörű  

nyelvet. A mi nyelvünket, am it nem  is 

beszélünk” -  folytatta egy m ásik lány. 

Az egyik arab lány megosztott velem 

egy „titkot”, am it megengedett, hogy 

leírjak, annak ellenére, hogy szerinte 

„szégyenbe hoz m inket, a raboka t. Két 

lány is m egosztotta velem  azt, hogy ők  

azért nem  ba rá tko z n a k  fü löp -sz ig etek i 

vagy indonéz lányokkal -  idézem  őket - ,  

»m ert otthon a  cselédünk filip p ín ó , de 

volt m ár indonéz is. H ogyan bará tkoz 

zam  egy olyan lánnyal, a k i m ajd  más 

cselédje lesz?«. Ledöbbentett ez  a  hozzá

állás, és sajnos el tudom képzelni, hogy 

több hasonló gondolkodású lány is van.” Az 

Arab-öbölben a családok többségének 

egy vagy két házi cselédje van, akik in

diai, Sri Lanka-i, fülöp-szigeteki, indo

néz vagy maláj származásúak. Emiatt 

ezeket a népeket az öbölbeliek többsége

-  csupán azért, mert cselédek -  lenézi.

Egy m ásik nagyobb konfliktustípus 

a muszlim/nem muszlim ellentét. Ez 

azonban kevésbé nyilvánvaló, mint az 

arab/nem arab konfliktus. Az egyes 

szituációkban ritkán volt megfigyel

hető , inkább a beszélgetések során 

került elő. Példaként: egy k irán d u

lásra körülbelül egyórás késéssel in 

dultunk, mert egy muszlim lány ak

kor imádkozott. Egy órát türelmesen 

várt m indenki, m ajd Ágnese, a bolgár 

lány szólalt fel, m ert nem  tartotta 

igazságosnak, hogy 25 lány vár egyre. 

Délután indultunk, a déli imára már 

régen elhangzott az ad an  ( ‘m üezzin 

imára hívása’), imádkozni nem  akkor 

kellett, de a lány valószínűleg im át 

pótolt, m ert azt idejében  nem  tudta 

elvégezni. Ágnese „szigorúan” tartja a 

vallási előírásokat, naponta többször 

im ádkozik. „Tudom, m ilyen fon tos  

im ádkozni. A m uszlim oknak van előírt 

im aidejük, ha  jó l  tudom , o lyan kor kell

imádkozni. Ennek a lánynak semmi 

dolga nem lehetett, nincs egyetem, mert 

csütörtök  van,34 m iért nem  im ádkozott 

idejében? Nem hiszem, hogy 25  lánynak 

kell egyre várnia, hagyjuk itt!” -  fakadt 

ki a kísérő abla-nak. Természetesen az 

im ádkozó lányt m egvártuk, az eset 

pedig nagyon rosszul esett a m uszli

m oknak. Hetekig arról volt szó, hogy 

Ágnese nem akarta megvárni az imád

kozó lányt. A m uszlimok nem tudták, 

hogy Ágnese m élyen vallásos, hogy 

m egérti, m it je len t az ima egy hívő 

számára. „Nem tudnak elvonatkoztatni 

az  imától. Nem az ellen szóltam , hogy ő  

im á d k oz ik ” -  szom orkodott Ágnese, 

aki a külföldiek  szerint a „legkedvesebb 

és legm egértőbb lán y”. A konfliktust 

nem  beszélték meg, senki nem  kér

dezte meg Ágnese-1 a konkrét esetről, 

m inden lány a p letykáknak hitt. A 

sértődöttség pár hét után enyhült. 

M egoldásként három  m uszlim  lány 

úgy döntött, hogy Á gnese-nek segít

ségre van szüksége, ezért megpróbál

ták az iszlámra áttéríteni, sikertelenül. 

Ágnese szerint „a segítség nem volt ag

resszív”. „Kedvesen kérdezgettek a  vallá

som ról, Jézusról. M ajd m eséltek az  isz

lám ról, válaszoltak kérdéseim re, hoztak  

nekem  könyveket. N em  éreztem  tolako

dásnak, jóindu latuk érezhető  volt." Ág

nese  esete volt az egyetlen kísérlet 

arra, hogy egy lánynak többen, szisz

tematikusan és kitartóan, több mit 2 

hónapig dacw a-ztak.33 Sam ra  a követ

kezőket osztotta meg velem: „Sikerte

lenségnek sem m iképpen nem  nevezném. 

Lehet, hogy A gnese-nek több időre van 

szüksége, az  ördögei nagyon erősek. Bí

zom  abban, hogy m élyebben elgondolko

zik a  döntésen, és egyszer m ajd ő  is kö

zénk tartozhat. Ám en.” A lányok biza

kodása m inden kü lföldit m eglepett. 

„Én arra  szám ítottam , hogy türelm etli1 

nek lesznek, és gyorsabban  fe la d já k ” -  

jelezte az egyik cseh lány. „Én azt hit

tem, m ajd ráolvasnak. N ekem  az  egyik 

a ra b  lány azt m ondta, a zért  nem  tér  

meg, annak ellenére, hogy ennyit fog la l

koztak  vele, mert m aga a z  ördög szállta  

meg. Ijesztő volt ezt hallani, de kom o

lyan gondolhatta a  lány, mert m eg is ta-



nított nekem egy fohászt, ami elkergeti a 

Sátánt. Acuudu billaahí min assaytaan  

arragiim .36 Azt tanácsolta ez  a  lány, ha  

Ágnese közelébe kerülök, m ondjam  e l” — 

m esélte az egyik spanyol lány. Az 

utóbbi két példa a m eginterjúvolt 

muszlim lányok szerint „szélsőséges és 

túlzás. De valóban vannak olyanok, akik  

ezt kom olyan  g on d o lják .” Szerintük 

azonban az, hogy valaki nem tér meg 

két hónap alatt, nem feltétlen je len ti 

azt, hogy megszállta a Sátán.

A külföldiek  közül a török lány és én 

voltunk m uszlim ok. A török lány 

hordott higab-ot, m uhaggiba  volt. Én 

nem  hordtam. Minket is, annak elle

nére, hogy muszlimok vagyunk, taní

tottak, javítgattak. Velem kevesebbet 

foglalkoztak, mert határozott vélemé

nyem volt a kendő viseléséről, és pár 

m élyebb beszélgetés után felhagytak 

meggyőzésemmel. A török lány igaz 

muhaggiba volt, de nem hordta az ca-  

bay a-t, m ivel Törökországban nem  

szokás. „Azzal érvelnek a lányok itt -  

mondta Fahim e hogy szebb, ha  egybe- 

ruhát hord egy nő. Én szoknyát és inget 

viselek, te is látod, igazán szerényen öl

tözködöm , nem  gondolom , hogy m a

gam ra vonnám a  fé r f ia k  figyelm ét, ami 

ellen szolgálna az  cabay a . A z ca b a y a  

modern, az  öbölbeli országokra jellem ző  

viselet. Ezen a  térségen  kívül csak  az  

erősen vallásos nők hordják. ” Az cabaya  

viselése az öbölben Szaúd Arábiából 

terjedt el a 20 . század elején. A vahá- 

bita37 irányzat találta ki, a fekete színt 

Pedig azért választotta, m ert szerinte 

az a legkevésbé attraktív szín. Az arab 

lányok szerint az cabay a  kasha, vagyis 

csinos’. Az egyszerű szabást manapság 

híres divattervezők variálják, színes 

díszítéssel (hím zés, gyöngyök, flitte- 

rek) d obják fel a klasszikus fekete 

anyagot. A higab-ok pedig az ca ba y a-k 

m intájához passzolnak. F ah im e  sze

rint „sokkal feltűn őbb némelyik cabaya, 

m,nt az én szolid  ingem és szoknyám . 

Arn’l nem is beszélve, hogy néha olyan 

f e szülős a z  anyag, hogy a  lány egész  

a la kja  k irajzo lód ik ."  N éhány lány -  

Samra és mások szerint is -  „túlzásba 

Viszi öltözködést. Ennyi csillogó flit-
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tért és ilyen fe s z e s  m ellrészeket38 nem  

szabad n a  viselniük. De ki szól rájuk?” 

Az iszlám arra tanítja a nőket, hogy 

ne hívják fel magukra a férfiak figyel

mét, mert azok veszélyt jelenthetnek 

számukra. Szerénységre, bájaik takar- 

gatására ösztönzi őket a Próféta kora

beli nők történeteinek példáival. Az 

utcai öltözködésben visszafogottság,39 

otthon azonban férjeik számára a ki

csinosítás jellem ző. Ez a „visszafogott

sá g ” azonban beszélgetőpartnereim  

szerint „kevésbé igaz a  kollégium i lá 

nyok n ém ely ikére”. Az utcára „erős, 

harsány színű” sm inkben m ennek ki. 

Több karkötőt, gyűrűt és feltűnő nap

szemüveget hordanak. „Mi nem tudjuk 

szem élyiségünket ru hafazonokkal k ife

jezni, többségében cabaya-t viselünk, ezért 

azt díszítjük, és teszünk fe l  ‘szerinted’ sok 

ékszert” -  magyarázta az egyik lány 

Az általuk „szem ély iség-k ife jezés” - 

nek nevezett viselkedés egy m ásik 

módja a kollégiumon belül tartott ün

nepségeken és partikon való kiöltö- 

zés. Ilyen alkalm ak voltak például a 

születésnapok, a diplomaünnep és a 

kitűnő tanulók ünnepe. Az utóbbi két 

esem ény a kollégium  szervezésében 

zajlott. Mind a két ünnep szemeszte

renként került megrendezésre, m int

egy ajándékként a lányoknak. Ilyen

kor a lányok már napokkal előbb ter

vezgették, m it vesznek m ajd fel, 

próbasminkelték egymást. Ezen alkal

m akkor nem  viselték a h igab-ot, so

kan ujjatlanban jelentek meg. „Mi él

vezzük. M eg akar ju k  mutatni, m ilyen  

szép ruháink vannak, kipróbáljuk a  leg

újabb sminktrendeket, am iket a  m agazi

nokban vagy a  TV-ben láttunk. ” Az ün

nepségeken az európai ruhafazonok 

voltak többségben. Az arab estélyi ru

hákat csak a japán és tajvani lányok 

vették fel. M inden lány arra töreke

dett, hogy egyedi, más lányok által 

irigyelt színt és fazont válasszon. Álta

lában a lányok szeretnek öltözködni, 

csinosítani m egjelenésüket. Kuvait- 

ban tetszés szerint öltözködhet m in

denki. A bahreini lányok többsége sí

ita volt, ők mindannyian cai>aya-ban, 

többen cabay at a r ra ’s-bán (‘fejre terí

tett caba y a ’)39 közlekedtek. A szunnita 

bahreiniek muhaggiba-k voltak, de nem 

mindig viselték az cabaya-1. Az ománi 

lányok közül a síiták, a szunnitáknak 

pedig a többsége, valamint a szaúdiak 

viselték a higab-ot az iszlám előírása 

szerint. Je len tős volt azoknak a lá

nyoknak a száma, akik nem  hordták 

szigorúan a kendőt, ami azt je len ti, 

hogy az lecsúszhatott. Az cabayat ar- 

ra ’s-ban közlekedő lányok semmilyen 

kiegészítőt nem hordtak, nem  festet

ték m agukat, és csak fekete ruháik 

voltak. A m uhaggiba lányok egyik fele
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megőrizte ruhái és kiegészítői egysze

rűségét, és nem  sm inkelt, ők általá

ban ca b a y a - b m  voltak. M ásik felük 

erősen sm inkelte magát, színes, csil

logó ca ba y a-1 vagy szoknyát/nadrágot 

és inget viselt. Az ünnepségeken a 

nem  m uhagg iba-k  vagy a magukat 

sm inkelő m uhaggiba-k  ö ltöztek az 

alakjukból legtöbbet m egmutató ru

hákba. „Az ilyen lányok szeretik magu

kat. Azt élvezik, ha  más lányok gyönyör

ködn ek  ruháikban , sminkjükben^ M eg

értjük, m indenki szereti, ha  sz ép ...  ez  

olyan em beri tulajdonság, szerin tem ... 

de mi muszlimok vagyunk, m ásodsorban  

pedig arabok. N em  szokás így m egm u

tatni a  tested idegeneknek” -  bosszan

kodott a lány, aki m ellettem  ült az 

egyik ünnepség alatt.

N éhány európai lánynak szokása 

volt rövid hálóingben vagy rövidnad

rágban aludni, mert a meleg néha el

viselhetetlen, és a légkondicionálást a 

többségük nem szerette. Ez velem is 

előfordult, és több európai lány me-



sélte nekem , hogy elalvás előtt vagy 

reggel korán látogatta m eg egy arab 

lány a szobájában. Amikor meglátta, 

milyen rövid, a testet kevéssé eltakaró 

(de nekünk európaiaknak egyáltalán 

nem szokatlan) ruhában volt, hangos 

sikítozásba kezdett, szemét eltakarva 

m entegetőzött, hogy „nem a ka rta la k  

m egzavarni, ne haragudj rám ”. Sam ra  a 

következőket mondta ezzel kapcsolat

ban: „Idegen ez  a  szokás. Miért kell ne

kem  látnom m ás lány felsőcom bját vagy 

dekoltázsát?  N em  vagyok kíváncsi r á .” 

K ellem etlenül érzik m agukat, szá

m ukra a m ásik privát szférájának a 

m egsértése, ha bizonyos testrészeket 

(például com bok, dekoltázs, vállak)
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fedetlenül látnak. Ezért fedik el sze

m üket sikítozva. Azokon a lányokon 

pedig, akik az arabok közül felfedik 

„bájaikat”, megbotránkoznak.

A következő estet csak közvetetten 

kapcsolódik az öltözködési problémá

hoz, egy másik, egyedi problémára világít 

rá, mely megváltoztatta a kollégium 

egyébként jó  hangulatát. Attól kezdve a 

külföldi lányok bizalmatlanokká váltak 

szinte mindenkivel szemben, az arab lá

nyok pedig féltek a szenegáliaktól.

Április közepén Sam ra  szobájában 

ültünk néhányan, am ikor M aryam , a 

nigériai lány izgatottan berontott. El

mesélte, hogy pár hete ő m eg egy ke

nyai lány, Ranya  észrevették, hogy az 

egyik szenegáli lány ellopta két mell

tartójukat. Úgy döntöttek, nem  je len 

tik a kollégiumvezetőségnek, csak le

velet írnak n ek i, am iben m egkérik, 

ne lopjon többet tőlük. A levelet, m e

lyet nem  írtak alá, a szenegáli lány 

ágyára helyezték. M ásnap M aryam  a 

szobájában válaszlevelet talált, amely-
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ben az állt, hogy „ő” nem  lop, és 

hagyják békén. Mivel a két sértett a 

levelet nem  írta alá, egyértelmű volt, 

hogy a szenegáli lány lopott, hiszen 

tudta, hogy k ik  írták neki a levelet. 

M aryam  és Ranya  m eglátogatták a 

szenegáli lányt, aki a beszélgetés alatt 

ellenséges volt, sőt verekedni próbált 

velük, majd bevallotta, hogy ő lopott. 

Ekkor döntöttek úgy, hogy jelen tik  az 

ablű-knak. „Nem a z  zavart, hogy két 

m elltartóm  eltűnt, hanem  a  hozzáá llá sa”

-  m ondta Ranya. A szenegáli lány 

még aznap átment R anyához, aki két 

másik lánnyal a szobájában beszélge

tett, hogy visszakérje a ruháját, amit 

korábban kölcsönad ott neki. Am int 

Ranya  a szekrényéhez fordult, a sze

negáli lány elkezdte ütni egy m obilte

lefon-töltő zsinórral. A szobában tar

tózkodó m ásik két lány sikitozott, 

hogy hagyja abba, de ő folytatta. 

Majd m egjelent m ég egy szenegáli 

lány, aki segített R anyát beszorítani 

egy sarokba, lefogta őt, és a tolvaj a 

töltőzsinórral fojtogatni és harapdálni 

kezdte. A bántalm azás olyan súlyos 

volt, hogy a harapásnyomok hónapo

kig m egm aradtak. M egfojtani csak 

azért nem  tudták, mert a segítség idő

ben érkezett. Ranya egyik barátnője le

szaladt az aMa-khoz, a másik pedig meg

próbált közbeavatkozni. Az eset után a 

szenegáli lányt kirúgták, segítőtársa 

azonban maradhatott.

Attól a naptól fogva a kollégiumot 

rettegésben tartották a szenegáli lá

nyok. M indenki zárta a szobáját, ha 

bent tartózkodtott, és egyedül senki 

sem  közlekedett a folyosókon. Ha a 

liftben valaki egy szenegálival utazott 

kettesben, inkább kiszállt a következő 

em eletnél, vagy be sem szállt a liftbe. 

A szenegáli lányokkal az összes arab 

lánynak m egszakadt a kapcsolata. 

A szenegáli lányok pedig kihasználva 

az alkalm at, hogy m indenki félt tő 

lük, elkezdtek szisztem atikusan tár

gyakat kölcsönkérni a többi lakótól. 

Olyan tárgyakat kértek kölcsön, mint

fülhallgató számítógéphez, haj kiegye

nesítő vas vagy konyhai felszerelés. 

A lányok félelemből kölcsön is adták 

tárgyaikat, m ajd egész nap izgultak, 

hogy visszakapják-e majd.

A külföldi lányok szerint azonban 

túlzás volt az arabok félelme. O k in

kább kételkedni kezdtek a kollégiumi 

„igazságszolgáltatásban”. Elterjedt a b i

zalmatlanság a lányok között. A nem 

m uszlim  lányok kételkedni kezdtek 

az iszlámban, nem  az egyéni viselke

dést, hanem az egész vallást bírálták. 

„Am ikor a  konyhai hűtőszekrénybe te

szek ételt, mindig eltűnik valam i. Külön 

p akolom , bezacskózv a , hogy véletlenül 

se lehessen  összetéveszten i, de így is. 

Most m ár értem . H a barátn ők  képesek  

m egölni egym ást itt, a k k o r  nem  lehet 

job b  a  helyzet kollégiumon kívül sem ” -  

vélekedett egy kínai lány. A hűtőből 

sok lánynak tűnt el étele, de nem  le

hetett ellene mit tenni, mert az ab la -k 

m indig arra hivatkoztak, hogy „itt a  

m uszlim ok nem lopn ak” -  utalva ezzel 

arra, hogy biztosan külföldi lány a tol

vaj. Ennek ellentm ond, hogy a szene

gáli lány muszlim volt.

M egtörtént, hogy a tanulm ányi év 

elején, az egyik tajvani lánynak eltűnt 

a szobájából a csizmája. Jelentette az 

abía-knak, de elküldték ugyanazzal az 

indokkal, hogy biztosan a társai vol

tak (tehát a külföldiek), mert a „muszli

m ok nem lopn ak”. Ha pedig nem  sze

retné, hogy eltűnjenek a dolgai, akkor 

zárja be szekrénybe értékeit. A szobák 

csak belü lről zárhatóak. „Ha Szaúd  

A ráb iábán  p á r  éve m ég kézlevágássa l 

büntették a  lopást, a kk or  itt, ahol any- 

nyira nagyon muszlim  m indenki, miért 

nem nyom oznak legalább egy kicsit. Be 

tudnák kam erázn i a  fo ly o só k a t  is” -  

m ondta a tajvani lány. Sam ra  szerint 

„az a  p á r  lány, aki lop, attól lop, dki nem  

szim patikus neki. E m lékszem , egyszer  

egy kontaktlencsét loptak valakitől. Na 

m ost azt nem  tudja a  g azd á ján  kívül 

senki használni.” A magyar-Sri Lanka-i 

room ate-em, Linda szerint „talán azért 

lopták el a  csizmát, mert Sara túl szexi 

volt ben n e”.40 S ara  rövid szoknyával 

viselte a csizm át, és ezzel feltűnést



keltett. Linda arra gondolt, hogy egy 

mélyen vallásos lányt zavarhatott Sara  

öltözködése, ezért lopta el a csizmát. 

S am ra  szerint azonban „olyan lány 

nem lopta volna el a  csizmát, akit érde

kel, hogy túl szexi Sara, hiszen az  a. lány 

valószínűleg vallásos, és aki igaz hitű, az  

szerintem  nem lop. Inkább olyan tehette, 

aki irigyelte a  csizm át.”

Mint már kiderült, az általam vizs

gált kis csoport, Sam ra  csoportja nem 

kedveli a „kihívóan, fe ltű n ően ” ö ltöz

ködő lányokat, azonban mégsem ér

tettek azzal egyet, hogy egy lány azért 

lopná el egy társa tulajdonát, mert azt 

túlságosan „kihívónak” tartja.

A „feltűnő” öltözködés pedig az isz

lám szerint azért kerülendő, hogy a 

férfiak figyelm ét ne vonja magára a 

nő. Emellett van egy m ásik oka is az 

cabay a-b a  é s  h igab-ba  öltözésnek. Ne

vezetesen a nyugati női öltözködés 

feltűnősége im itálásának m ellőzése 

annak érdekében, hogy a muszlim nő 

megőrizze kulturális identitását, meg

különböztetve legyen a nem  m uszli- 

moktól. Ugyanez vonatkozik a nadrág 

v iselésének elutasítására. A szoknya 

megőrzi a „nő fem in in  voltát a  fé r f ia k  

férfiasságával szem ben”.

Összefoglalás

Az előző fejezet cím ében szereplő idé

zet meghatározó szereppel bír a kuta

tott közösség életében , norm arend

szerében. Ezek a lányok fontosnak 

tartják elsősorban m uszlim , de 

ugyanolyan fontosnak arab identitá

suk m egőrzését -  szem ben m inden 

rnás kultúrával. „Ha m indenki u tá 

nozná az  MTV-t, nem lenne semm i érde

kes ezen a  fö ld ö n ” -  mondják.

Az öltözködésnek drám ája, tétje 

van. Nem azért foglalkoznak annyit 

saját és társaik öltözködésével, m ert 

nem lenne dolguk, hanem mert való

ban fontos számukra. Úgy érzik, azok 

a lányok, akik megsértik az iszlám öl-
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tözködéssel kapcsolatos előírásait, a 

kultúrájukat sértik meg, ez^el „eldob

já k  id en titásukat”. „N álatok  az  a  nor

mális, ha farm erban  jelen sz meg az  ut

cán, nálunk meg az, ha nem látszik a  két 

lábad, ha szerény vagy és nem feltű n ő” -  

m ondta egyikük. „Téged elfogadunk  

ilyen európainak, m ert annak ellenére, 

hogy muszlim vagy és a rab  is, nem tar

tozik kultúrádhoz az  cabay a , m egjegy

zem , nem is öltözködsz hivalkodóan. Pál 

lány az  elsőről sokkal inkább vonzza a 

tekinteteket” -  mondta nekem Sam ra. 

Ebből látszik, hogy akkor elfogadott 

még egy muszlim lánytól is az „euró- 

p a ia s” viselet, ha nem  a tekintetek 

vonzása céljából öltözködik úgy a 

lány, hanem kultúrájából, szokásaiból 

adódóan. Mint ahogyan elfogadták 

annak a bahreini lánynak is a stílusát, 

aki az egyetlen nyíltan nem m uhag

giba  a közösségükben.
A kollégiumban a lányok között lé

tező távolságok nem  csupán a szár

m azásbeli különbségekből adódhat

nak. Mint láttuk, az arab lányok kö

zött több belső konfliktus létezik. Az 

egymás m ellett lakó és egymással a 

Ramadán böjtje alatt teljes szeretetben 

együtt élő lányok a „m indennapokban” 

szinte folyamatosan konfliktusban áll

nak egymással és a kü lfö ld iekkel is. 

Több „minta” létezik, de egyben egyet

értett a kutatott csoport: a „helyes út 

az iszlám és a magunkkal hozott kul

túra „követése és továbbadása . Kutatá

som  során megpróbáltam  mintákat 

keresni a közösség viselkedésében. 

Olyan újra és újra előforduló alakzato

kat, amelyek a közösséget megkülön

böztetik a pusztán együttlakás ténye 

alapján szerveződő kollégium i lakó- 

közösségtől, ezáltal kialakítva annak 

önálló arculatát. Nem feltételezhettem 

kulturális hom ogenitást a kollégiu

mon belül. Mindazonáltal megpróbál

tam megérteni, hogyan alkotnak ezek

a különböző csoportok együttesen 

egy közösséget, és mitől válnak meg

határozhatóvá a kulturális antropoló

gus szemében. A különböző etnikumú, 

más-más kulturális gyökerekkel bíró, 

ezáltal gondolkodásm ódjukban is je 

lentősen eltérő irányvonalat képviselő 

lakók többnyire m égis egy rendező 

elv m entén kapcsolódnak egymáshoz, 

és ez a közös vallási meggyőződés a 

„muszlimságuk”.

JEGYZETEK

1 Hollós Marida 2000.
2 Az islam arab szó jelentése ‘alávetés, 

megadás, béke’. Allahnak, a Teremtönek 
való alávetettséget jelent. Béke-értelme 
kihangsúlyozza azt a tényt, hogy kizá
rólag Allahnak való engedelmességgel 
érheti el az ember az igazi békét magá
val és Allah más teremtményeivel szem
ben. Az islam gyakorlói a muszlimok.

3 Duranti, 2001.
4 Duranti, 2001.
5 A kollégiumi közösségás^angol ‘szo

batárs’ szót használta a fűrdöszobatársi 
viszonyra. A fűrdöszobatársi viszony 
pedig azt jelenti, hogy két lány oszto
zik egy fürdőszobán.

6 Duranti, 2001.
7 Minden lány egy-egy ahla-hoz tarto

zott, akihez bármilyen problémával le

hetett fordulni.
8 Az európaiakra utalva.
9 Omán legnyugatabbra eső tartománya, 

a jemeni határnál.



10 ‘arcot nicjab-bal elfedő nő’ (ami egy 'arc 
előtti fekete fátyol’).

11 A Kegyes Korán 2006.
12  ‘öbölbeli arab lányok’
13 A lányok fekete ruhájára utalva.
14 Matar, 1985.
15 Iskolázatlan beszélők esetében, hiszen 

az iskolázott könnyen áthidalja a dia
lektusbeli különbségeket azzal, hogy 
MSA-ra vagy egy kevert nyelvre vált, 
melyben mellőzi a dialektusra je l
lemző szavakat, kifejezéseket. Ez a ke
vert nyelv azonban csak akkor érthető, 
ha a beszélgetőpartner legalább egy dia
lektust ismer.

16 Khalf, 1988.
17 Ez azért történhetett ekként, mert a 

nem beduin lányok között elterjedt 
vélemény volt a beduinokról általá
ban, miszerint „a beduin lusta, koszos, 
bunkó, gyerekként saját családjából há
zasodik és nem kívánatos vele mutat
kozni". Két beduin lányt ismertem a 
kollégiumban, egyikre sem illett az idé
zett jellemzés. Mind a két lány jó  ta
nuló volt, feltűnően tiszta, udvarias, és 
24 éves koruk ellenére még hajadonok.

18 A Kegyes Korán 2006.
19 A böjt állandó időpontja nyárra esett.
20 The Piüars o j Islam 1998.
21 Islam 1954.
22 A sunnah szó jelentése ‘gyakorlat, 

példa’, ami a próféta cselekedeteit és 
állításait foglalja össze, a szunna az 
iszlám jog fő forrása. A szunniták sze
rint az kerül a Paradicsomba, aki Mo
hamed próféta tanításait követi.

23 Simon Róbert, 1987.
24 A Kegyes Korán 2006, 2:184.
25 A Kegyes Korán 2004.
26 Pillars o j Islam 1998.
27 A szunniták Ramadán 27. napjára be

csülik a laylat alqadr-i, a Caber AlGasir 
rádióállomás szerint 2005 Ramadán 
27-én a Mesgid alKabir-ben 3800 em
ber imádkozott.

28 A muszlim napok este kezdődnek, így 
az ünnepek is.

29 Egy beduin törzs.
30 A szó jelentése ‘híve valaminek’, sicat 

cAli, tehát ‘Ali hívei’. A muszlimok 
azon kisebbségét, 10%-át jelöli, akik 
úgy tartják, hogy Mohamed próféta le
gitim utódja unokatestvére és veje Ali 
ibn Abu Talib, nem pedig Abu Bakr, 
aki az első kalifa lett. Míg az iszlám 
alapprincípiumaiban egyetértenek a 
muszlimok szunnita többségével, a síi
ták -  mint eltérő vallási csoport -  
megőrizték identitásukat.

31 Az iszlám öltözködési szabályok sze
rint az arcot és a kézfejet a nőknek

Ideológiák  -  másságok

nem kell eltakarnia. Vö. Marwan Ibra
him Al-Kaysi, 1991: Öltözködésről 
szóló fejezet.

32 Statisztika a 2002 History o j Islam 
468-470 . oldaláról.

33 Az arab országokban a hétvége csütör
tök-péntekre esik.

34 A dacwa jelentése ‘meghívás’, vallási 
terminológiában ‘az iszlámra való térí
tés kísérlete’.

35 ‘Menedéket keresek Allahnál, a meg
kövezett Sátán ellen.’

36 Az 1703-ban született szaúdi Abd al 
Wahhab fundamentalista tanításain 
alapuló irányzat. A siiták, a szúfik 
(akik az iszlám misztikusok) és-a szen
tek imádata ellen szólalt fel, és min
denki olyat explicite elítélt, aki nem 
értett egyet doktrínáival. Visszatért az 
iszlám kezdetein alkalmazott büntetési 
formákhoz. A négy szunnita iskola kö
zül a legszigorúbb hanbalita irányzatot 
fogadta el, és azokat, akik nem imád
koztak napi ötször, ki végeztette.

37 Az cabaya mellnél lévő részére utalva.
38 Visszafogottság alatt a nem feltűnő szí

nek viselését, az egyszerű szabások 
előnyben részesítését értem.

39 Ami a vállak vonalát is takarja, olyan, 
amilyen az Iráni Köztársaságban elterjedt.

40 Minden kínai és tajvani lány arab ne
vet kapott, mert nevüket nem tudták 
kiejteni az arabok.

IRODALOM

2006/1427 A Kegyes Korán értelmezésének 
fordítása, 1—3. fejezet. Budapest: Iszlám 
Fordító Iroda.

2004/1427 A Kegyes Korán fordításának ér
telmezése 29-30. rész. Budapest: Isz
lám Fordító Iroda.

1998 The Pillars o f Islam. Ed. PhD-tanulók 
Rijad: Darussalam.

1980 Muslím Communities in non-Muslim Sta
tes. London: Islamic Council of Europe.

A fátyol az iszlámban. Szerző nélküli 
egyiptomi tájékoztató anyag. Ford. 
Dévényi Kinga.

Al Fiqi, Dr. Isam Al Din Abd Al Rafuf
(1990): Mualim Tarih al Islam. ('Az Isz
lám történelem Összefoglalása’) Kuvait: 
Maktabat Al Fallah.

Al Kaysi, Marwan Ibrahim (1991): Morals 
and Manners in Islam. A Cuide to Isla- 
mic Adab. Leicester: The Islamic Foun
dation.

Bahama, Hussain M. al- (1 9 6 8 ) : The Legal 
Status o f the Arabian Gulf States. Man
chester University Press.

Boglár Lajos (2005): A tükör két oldala. Bu
dapest: Nyitott Könyvműhely Kiadó.

Borsányi László (1988): Megfigyelési tech
nikák az etnológiai terepmunkában. 
Ethnographia 99.

Dickson, H. R. R (1956): Kuwait and her 
Neighbours. Allén and Unwin.

Duranti, Alessandro (2001): Linguistic 
Anthropology. Cambridge University 
Press. In: Hajnal Virág-Papp Richárd 
(szerk.): Így kutatunk mi IV. Budapest: 
Szimbiózis, 2006.

Geertz, Clifford (1994): Az értelmezés ha
talma. Budapest: Osiris.

Guillaume, Alfréd (1954): Islam. London: 
Penguin.

Hakima, Dr. A. M. Abu (1965): History of 
Eastern Arabia 1750-1800: Rise and 
Development o f Bahrain and Kuwait. Be- 
irut: Khayyats Catholic Press.

Hall, Edward T. (1980): Rejtett dimenziók. 
Budapest: Gondolat.

Hathout, Hassan (1995): Reading the Mus- 
lim Mind. USA: American Trust Publi- 
cations.

Hathout, Hassan (2003): Thus Shall We 
Stand Before God. Islam in the Eyes o f a 
Scholar. Kuwait: Fahad Al Marzouk 
Printing and Publishing Est.

Hollós Marida (2000): Bevezetés a kulturális 
antropológiába. Budapest: Szimbiózis.

Iványi Tamás (szerk.) (2002): Nő az isz
lámban. Iszlám tudománytörténet. Buda
pest: ELTE BTK Sémi Filológiai és 
Arab Tanszék jegyzete.

Izzard, Molly (1979): The Gulf. Arabia’s 
Western Approaches. London: John 
Murray.

Khalf, Abd (1988): Lahjat Al Kuwayt (‘Kuvait 
Dialektusai”) Kuvait: Kulliyyat Al Banat.

Lewis, Bemard (1950): The Arabs in His
tory. Hutchinson.

Matar, Abd Al Aziz (1985): Al Asalat Al 
Arabiyyafi Al Lahjat Al Khalij (‘Az arab 
gyökerek az öböl menti dialektusokban’) 
Riyad: Dar Alim Al Kutub,

M. Szabó Imre (1990): A véres gyöngyszem 
Kuvait. Budapest: M. Szabó Imre kiadása.

Qutb, Muhammad (1997): Islam the Mi- 
sunderstood Religion. Damascus.

Sárkány Mihály (2000): Kalandozások a 
20. századi kulturális antropológiában. 
Budapest: LHarmattan.

Simon Róbert (1987): A Korán világa. Bu
dapest: Helikon Kiadó.

Wintle, Justin (2002): History o f Islam. 
London: Rough Guides.



Analysis o f policy decisions con - have a future in a dem ocratic Hun- 

cerning the intelligentsia in the pe- gary.

riod reveal that the coalition parties In the interests of successfully ac- 

were w ell aware of the fact that no com plishing the reconstruction, the 

dem ocratisation and m odernisation HCP made efforts to elim inate the 

o f the country were possible without causes that had hitherto hindered the 

the active participation of the intelli- activization of various groups within 

gentsia. W hen specifying the role o f the intelligentsia. O f the various pro- 

the intelligentsia in a dem ocratic fessional groups of the intelligentsia, 

Hungary, the political parties could the party attributed prim ary im por- 

not disregard the role this layer tance to w inning over the technical

played betw een the two world wars intelligentsia. Am ong its coalition

or its relationship to those in power. partners, the SDP (=Social Democra- 

At the same tim e, the intelligentsia tic Party) alsó regarded the role o f the

alsó had to realize that its function technical intelligentsia as crucial. As

had significantly altered on account the reconstruction did nőt figure as a

József N. Szabó of the change of political power. m ajor political goal in the policies of

The intelligentsia and the
change of political power
(1945-1946J K E K

Yet, com m on interests were nőt the other parties, they took less inter- 

recognized and agreed at first, partly est in this group. Right from the out- 

because m ost intellectuals who had set, the individual parties, the Com- 

lost their way and perspective did nőt munists in particular, paid special at- 

find their piacé in the new Hungary, tention to the academ ic elite and 

partly because som é representatives wished to win it over, in view of its 

of the parties concerned did nőt in- influence on the masses of the intelli- 

tend to give them a suitable role in gentsia and prospective m odernisa- 

the process of rebirth either. This tion. Because of its peculiar position, 

gave rise to somé debate am ong the an assessment o f the elite in generál

parties too. The debate focused on and of the academic elite ú f ^ j t i c u -  

whether its role in the pást made the lar, differs from that of other profes- 

intelligentsia suitable fór taking part siónál groups in several respects, 

in the process of reconstruction at all though it is part and parcel of the 

and if yes which groups of it could be policy o f the parties on the intelli- 

involved in creating a new Hungary, gentsia. The decisive political forces 

O f the wide rangé o f divergent and of the country judged the democrati- 

often extreme opinions at the turn of sation and m odernisation o f higher 

1944- 1945, it was the stand taken by education in ways which were nearly 

the HCP (=H ungarian Com m unist identical and they did nőt have any 

Party) that expressed best the inter- significant differences in their plans 

ests of the country and m ost of the to transform academic life. The par- 

intelligentsia: the intelligentsia should ties only had m inor differences in

' The paper is a summery o f a ten-year long research.



judging the pást role of pedagogues 

w ho played an im portant part in 

shaping the system of national educa- 

tion and helped to form political pub- 

lic opinion. Most of the parties criti- 

cised their pást, their relationship to 

the form er ruling eláss in the spring 

of 1945 . The NPP (= National Peasant 

Party) was the only political organisa- 

tion  to em phasize only the con nec- 

tions pedagogues had with the people 

w hen they assessed their historical 

role. However, irrespective of their 

role in the pást, each party wanted to 

gain their support. Most of the parties 

were unanim ous in stressing the need 

to rem edy the increasing problem s

K É K

teachers faced causing d iscontent 

am ong their ranks, though the SDP 

ju m p ed  to incorrect conclusions, 

judging teachers in a negative light.

From  the sum m er of 1 9 4 5 , how 

ever, it was the sm allholders that 

were the chief supporters of teachers. 

The sm allest interest was taken in 

doctors, who did nőt constitute a nu- 

m erous group and who did nőt ap- 

pear to be playing a m ajor part in re- 

construction and the political strug- 

gle. The SDP, however, recognised the 

social and political significance of 

d octors at a fairly early stage. After 

the political struggle had sharpened, 

the ISP (=Independent Sm allholders 

Party) alsó acknow ledged that the 

group was important nőt only in the 

field o f health  care bút alsó on the 

political scene. Apart from a few ini- 

tiatives, neither the HCP, nor the NPP 

recognized the true social and politi

cal weight of doctors.
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The political parties attached great 

im portance to the intelligentsia of 

public adm inistration because of its 

influence on politics and power. Ini- 

tially, all the participants of the coali- 

tion gave a negative assessment of the 

role it played in the H orthy régim é 

and wanted to create a new and de- 

m ocratic type o f public adm inistra

tion instead. From  the sum m er of 

1 9 4 5 , the ISP reappraised the pást 

role o f the intelligentsia of public ad

m inistration in a way that, in contrast 

to the political element in judging the 

group, it emphasized the importance 

of its professional function and it was 

through the latter that m em bers of 

the civil service were to find their 

piacé in the new democracy.

The parties had a similar attitűdé to 

the intelligentsia in  a num ber of 

fields, ow ing to their shared vested 

interests in creating a dem ocratic 

Hungary. However, the struggle fór 

w inning over individual groups o f the 

intelligentsia partially differentiated 

the stand of the various parties. Yet 

no actual situation of conflict arose 

am ong the participants of the coali- 

tion until the struggle had acquired a 

political character. The appearance of 

political consid erations re su lte d  in 

clear-cut demarcations a more varied 

political speetrum.

The integration of the intelligentsia 

intő the political life was a com plex 

task both fór the parties and the intel

ligentsia. In the beginning, m ost in 

tellectuals were unable to find their 

bearings in the new  circum stances 

and could nőt assess which were the 

forces accum ulated in the H NIF 

(H ungárián N ational Independence 

Front) that stood nearest to their own 

political interests. The position of 

most of the parties was nőt easier ei- 

ther as it was difficult to accom m o- 

date the role the intelligentsia played 

in the pást anti the political views of

its m ajority to the new political ideas 

and concept of democracy. Thus, at 

the tim e political life was recon- 

structed, b oth  parties faced a 

dilemma. O f the coalition parties, it 

was the HCP, the first to becom e a 

m ajor force that had to face the above 

problems at an early stage.

It was an unexpected development 

in the political life of 1945  that somé 

of the intelligentsia wished to jó in  the 

HCP. The party leadership, however, 

was unprepared fór this. It was alsó a 

challenge fór the party that som é of 

their coalition partners had been able 

to dissolve the tension betw een the 

pást function and political views of 

the intelligentsia and the dem ocratic 

political establishment. The SDP, fór 

example, welcomed intellectuals with 

open arms right from the start. The 

NPP set out to reeruit intellectuals 

w ho were sym pathetic to the peas- 

antry and who were prepared to 

‘serve the interests of the peasantry’. 

The ISP had a small group of Progres

sive intellectuals of a European cast of 

mind bút it did nőt have a large fol- 

lowing among the intelligentsia.

After the political struggle had in- 

tensified anti the eláss character of 

the individual parties had becom e es- 

tablished, it was m ainly the ISP and 

the SDP that started reeruiting the in 

telligentsia in order to extend their 

base and to increase their political in

fluence. Fór the participants o f the 

coalition were nőt indifferent to what 

stand the intelligentsia, which played 

an im portant part in shaping public 

opinion, w ould take in the political 

struggle. Follow ing the realization of 

the political significance o f the intelli

gentsia, the parties started to ju dge 

this layer along lines other than ju st 

its professional function and began to 

reckon with its political weight, too. 

After the political roles corresponding 

to the new situation had been speci- 

fied, the parties pledged to stand up 

fór the interests of the intelligentsia. 

This ‘m eeting’ of the parties and the



intelligentsia depended on w hether it 

w ould be possible to dissolve the 

conflict between its old function and 

the role it was to play in a democracy, 

as outlined above, and w hether the 

parties would be able to represent the 

interests of the intelligentsia in an ac- 

ceptable way. The num ber of intellec

tuals, jo in in g  the individual parties 

cannot be used to infer unam bigu- 

ously the impact made on the whole 

layer, as most of the intelligentsia did 

nőt jó in  the parties and were engaged 

in non-party politics.

In order to create a firm basis and 

to strengthen its positions in the po- 

litical struggle, the ISP dissolved the 

earlier tension anti em barked on a 

campaign to win over an increasingly 

greater num ber o f intellectuals. 

Through circum spect and thorough 

propaganda it took upon itself to rep

resent the interests of various groups 

and came to influence an increasing 

num ber o f intellectual groups too. 

Most leaders o f the NPP did nőt wish 

to open up the party fór a massive in- 

flux of intellectuals even at the time 

of the political struggle in order to 

preserve the leftist character o f the 

party. An increase of the influence of 

the coalition partners on the intelli

gentsia made it increasingly urgent 

fór the HCP to step up its efforts to 

extend its intellectual base. However, 

the party was to subordinate, in any 

significant way, its principled consid- 

eration concern ing the intelligentsia 

tactical interests only at the time of 

the e lection  battles. In laté August, 

1^45, the HCP alsó switched over to 

fecruiting. D uring the autum n elec- 

üon cam paign the parties set out to 

win over various groups of the intelli

gentsia. It was the HCP and the ISP 

lhat showed the greatest activity in 

this. The m ajority of the intelligentsia 

regarded the ISP as the party to real- 

12e. in perspective, bourgeois dem oc- 

racy, its own political model, and that 

ls why they voted fór this party at the 

e'eetions. Those groups of the intelli

gentsia, whose political ideas were in-
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com patible with the notion of a col- 

lective party, aligned themselves with 

the SDP or the NPP rather than the 

HCP. Thus, only a small proportion of 

the intelligentsia supported the HCP

After the parliam entary elections, 

the greatest political activity concern

ing the intelligentsia could be ob- 

served in the ranks o f those parties 

that failed to m ake a significant im- 

pression on this particular layer. Fol- 

low ing an analysis o f the situation 

and having drawn the necessary con- 

clusions, the HCP attem pted to im- 

prove its position am ong the intelli

gentsia by means of a policy concern

ing the intelligentsia revised in several 

respects. The SDP, whose policy con

cerning  the intelligentsia contained 

contrad ictions too, alsó tried to in 

crease the influence o f the party on 

this layer. The NPP continued its pol

icy of broadening its base among in

tellectuals serving the interests of the 

people. The ISP considered the m a

jority  of the intelligentsia to be its po

litical supporter that is why it did nőt 

think it was of primary importance to 

devote especial attention to this layer. 

Most intellectuals, however, adopted 

a position of political passivity, indif- 

ference or an attitűdé of ‘wait and see’ 

in the fight betw een the bourgeois 

and left-w ing forces.

The goals of reconstruction  and 

econom ic recovery were the prerequi- 

sites o f any other goals set and, fór 

this reason the workers parties estab- 

lished the best relationships with the 

technical intelligentsia among the var

ious professional groups of this layer. 

They endeavoured to strengthen their 

relationship with them through vari

ous measures. The ISP and NPP were 

alsó aware of the social importance of 

the technical intelligentsia bút they 

were nőt partial to the group from ei- 

ther a professional or a political point 

o f view because o f their different 

kinds of interests. As the sphere of ac

tivity of the technical intelligentsia 

had less to do with ideology, no polit

ical conflicts involving the group 

emerged. After the 1945  elections the 

HCP continued to seek the possibili- 

ties and form s to enable it to ex- 

change views with the ‘elite’ o f the in 

telligentsia. It continued  to endow  

the ‘elite’ w ith a role m ainly to win 

over the masses of the intelligentsia. 

Even when the elite was given prefer- 

ential treatment, it becam e clear that 

any room fór the activities of the privi- 

leged elite, which was more acknowl- 

edged than average intellectuals was 

guaranteed only in the cultural 

sphere in a C om m unist interpreta-

tion. The HCP declared unequivo- 

cally that intellectual excellence did 

nőt entitle anyone to a leading role in 

politics.

The policy concern ing the in telli

gentsia in the political struggle after 

the elections did nőt play a Central 

role that is why conflicts rarely arose 

in this field. In the situation concern

ing teachers, however, an issue that 

was a political one concerning tn&sti; 

telligentsia was transform ed intő a 

whole political case. The debates fo- 

cusing on the unsolved problems re- 

lating to this group brought to the 

surface the political questions of 

Hungárián democracy. In addition to 

the unsolved problem s pedagogues 

had to face, this issue becam e a 

source of conflict because in this field 

of activity the ideological-political el

ement was decisive. In times of politi

cal and pow er relations in the bal- 

ance, this group may temporarily be- 

com e a decisive factor fór politics. In



the policy of the HCP concerning the 

intelligentsia, pedagogues -  especially 

primary school teachers -  were given 

a special role. In various public forums, 

the party addressed itself to the prob- 

lems of the group and campaigned fór 

their solution. The NPP continued to 

attach great im portance to teachers. 

The ISP ad the SDP paid hardly any at- 

tention to the situation of teachers’ 

right until the spring of 1946.

In the spring of 1946 , pedagogues 

gave voice to their d iscontent in a 

form  exceeding all previous ones, 

w hich elicited different reactions from 

the parties. The HCP did nőt agree 

with teachers voicing their opinion in
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the way they did in the Sports Hall. It 

disapproved of strikes or other spec- 

tacular forms of defending one’s inter- 

ests. The SDP was alsó disparaging in 

its assessm ent o f the situation. The 

ISP, however, supported the rally in 

the Sports Hall and undertook to rep- 

resent the interests o f teachers. De- 

spite the fact that they condem ned 

the action  o f teachers, the w orkers 

parties went on to stress their inten- 

tion to w in them  over. The stand 

taken by the left had an im pact on 

the political views o f teachers.

After the parliam entary elections, 

the m ajority of the parties continued 

to ignore doctors. From  a political 

point of view, however, the HCP con- 

sidered it im portant to win over doc

tors and took somé initiatives in sev- 

eral fields to increase its influence. 

The interest o f the ISP towards doc

tors becam e more pronounced at the 

tim e the C om m unists pút forward 

their so-called B-list. The reason fór
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this was that at the time of B-listing 

the standard to be reached was raised 

higher fór this group of the in te lli

gentsia than fór other groups and the 

ISP did nőt agree with that. In their 

opinion, the measure did nőt only jeop- 

ardise doctors’ living bút health care 

too. In the opinion of the ISF| it should 

be possible to disregard the measure in 

the case of a group which could go 

about its daily professional business 

without getting involved in politics.

Evén back at the time of the politi

cal battles of 1 9 4 5 , it becam e clear 

that somé parties highlighted profes

sional, whereas others political con- 

siderations w hen ju dgin g  civil ser- 

vants. It was obvious that the parties 

tried to represent their interests again 

in terms of either political or profes

sional considerations. It was evident 

fór the parties o f the left that they 

would be able to increase their influ

ence only it they laid emphasis on the 

political elem ent. The forces intend- 

ing to realize bourgeois dem ocracy 

were alsó aware that they could hold 

their positions only if  they em pha- 

sized the professional element. It was 

the left that pút forward the initiative 

to clarify the problem around the ad- 

m inistrative intelligentsia. The HCP 

attached great im portance to the 

transform ation o f public administra- 

tion that is w hy it stressed political 

considerations in addition to the fi- 

nancial ones. In the beginning, the 

stand taken by the SDP was very sim - 

ilar to the p osition  of the C om m u

nists. The NPP alsó supported the 

idea of reform ing public administra- 

tion that is w hy in the first half o f 

19 4 6  it demanded the introduction of 

B-listing aimed at purging the ranks 

of public adm inistration. The ISP, 

w hich em phasized the prim acy of 

professional com petence, was unable 

to withstand this political pressure.

After a meeting of the Leftist Block 

and the ISP, people whose continued

activity in office proved to be harmful 

to the dem ocratic reconstruction  of 

the country or w ho lacked the re- 

quired level of com petence were dis- 

missed from their jo b s  in public ad

m inistration. From  the start, the ISP 

made efforts to lim it the application 

of B-listing to the narrowest possible 

field. In the sum m er of 1 9 4 6 , how 

ever, the SDP and the NPP already 

had serious ob jections to B -listing 

and often openly opposed the consis- 

tent implementation of B-listing. The 

leaders of the HCP saw them selves 

that com mittees in charge of B-listing 

overshot the m ark in a num ber of 

places and therefore agreed to subject 

the B-list to partial revision. The party 

did manage, however, to make the B- 

list achieves its fundamental goals.

It was in the autumn of 19 4 6  that a 

radical change took piacé in the atti

tűdé o f politics to the intelligentsia. 

At the 3 rd Congress of the HCP, the 

Com munists, who openly broke with 

the con cep t o f political pluralism , 

radically changed their attitűdé to the 

intelligentsia too. The party alsó 

changed its stand on groups that they 

were to integrate in 1945/6 in several 

respects. O f the various professional 

groups, it continued to attribute great 

im portance to technical people play- 

ing a Central part in reconstruction  

and in socialism  in perspective as 

w ell as the academ ic elite. At the 

same time, the Com munist Party ex- 

pected a different attitűdé or mental- 

ity from  the elite, w hich virtually 

m eant giving up autonomy. Evén in 

the post-pluralist period (autum n of 

1 9 4 6 - 1 9 4 8 ) ,  the party linked  sup- 

port with the demand to make Com 

m unist polities legitim ate. They'”' 

started m arginalising outstanding 

conservative academ ics unw illing to 

support the claim of Com m unists to 

legitim acy at that time and they fin- 

ished the process o f ousting them  

from higher education and academic 

life in the year of ’decisive change’ 

and by m eans o f the ‘university re

form’.



The preferential treatm ent of the 

technical intelligentsia continued b e

cause o f the modernisation of indus- 

try, w hich, besides the m aterial and 

m orál appreciation given to this 

group, alsó manifested itself in con- 

sciously increasing their num ber. 

Even this continued preferential treat

ment of the technical intelligentsia, 

however, went hand in hand with con- 

stant discrimination against those polit- 

ically unreliable, including persecution.

In the post-p luralist period the 

support pledged fór certain groups of 

the intelligentsia, e.g. teachers, at an 

earlier stage decreased. The situation 

concem ing doctors changed in a simi- 

lar way. It was a characteristic feature 

of the intelligentsia policy of the left 

that the various groups of the intelli

gentsia that were supposed to be won 

over had lost their.im portance. The 

intelligentsia policy o f the Com m u- 

nists pút the emphasis on creating a 

new intelligentsia instead. The Com - 

munist policy of creating a new, or- 

ganic kind of intelligentsia manifested 

itself in a lack of confidence in the 

old intelligentsia.

The new intelligentsia, which owed 

its existence to the HCP, was in a de- 

Pendent position. The totalitarian 

régime, however, pút all groups of the 

intelligentsia at the mercy of those in 

Power and expected them  to serve 

their tactics. The new intelligentsia of 

working eláss and peasant origin
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w hich at first identified  itse lf w ith 

Com m unist values cam e to realize 

that it was only an instrument in the 

hands of pow er after the Stalinist 

régimé had been fully im plemented. 

In addition to the old intelligentsia ig- 

nored, at tim es even persecuted, by 

the Com m unists, the new  in te lli

gentsia alsó felt disillusioned. It 

viewed the great erisis of Stalinism  

w ith shock and disillusionm ent and 

somé of its groups even went to the 

length of denying the Rákosi régimé. 

These groups played a decisive part 

in the reform  experim ent o f Imre 

Nagy. After the restoration of Stalin

ism  the gap betw een them  and the 

party bureaucrats standing on the 

platform  o f totalitarianism  becam e 

even deeper and impossible to bridge. 

It was nőt by chance that the intelli

gentsia was again to play a decisive role 

in the intellectual-political reform fol- 

lowing the 20 th Congress of the CPSU 

as well as in the 1956 revolution.
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Felnőttoktatás, kutatás
Das Ziel m eines Vortrags ist einer- 

seits, die gesellschaftlichen Probleme 

im Zusam m enhang m it den Roma/ 

Sinti unter ju ristisch em  Aspekt zu 

untersuchen. Andererseits m öchte ich 

darauf hinw eisen, dass die Roma/ 

Sin ti innerhalb dér Europáischen 

U nion eine spezielle Gruppé bilden, 

mit dér sich diese internationale Or- 

ganisation unbedingt bescháftigen 

muss, und für die Probleme, die aus 

dér Lage dér Roma folgt, ihre Eigen- 

Andrea Nagy art in Betracht ziehend auch auf in-

Roma/Sinti in dér 
Europáischen Union

ternationaler Ebene Lösungen suchen 

muss.
W arum kann die A ufdeckung des 

europáischen rechtlichen  Umfeldes 

um die Roma/Sinti interessant sein? 

Einerseits ist es eine unum strittene 

Tatsache, dass diese Gruppé heute die 

gröSte M inderheit des europáischen 

Kontinents ist, deren Beurteilung sei- 

tens dér europáischen Gesellschaften 

meistens negativ ist. Aus dem Blick- 

punkt dér A blehnung, dér A ussch- 

lieSung und dér Vorurteile gehen fást 

allé Gesellschaften auf gleiche Weise 

mit ihnen um, damit wird ihre ethni- 

sche Gruppé aufgrund gem einsamer 

gruppenbildender Faktorén bestimmt. 

Aus dem Gesichtspunkt dér Anerken- 

nung dér Minderheitsrechte, dér Ak- 

zeptanz des kulturellen Andersseins 

w erden aber diese Rechte in vielen 

Staaten verleugnet, behauptend, dass 

die Roma über keine solchen Kenn- 

zeichen verfügen, die aus dér Sicht

dér M inderheitsrechte gruppenbil- 

dende Faktorén sein könnten.

Auf die gestellten Fragen werde ich 

stets als Ju ris tin  die A ntw orten su

chen. In meinem  Vortrag möchte ich 

folgende Fragen beantworten.

1. Was bedeutet die 
Diskriminierung?

N ach dér Auffassung Kants muss dér 

Staat einen jed en  aus politischer und
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m oralischer Sicht als G leichen be- 

trachten, er muss allé M enschen gut- 

gláubig mit dér gleichen Fürsorge be- 

handeln.

Ich betrachte deshalb die ld ee  d ér  

Gleichheit als eine dér Grundlagen dér 

D iskrim inierung. D ér Anspruch dér 

Forderung dér Gleichheit stammt aus 

dér ld ee d ér Gerechtigkeit. Die^genaue 

Entrátselung des Begriffs dér Re£ht- 

lichkeit bescháftigt die Philosophen 

schon seit Aristoteles. Das Prinzip dér 

Gerechtigkeit ándert sich bei den ver- 

schiedenen Theorien  je  nachdem , 

welches Element die Philosophen be- 

tonen. (So können wir zum Beispiel 

über teilende G erechtigkeit, formale 

Gerechtigkeit oder Verfahrensgerech- 

tigkeit sprechen.) Die Prinzipien dér 

Gleichheit und dér Gerechtigkeit for- 

dern vöm Staat, dass er sich bei sei- 

nen Verfahren von dér nachteiligen 

U nterscheidung zurückhált, das 

heifit, er soll die R echtssubjekte in



dér gleichen Situation gleich, die 

Rechtssubjekte in anderer Situation 

anders behandeln. Auch die gleiche 

M enschenwürde dér Rechtssubjekte 

sichert die Gleichheit dér Rechte. So 

muss sich dér Staat aufgrund des Ver- 

bots dér D iskrim inierung davon 

zurückhalten, unter den Rechtssubjek- 

ten aufgrund irrelevanter gruppenbil- 

dender Faktorén (zum  Beispiel Ge- 

schlecht, Rasse, Nationalitát, Religion) 

Unterschiede zu m achen, die zum 

Nachteil führen. In diesem Sinne kön- 

nen w ir in einem  Staat űber Rechts- 

gleichheit sprechen, in deren Sinn allé 

M enschen in gleichem  M aSe für die 

Ausübung dér Rechte berechtigt sind.
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Es ist noch nicht sicher, dass diese 

für allé gegebene rechtliche Möglich- 

keit zűr völligen Gleichheit führt, die 

die Gerechtigkeit fordert, nur zűr for

maién Gleichheit. Unter den Mitglie- 

dem  dér Gesellschaft gab es oft viele 

Rechtssubjekte, die von dér A usü

bung gewisser Rechte ausgeschlossen 

waren, oder sie waren von Haus aus 

nicht in dér Lage, ihre M öglichkeiten 

nutzen zu können. In dieser Hinsicht 

lohnt es sich, auch die Kategorie dér 

Chancengleichheit zu untersuchen, de

ren Ziel es ist, die tatsáchliche Gleich

heit zu verwirklichen.

Katalog dér imm er reicher werdenden 

M enschenrechte aufgenom m en. Es 

gibt aber auch Ansichten, die das Ver- 

bot dér Diskriminierung nicht als ein 

M enschenrecht, sondern als das 

Grundprinzip dér Verwendungspraxis 

dér M enschenrechte betrachten. Diese 

begriffliche Unsicherheit ist auch bei 

einigen U rteilen des Europáischen 

Gerichts dér M enschenrechte zu be- 

obachten. Nach dem  gegenwártigen 

Standpunkt ist das Verbot dér be- 

nachteiligenden U nterscheidung ein 

M enschenrecht und zugleich eines 

dér G rundprinzipien dér A usübung 

dér M enschenrechte.

W ir sehen h ier einen Begriff von 

sonderbarer Lage. Seinem Inhalt nach 

kann er mit den politischen Freiheits- 

rech ten  in Verw andtschaft gebracht 

werden, da er die Verwirklichung dér 

individuellen Freiheit sichert, wie 

zum Beispiel das Versammlungsrecht, 

die Redefreiheit oder das W ahlrecht. 

Das Verbot dér Diskriminierung kann 

aber nicht den Freiheitsrechten ent- 

sprechen, wo dér Staat nur sehr we- 

nig im Zusammenhang mit den Rech- 

ten zu tun hat (z.B. die W ahlen aus- 

zuschreiben, den Őrt zu sichern) da 

die Verwirklichung dér Rechte durch 

die Tátigkeit des Individuum s ge- 

schieht. D em gegenüber brau ch t die 

Sicherung dér N icht-U nterscheidung 

einen ernsten staatlichen Eingriff. Dér 

Staat muss in erster Linie für sich vor- 

schreiben , die Rechtssubjekte als 

g leich zu behandeln. Eben deshalb 

muss es w eiter untersucht w erden, 

für wen das Verbot gültig sein kann.

2. Welche inhaltlichen 
Eigenschaften hat das Recht auf 
das Verbot d ér Diskrim inierung?

Dieses Recht wird in dér Fachliteratur 

als M enschenrecht betrachtet. Dieses 

Recht wurde m it dem VorstoS dér 

rechtstaatlichen  D enkw eise in den

3. A u f welche Rechtssubjekte 
müssen sich die Rechtsregeln dér  
Antidiskriminierung beziehen?

In m einer bisherigen Argumentation 

habé ich stets über die Verpflichtung 

des Staates  gesprochen, deshalb lohnt 

es sich zu untersuchen, ob es genügt,

wenn das Verbot dér benachteiligen- 

den Unterscheidung nur für den Staat 

Schranken aufstellt, bzw. ob mán die

ses Verbot über den Staat hinaus auch 

von den im  Staat lebenden Rechts- 

subjekten fordem  kann und soll.

Dér Anspruch dér Erweiterung des 

Verbots kann hauptsáchlich mit den 

Vorurteilen dér Individuen begründet 

werden.

In dér Entstehung dér Vorurteile 

spielt das Stereotypisieren eine groSe 

Rolle, nach dem mán den Mitgliedern 

einer gegebenen Gruppé áhnliche 

Charakterzüge beim isst, unabhángig 

davon, wie sich  diese M itglieder in 

dér Tat voneinander unterscheiden . 

Dam it bekom m t m án von K indheit 

an die fertige Beurteilung dér M en

schen, m it dér m án sich  unbew usst 

identifizieren kann. So kann das Ziel 

des Individuums aufgrund eines feh- 

lerhaften Gedankenganges sein, seine 

eigene Gruppé von dér áufieren 

Gruppé zu trennen. Die Gruppenbil- 

dung geschieht von Anfang an auf

grund irrelevanter Kennzeichen, und 

damit wird die Diskriminierung her- 

vorgerufen. Die Existenz und die Wir- 

kung dér Vorurteile motivieren jeden- 

falls, dass das Verbot dér Unterschei

dung über den Staat hinaus auch für das 

Individuum als eine Pflicht erscheint.

4. D a rf das Individuum die 
Einhaltung des Verbots dér 

benachteiligenden  
Unterscheidung verleugnen, 

indem  es sich auf seine 
Privatautonomie beruft?

Die Problem atik dér Antw ort auf 

diese Frage steckt in dér Trennung dér 

Privatspháre und dér öffentlichen Sphdre.

Dér die Privatspháre bestim m ende 

status libertatis bedeutet nach Georg 

Je llin ek  „für den Bürger eine solche 

individuelle Freiheitssphare, die frei 

vöm staatlichen Imperium ist, wo das 

Individuum  mit seiner freien T átig

keit seine Privatziele befriedigen 

kann”.1



Die Trennung dér beiden Spháren 

ist nötig, um  die Grenzen dér Geltung 

dér M enschenrechte und das Mafi des 

staatlichen Eingriffs bestim m en zu 

können. Von diesem  G esichtspunkt 

aus können wir die M enschenrechte 

nach ihrem  Inhalt a u f absolutes und 

beschránkbares Recht teilen. Dér grup- 

penbildende Faktor ist in diesem Fali, 

wo die G renzen des gegebenen 

Rechts liegen -  w enn es überhaupt 

Grenzen gibt bzw. aus w elchen 

Gründen dér Staat im Fali dér absolu- 

ten Rechte eingreifen kann. Nach dér 

Hauptregel ist dér Staat nicht berech- 

tigt, in die Rechte dér Privatautonomie 

hineinzureden, das heifit zum Beispiel, 

dass die Individuen auf die vertragli- 

che Freiheit berufend die Regein des 

Verbots dér Diskriminierung nicht be- 

achten müssen. Aufgrund ihrer Vorur- 

teile können sie bei dér vertraglichen 

Partnerwahl Mitglieder gewisser Grup

pén praferieren oder zurückweisen.

Bei dér Suche nach dér Antw ort 

müssen wir eine weitere Frage analy- 

sieren: Erscheint das Verbot dér Dis

krim inierung als M enschenrecht nur 

lm Verháltnis von Staat und M ensch, 

°der schafft es eine Grundlage für die 

Bezugnahme auch im Verháltnis von 

Privatperson zu Privatperson?

Unser Ausgangspunkt ist, dass die 

Achtung dér M enschenrechte in dér 

Verfassung in erster Linie die Aufgabe 

des Staates ist, und das Einhalten- 

Lassen dér Rechte unter gewissen Be- 

dingungen auch eine staatliche Auf
gabe ist.

Nach dér Rechtsauffassung dér 

^SA sichern die Grundrechte aussch- 

hefilich vor dem staatlichen Eingriff 

emen Schutz, und Privatpersonen ge- 

genüber kann mán die Geltung dieser 

Rechte n icht erfordern, da die ver- 

tragliche Freiheit dér Personen über 

a^es steht. Zűr Lösung dieses Pro- 

blems wurde die D oktrin des staatli- 

chen Handelns (state action doctrine) 

lns Leben gerüfen, in dér die Privat- 

sPháre danach untersucht wird, ob es 

e 'n verbindendes Elem ent mit dér
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staatlichen Spháre gibt, bzw. ob die 

Privatinstitution/Privatperson eine öf- 

fentliche Aufgabe (public function) 

erfüllt. W enn ein solches Elem ent 

nachweisbar ist, dann kann das staat

liche Handeln, das Hineinreden in die 

Sachen nicht zurückgewiesen werden 

(z.B. wenn eine Privatschule staatlich 

anerkannte Zeugnisse ausgibt).

Die deutsche Rechtstheorie náhert 

sich dem Problem anders. Das 1. Ka- 

pitel des Grundgesetzes spricht aus: 

„Die nachfolgenden Grundrechte bin- 

den Gesetzgebung, vollziehende Ge- 

walt und Rechtsprechung als unmit- 

telbar gehendes Recht” (Artikel 1. (3) 

N ach dieser Aussage habén die 

Rechte im  Verháltnis zum Staat eine 

vertikale Geltung. Zűr Interpretierung 

dér Grundrechte in den Beziehungen 

von Privatpersonen zueinander ist die 

D rittw irkung-T heorie geboren. Auf

grund dér Theorie dér unm ittelbaren  

Drittwirkung (Nipperdey) werden die 

G rundrechte so betrachtet, dass sie 

sow ohl h insich tlich  des Inhalts dér 

Rechtsverháltnisse zw ischen Privat

personen als auch dér Rechtsfolgen 

von absoluter Geltung sind. So sind 

die Privatpersonen unm ittelbar den 

G rundrechten verbindlich  unterge- 

ordnet. Diese Auffassung hat Düring 

kritisiert, und er hat seine Theorie 

über die m ittelbare Drittwirkung gebil- 

det. Nach dieser Theorie kann mán 

sich  nicht auf die G rundrechte des 

Grundgesetzes unm ittelbar berufen, 

die Gerichte habén aber die Möglich- 

keit, bei dér Lösung von Rechtsstreiten 

unter Privatpersonen die zu verwen- 

denden Rechtsnormen dér grundrecht- 

lichen W ertordnung entsprechend zu 

interpretieren. Dadurch wird die Gel

tung dér im Grundgesetz festgelegten 

objektiven W ertordnung gesichert.

Nach dér genauen inhaltlichen Auf- 

d eckung dér D iskrim inierung blieb 

eine Frage offen:

5 . Sind allé Unterscheidungen  
verboten, oder kann eine 

Unterscheidung rechtlich erlaubt 
sein?

In den von m ir untersuchten Fállen 

war ein wichtiges Kritérium, dass die 

Unterscheidung mit vernünftigen Ar- 

gumenten nicht zu rechtfertigen sei, 

und dass es tatsáchlichen N achteil 

verűrsache. In den Fállen, in denen 

diese Bedingungen nicht vorhanden 

sind, ist die Unterscheidung prinzipiell 

erlaubt. Es gibt sogar solche Situatio- 

nen, in denen die U nterscheidung 

zw ischen Personen oder Gruppén 

ausgesprochen erforderlich ist.
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Die Mitglieder dér diskriminierten 

Gruppén sind im  Allgemeinen in be- 

nachteiligter Situation, und im Interesse 

dér Abhilfe dér Nachteile ist dér An- 

spruch auf die positive Diskriminierung 

als eine dér möglichen Lösungen. Es ist 

immer ein Teil dér Politik des W ohl- 

fahrtstaates, dér eine günstige Praxis zu 

zeigen versucht, mit dér er deri'Uqter- 

schied zwischen den verschiedenen 

Gruppén verschwinden lásst, die im 

Staat leben. (Es ist auch wahr, dass dér 

Staat die Unterschiede auch nur mit dér 

Unterscheidung abhelfen kann.)

Dér Bedeutungsinhalt und die Ak- 

zeptanz dér positiven D iskrim inie

rung ist in den einzelnen Staaten sehr 

unterschiedlich.

Die Fachliteratur versteht darunter 

hauptsáchlich zwei Begriffe. Zeitlich 

früher ist dér Begriff dér positiven Ibe- 

kráftigenden M afínahmen  (positive / af- 

firmative action) in dér amerikanischen 

Rechtspraxis entstanden, wáhrend die



Rechtsschaffung dér EU seit 2 0 0 0  den 

Begriff dér vernünftígen Anpassung ein- 

geführt hat. (Die Direktíve des Europa- 

rates 2000/78/EK über die Schaffung 

dér allgemeinen Rahmen des Prinzips 

dér Gleichbehandlung in dér Bescháfti- 

gung und auf den Arbeitsplátzen ver- 

wendet diesen Begriff zum ersten Mai.)

Die beiden Begriffe scheinen zwar 

nach ihrem Zweck áhnlich zu sein, 

sind aber in Betracht ihrer verwende- 

ten Mittel sehr unterschiedlich. Die be- 

kráftigenden Mafinahmen werden von 

dér Aufhebung dér nachteiligen Situa

tion ins Leben gerufen, ihre Aufrech- 

terhaltung ist nur provisorisch, und bis 

zum  Aufhören dér N achteile gültig.
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Demgegenüber sind die Einführung 

und die Aufrechterhaltung dér ver- 

nünftigen Anpassung endgültig, da es 

ihr Ziel ist, dass mán die spezielle Ei- 

genschaft einer bestimmten Gruppé in 

den Phasen dér Rechtsschaffung bzw. 

dér Rechtsanwendung stets beachtet. 

Damit wird eine Gruppé, die spezielle 

Eigenschaften hat, anders als die Mehr- 

heit behandelt, aber die existierenden 

Nachteile können beseitigt werden.

Ü ber die allgem eine inhaltliche 

Vorstellung hinaus m uss ich  nach 

dem  G esichtspunkt m eines Them as 

den Stoff dér Untersuchung verengen:

6. W ie verhált sich die 
Europáische Union zu den 

Begriffen dér Diskrim inierung / 
positiven Diskrim inierung?

W ir habén eine interessante Situa

tion vor uns. W áhrend dér Verweis 

auf die M enschenrechte im  öffentli-
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chen  Recht ziem lich spát erscheint, 

ist die Kategorie dér Diskriminierung 

auch schon im begründenden Römi- 

schen  Vertrag b etont. Es ist wahr, 

dass dieser anfángliche Begriff noch 

nicht ganz identisch mit dér von mir 

früher definierten Kategorie ist, aber 

„das Verbot dér U nterscheidung 

gehört w irklich  zum  W esen dér eu- 

ropáischen Integration, da ihre Gel- 

tung die Staatsgrenzen ihrer w irt- 

schaftlichen Bedeutung beraubt”.2

Im  Röm ischen Vertrag steht das 

Verbot dér Diskriminierung als ein of- 

fener Rechtsbegriff: aufgrund des 

Prinzips dér vier Freiheiten (freier 

W arenverkehr, freier Personenver- 

kehr, freier Kapitalverkehr, freier 

D ienstleistungsverkehr) ist die be- 

nachteiligende U nterscheidung ver- 

boten, die auf dér Staatsangehörigkeit 

oder auf dér Herkunft aus einem Mit- 

gliedstaat basiert.

Das anfángliche Verbot m it w irt- 

schaftlichem  Zweck bekam  einen im- 

m er nuancierteren Inhalt, und es ist 

die Direktive 2000/43/EK über die 

D urchführung des Prinzips dér 

G leichbehandlung, unabhángig von 

dér Rasse oder dér ethnischen H er

kunft geboren.

Dieses Material zum Kollektivrecht 

wird einer dér Pfeiler zűr Vorstellung 

dér Regelung über die Romas sein. lm 

Fali einer ethnischen Gruppé lohnt sich 

über das Verbot dér benachteiligenden 

Unterscheidung hinaus auch die Lage 

dér Minderheitsrechte zu untersuchen.

7. Ist es möglich, gleichzeitig 
über die M inderheitsrechte 

und über das Verbot dér  
benachteiligenden  

Unterscheidung zu sprechen?

Das Diskriminierungsverbot als Men- 

schenrecht erfordert vöm Staat die 

Einhaltung des Prinzips dér Gleichbe

handlung. Im Sinne dér M inderheits

rechte beanspruchen die Mitglieder dér 

gegebenen Gruppé eben, dass mán ihre 

speziellen Eigenschaften in Betracht 

zieht, und wenn nötig, sie aufgrund 

dieser Eigenschaften unterschiedlich 

behandelt. Als Ergebnis dieser unter- 

schiedlichen Behandlung kommen die 

M inderheitsrechte zustande, die zűr 

Aufrechterhaltung dér Existenz dér 

Gruppén als Minderheit nötig sind.

Diese M inderheitsrechte w erden 

aber von vielen verleugnet, die sich 

auf die G leichheit dér Verfassungs- 

rechte berufen. Das eine Element des 

Problem  ist, dass sich  die Verfas- 

sungsrechte nur in ein staatsbürgerli- 

ches Verháltnissystem  einfügen las- 

sen , w áhrend bei den M inderheits- 

rechten nicht die Staatsbürgerschaft 

gruppenbildend wird, sondern irgend 

eine spezielle E igenschaft (z. B. die 

A ngehörigkeit zu e iner nationalen 

ethnischen Minderheit).

Das andere Elem ent des Problem s 

kann das schon erwáhnte Gleichheits- 

prinzip geben. Bei dér Gleichheit un- 

terscheidet die Fachliteratur zwei, in 

ihren Akzenten verschiedenartige Ka- 

tegorien. Die eine Bedeutungsvariante 

ist die „Egalitát”, die die Gleichheit dér 

allgemeinen Rechte bedeutet, nach dér 

mán in einer gegebenen Gemeinschaft 

immer und für jeden die gleichen Re

gein verw enden muss. In diesem 

Sinne darf mán unter den Staatsbür- 

gern keine Unterschiede m achen, je -  

dem gebühren die gleichen Rechte, 

und die G leichheit dieser Rechte ist 

unabhángig vöm Inhalt dér Norm. 

Aufgrund dieser Annáherung ist dér 

W unsch nach den Sonderrechten dér 

Minderheiten leicht zurückzuweisen. ,

lm  Sinne dér anderen Annáherung 

dér G leichheit ist unter dem Begriff 

„Egalitát” die Gleichheit dér speziellen 

Rechte und dér Verpflichtungen zu 

verstehen, die in einer gegebenen Ge

m einschaft die G leichheit zw ischen 

verschiedenen Gruppén bedeutet, die 

aufgrund bestim m ter gruppenbilden- 

der Faktorén zustande gekom m en 

sind. So müssen wir mindestens zwei 

Gruppén bilden, w enn wir das Vor-



handensein des Prinzips dér Gleich- 

heit untersuchen w ollen, und wir 

können erst dann feststellen, ob es 

eine Kategorie gibt, aufgrund deren 

diese G ruppén unterschiedlich  be- 

handelt werden. In diesem Sinne be- 

steht zw íschen dem Recht auf den 

G ebrauch dér eigenen Sprache dér 

Minderheiten und dem Recht auf die 

offizielle Sprache dér M ehrheit ein 

G leichheitsverháltnis, da jed er seine 

eigene M uttersprache benutzt, nur 

eine von den beiden die offizielle 

Sprache des Staates ist.

In diesem Sinne „existieren keine 

Mehrheits- oder Minderheitsrechte, nur 

Rechte, ohne Unterscheidung; die Min

derheitsrechte bedeuten einfach verschie- 

dene Wege zu den -  in diesem grundle- 

genden Sinne gleichen -  Rechten”.3

8. Werden die M inderheitsrechte
von dér Europáischen Union 

anerkannt?

Die Fragenstellung ist zweckmáSig, da 

wir im Fali dér EU, beziehungsweise 

ihrer Vorgángerin, dér Europáischen 

W irtschaftsgem einschaft über solche 

Organisationen sprechen können, die 

von den Mitgliedstaaten ausgesprochen 

mit wirtschaftlichem Zweck zustande 

gebracht wurden, so stand die Frage 

dér allgemeinen Menschenrechte lange 

Zeit nicht im Kollektivrecht. Deshalb 

lohnt es sich zu untersuchen, wie diese 

umstrittene Kategorie im inneren Ver- 

háltnissystem dér Union erscheint.

Die Lage kann die ziem lich unter- 

schiedliche Einstellung dér Mitglied

staaten zu den M inderheitsrechten 

nuancieren , die w iederum  von dér 

N ationalauffassung des betreffenden 

Staates wesentlich beeinflusst wird.

Auch die mit den M inderheitsrech

ten verbundene Tátigkeit dér interna- 

tionalen Organisationen, die sich mit 

den M enschenrechten bescháftigen, 

lst voll von D iskussionen. Bis heute 

lst es nicht gelungen, ein solches in- 

ternationales Dokument anzufertigen, 

das von jedem  Land akzeptiert wáre.
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Die obigen Unsicherheiten, die un- 

terschiedliche E instellung dér M it

gliedstaaten konnten aber nicht ver- 

hindern, schon auf dér Ebene dér Eu

ropáischen W irtschaftsgem einschaft 

zu versuchen, die gemeinsame Rege- 

lung des M inderheitenschutzes zu 

schaffen. Das Europáische Parlament 

hat angeregt, die Frage auf die Tages- 

ordnung zu setzen. Im Rahmen dieser

-  in erster Linie politischen -  Institu- 

tion sind zwar Stellungnahm en und 

Em pfehlungen zu den ethnischen 

M inderheiten entstanden, aber diese 

Initiativen sind auf dér Ebene des 

Parlaments liegen geblieben,

lm  gegenwártigen Kollektivrecht ist 

keine konkrété Verordnung zu fin- 

den, die sich  auf die M inderheits

rechte beziehen würde. Wegen dieses 

Mangels habé ich untersucht, was fúr 

indirekte M öglichkeiten  es gibt, die 

zum Schutz dér nationalen ethni- 

schen Minderheiten dienen könnten.

So b in  ich  zum  Prinzip d ér  Subsi- 

diaritát gelangt, das dér Vertrag von 

M aastricht eingeführt hat. Diesem 

G rundprinzip kom m t bei dér Ent- 

scheidungsfindung eine wichtige Ga- 

rantierolle zu. Seinem  Ziel nach 

fáchert es sich  in zwei Richtungen 

auf: Einerseits betont es als Hauptre- 

gel, dass die Entscheidungen imm er 

dórt getroffen werden müssen, wo die 

m eisten nötigen Inform ationen dazu 

zűr Verfügung stehen. A ndererseits 

hat es zum Ziel, den übergroSen Re- 

gelungszwang dér gemeinschaftlichen 

Institutionen zurückzudrángen und 

zu bestim m en, w ann, zu w elchem  

Anlass eine Institution verfahrensbe- 

rechtigt ist.
Die lokálé Ebene, die Einbeziehung 

dér Betroffenen kann für die nationalen 

ethnischen Gruppén -  wenigstens auf 

theoretischer Ebene -  eine Möglichkeit 

schaffen, sich in die mit ihnen verbun- 

denen Regelungen einzuschalten.

Zűr praktischen Verw irklichung 

des Subsidiaritátsprinzips dient auch

die Kommíssion dér Régiónén, die auch 

vöm Vertrag von Maastricht zustande 

gebracht wurde. Diese Kom m ission 

m it konsultativem Charakter besteht 

aus den Vertretern dér regionalen und 

lokálén Körperschaften, dér Selbst- 

verwaltungen, und sie kann ihre Mei- 

nung áuSem , beziehungsweise an dér 

Schaffung des Kollektivrechts teilneh- 

men. So kann sie auch für die Vertre - 

tüng dér regionalen Interessen, und 

dadurch für die dér M inderheitsinter- 

essen geeignet sein.

Mit dér Stárkung des Regionalis- 

mus in  den Mitgliedstaaten (zum Bei- 

spiel in Spanien, Italien) kann mán 

beobachten , dass die M inderheiten,

K É K

die eine groSe Anzahl habén und in 

einem  Gebiet leben, tatsáchlich eine 

M öglichkeit bekom m en, von den fi- 

nanziellen Q uellen dér strukturellen  

G rundlagen , die die EU geschaffen 

hat, ihre eigene Gruppé zu schützen 

und zu stárken.

9. W ie erscheint die Frage^tés 
M inderheitenschutzes im 

áufieren Beziehungssystem  
d ér Europáischen Union?

Bei dieser Frage lohnt es sich zu ana- 

lysieren, was für A ntw orten die EU 

auf die auEenpolitischen Fragen sol- 

chen Inhalts gibt, beziehungsweise ob 

dér M inderheitenschutz im Fali dér 

vor dem Beitritt stehenden Staaten ei- 

nen Akzent bekommt.

Nach 1 9 8 9  führte die Auflösung 

dér Sowjetunion, dann die von Jugos- 

lawien zu ethnischen K onílikten. In 

diesen Konflikten spielten die ethni-



sche und die M inderheitenfrage die 

H auptrolle. Die Lősung dieser Kon- 

flikte war dér Schlüssel dér friedli- 

chen Regelung dér Kriegssituationen. 

Es ist eindeutig zu sehen, dass die EU 

die Minderheitenfrage -  den anderen 

internationalen O rganisationen áhn- 

lich  -  als S icherheitsfrage  behandelt 

hat. Die Regelung dér M inderheiten

frage ist deshalb wichtig, weil die EU 

darin eine G efahrenquelle gesehen 

hat. D eshalb ist das D okum ent mit 

dem  Titel „Richtlinien zűr A nerken- 

nung dér neuen Staaten in Osteuropa 

und in dér Sow jetunion”, beziehungs- 

weise das Europáische Stabilitátsab- 

kom m en entstanden. Gegenüber den

vor dem  Beitritt stehenden Staaten 

wird die W ichtigkeit dér Minderheits- 

rechte auch aufgrund sicherheitspoli- 

tischer Gründe proklam iert. Es wird 

von den Staaten erfordert, dass sie 

aufgrund dér Koppenhager Kriterien, 

die von dér Organisation für Sicher- 

heit und Zusamm enarbeit in Európa 

(Ő SZE) angenom m en w urden, ihr 

Regelsystem in Bezug auf die M inder- 

heiten kláren.

W áhrend dér Verhandlungen m it 

den w erdenden M itgliedstaaten un- 

tersucht die K om m ission die Politi- 

ken, die die Minderheitsrechte betref- 

fen. Dam it ist eine sehr starke An- 

omalie entstanden, da die Staaten, die 

auf den Einlass w arteten, einer sehr 

strengen U ntersuchung ausgesetzt 

waren, was die Minderheitsrechte be- 

trifft, wáhrend die K om m ission ge

genüber den M itgliedstaaten dér EU 

keine solche Kompetenz hatte, da das 

Kollektivrecht mangelhaft war. Kritik 

an dér Regelung dér M inderheits-
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rechte war nur im  Rahmen dér Bei- 

trittsverhandlungen m öglich, nach 

dem Beitritt des Staates besteht keine 

M öglichkeit mehr, das Thema auf dér 

Tagesordnung zu haltén.

10. Warum kann es interessant 
sein, die europáische rechtliche 
Um gebung im Zusammenhang 

mit den Roma aufzudecken  
und vorzustellen?

Es ist nicht zu verleugnen, dass diese 

Gruppé heute als die gröfite Minder- 

heit des europáischen Kontinents gilt. 

Ihre Beurteilung seitens dér europái

schen Gesellschaften ist in dem Sinne 

einheitlich, dass diese Gruppé am mei- 

sten den rassistischen Handlungen und 

dér nachteiligen Unterscheidung aus

gesetzt ist. Dies behaupten verschie- 

dene intemationale Organisationen.

Die E instellung dér europáischen 

Staaten zu den Roma und die rechtli

che Umgebung sind bei weitem nicht 

so einheitlich. Es gibt Lánder, wo die 

einzige rechtliche M öglichkeit zum 

Schutz ihrer Gruppé das Verbot dér 

D iskrim inierung und die Betonung 

dér nachteiligen Lage ist. In bestim m - 

ten Staaten erscheint über die Beto

nung dér nachteiligen  Lage hinaus 

auch dér Anspruch auf die positiven 

M aSnahm en. Es sind auch solche 

Staaten zu finden, in denen sie als 

ethnische M inderheit berechtigt sind, 

ihre M inderheitsrechte auszuüben. 

Die von mir früher untersuchten bei

den Begriffe (Verbot dér Diskriminie

rung, M inderheitsrechte) erscheinen 

manchmal nebeneinander, manchmal 

einander ausschlieSend in den einzel- 

nen Politiken.

Ü ber die begriffliche U nsicherheit 

hinaus gibt es aber mehrere Charak- 

terzüge, die in den einzelnen Staaten 

gem einsam  ist: dér gröSte Teil dér 

Roma lebt am Rand dér Gesellschaft, 

unter sehr schlechten Lebensverhált-

nissen. Im Kreis dér Bevölkerung dér 

Staaten besteht ihnen gegenüber eine 

Intoleranz hohen Grades.

Laut Statistiken ist das Schulungs- 

niveau dér Roma in den Staaten we- 

sentlich niedriger. Dér Anteil dér Ar- 

beitslosen ist unter ihnen viel gröfier, 

ihr D urchschnitteinkom m en ist we- 

sentlich niedriger, ihr Gesundheitszu- 

stand ist viel schlechter als beim  an

deren Teil dér Bevölkerung. Dér 

Grund oder die Folge dér obigen Tat- 

sachen ist, dass viele von ihnen in ar- 

men Gebieten lebt, und in W ohnun- 

gen, in denen oft die elem entarsten 

Lebensgrundlagen fehlen. Ein weite- 

res Problem  ist, dass m án dórt gar 

nicht, oder nur begrenzt zu guter Ver- 

sorgung kom m en kann.

Es ist auch eine groSe Sorge, dass 

die Mitglieder dér Gruppé über kein- 

erlei D okum ente verfügen, und das 

kann weitere Problem e verursachen. 

Es fehlen die Geburts- und Heiratsur- 

kunden, deshalb können diese Leute 

keine A ufenthaltsgenehm igung be- 

kom m en, oder sie kön nen die For- 

m en dér Sozialversorgung n ich t in 

A nspruch nehm en. Dér M angel an 

Papieren hindert sie auch daran, an 

den lokálén oder Landeswahlen teil- 

zunehm en. D am it können sie auch 

kein Interessenverwirklichungssystem 

ausgestalten. Diese Personen existie- 

ren „juristisch” nicht, so sind sie auch 

keine Staatsbürger von keinem Staat.

Eine weitere allgemeine Eigenschaft 

ist, dass die Behörden von dieser 

Volksgruppe keine genauen statisti- 

schen Daten habén.

Dér Beitritt dér EU im Jahre 2 0 0 4  

erhöhte die Anzahl dér Roma auf 6-8  

M illionen, som it w urden sie die 

gröSte ethnische Minderheit.

A uf die „übernationale E xistenz” 

dér Roma und auf die Problem e um 

sie habén mehrere intem ationale O r

ganisationen ab den 9 0 e r  Jahre auf- 

merksam gemacht.

Dér Auftritt dér U nion ist im m er- 

hin notwendig, da die „Übernationa- 

litát” dér Roma und die Ergebnislo- 

sigkeit dér bisherigen Praxis dér Mit-



gliedstaaten es nötig macht, dass die 

G em einschaft aufgrund des Subsí- 

d iaritátsprinzips von M aastricht 

Schritte unternimm t. W enn wir diese 

Frage nur rationell und auf w irt- 

schaftliche Gründe berufend untersu- 

chen, (ich glaube, es ist unumstritten, 

dass die EU noch  im m er die w irt- 

schaftlichen  Argumente für schw er- 

wiegend hált), soll mán etwas auf EU- 

Ebene auch deshalb tun, w eil mán 

n icht erlauben kann, dass eine so 

grófié Gruppé dauernd rückstándig 

zu den anderen M itgliedern dér Ge- 

sellschaft bleibt.

Es ist auch deshalb w ichtig, weil 

uns die Á hnlichkeit dér Situations- 

analysen und die Ergebnislosigkeit 

dér Initiativen in den einzelnen Mit- 

gliedstaaten zum Zusammenhalt und 

zűr gem einsam en Handlung anspor- 

nen. Mán muss dabei helfen, dass 

sich die Roma durch die entsprechen- 

den Integrationsprozesse dem Ar- 

beitsm arkt dér gegebenen Staaten 

anschliefien, und durch die Verbesse- 

rung ihrer wirtschaftlichen Lage kann 

die Loslösung von dér M ehrheit dér 

Gesellschaft gestoppt werden.

11. W elche Rechtsmöglichkeiten 
stehen dér Europáischen Union 

Z űr Verfügung, die Probleme dér  
Roma/Sinti zu lösen?

Zuerst scheint es zw eckm áSig zu 

sein, die Entscheidungen, Beschlüsse 

Und die Praxis dér EU zu, untersu- 

chen, in denen die Organe dér Union 

konkrété Lösungen suchen, um  die 

Fragen, die die Roma betreffen, zu 

beantworten. U nter diesen Beschlüs- 

Sen finden w ir leider keine Rechts- 

RUelle von bindender Kraft, aber das 

Problem findet im m er m ehr W ider- 

hall in den einzelnen D okum enten. 

Die Roma-Frage wird im Denken und 

Handeln dér Europáischen Union im

mer w ichtiger. Dazu kann sie ju ri- 

stisch zwei Wege w áhlen: dér eine 

kann dér rechtliche Hintergrund sein, 

den die Richtlinie für das Verbot dér
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ethnischen D iskrim inierung sichert, 

und im Kollektivrecht zu finden ist. 

Die andere Möglichkeit kann dér po- 

litisch zunehm end betonte M inder- 

heitenschutz sein, dér aber im Kollek

tivrecht nicht vorhanden ist.

Die Richtlinie gegen die ethnische 

D iskrim inierung, die sich  auf die 

nachteilige U nterscheidung bezieht, 

muss auch in dér Rechtsverwendung 

dér M itgliedstaaten erscheinen , und 

zwar durch die Verpflichtung zűr 

Rechtsharm onisierung. Hier können 

Schwierigkeiten auftreten, da sie sich 

nur auf die Bürger dér EU (das heifit: 

auf die-Staatsbürger dér Mitgliedstaa

ten) beziehen kann. Ein weiteres Pro

blem  bedeutet, dass die Anforderung 

dér Behandlung als gleichberechtigte 

Bürger die A ssim ilation dér Roma 

stárken kann. Es kann natürlich nur in 

dem Fali problematisch sein, wenn die 

Gruppén dér Roma, indem  sie von 

ihrem Recht auf die freie Identitátswahl 

Gebrauch m achend, über das Verbot 

dér nachteiligen Unterscheidung hin- 

aus auch fordern, dass sie ihre Minder- 

heitsrechte ausüben können.

Aus dieser S icht ist es besser, die 

Garantien des M inderheitenschutzes 

zu verwenden, aber hier kann als Be- 

schránkungsfaktor erscheinen , dass 

es im Moment keine direkte Gemein- 

schaftsregel gibt, die in dieser Sache 

den ethnischen M inderheitsgruppen 

dér Roma behilflich sein könnte.

M einer M einung nach soll die EU 

die zwei Rechtsm öglichkeiten einan- 

der ergánzend verw enden, wenn sie 

tatsáchlich  Ergebnisse in dér Rege- 

lung dér Lage dér Roma und bei dér 

Lösung ihrer Problem e erzielen 

m öchte. Das Verbot dér ethnischen 

Diskriminierung, beziehungsweise die 

M öglichkeiten des M inderheiten

schutzes dürfen einander nicht aus- 

schliefien, sondern mán muss die bei

den Begriffe bei dér Lösung dér Fragen 

so benutzen, dass die W irksamkeit dér 

zu erreichenden Ziele gesichert wird.

Die parallele Verwendung dér beiden 

obigen Rechtsm öglichkeiten scheint 

am zweckmáfiigsten zu sein, aber es 

kann sich eine weitere Frage ergeben:

12. In welchem Verhaltnis 
zueinander stehen das Recht auf 

das Verbot dér nachteiligen 
Unterscheidung und das 

Minderheitsrecht im Fali dér  
Roma?

W egen dér besonderen Lage dér 

Gruppé kann das H auptziel m einer 

M einung nach die A bschaffung dér 

D iskrim inierung, beziehungsw eise

die Verwendung des Prinzips dér glei- 

chen Behandlung sein, das mit dem 

ersteren im Zusam m enhang steht. 

Mán kann es natürlich nur so errei- 

chen, wenn wir auch die Lebensver- 

háltnisse dér Roma zu verbessern ver- 

suchen. U nter diesem Aspekt ist die 

soziale Aufschliefiung wichtig, da die 

Erhöhung des Niveaus von önterricht 

und Berufsausbildung (und d e s Z u - 

gangs zu höherer Bildung), W ohnen 

sowie árztlicher Versorgung auch die 

Verbesserung dér Lebensverháltnisse 

dér Roma mit sich bringen kann. So

m it könnte das grófié Problem  dér 

Rom a, nám lich die starke A bsonde- 

rung und A usblendung von dér 

M ehrheitsgesellschaft gelöst werden. 

Parallel mit dér sozialen Aufsch- 

lieSung m üsste mán aber die M ög

lichkeit für den Schutz dér sprach- 

lich-kulturellen Identitát sichern, in

dem m án die Entscheidung dér 

einzelnen Gruppén dér Roma in Be- 

tracht zieht. Es ist deshalb wichtig, da



viele von ihnen wegen des m ehrere 

Jahrhunderte lángén Zusam m enle- 

bens m it den europáischen G esell

schaften auf den W eg dér Assim ila- 

tion gekom m en sind. So w ollen sie 

die Möglichkeit dér m ehrfachen Iden- 

titát nicht wahrnehmen, sondern aus- 

schlieSlich  als Bürger des Staates le- 

ben, in dem sie w ohnen. U nter die- 

sem  Aspekt gibt es zw ischen dem 

Schutz gegen die D iskrim inierung 

und dér sozialen AufschlieSung, bzw. 

den M inderheitsrechten zűr Siche- 

rung dér kulturellen Identitát unbe- 

dingt eine Prioritát.

Das erste und wichtigste Ziel ist es, 

die D iskrim inierung abzuschaffen,
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und im  Zusam m enhang dam it das 

Prinzip dér gleichen Behandlung zu 

sichern . Die Politiken dér M itglied- 

staaten, die sich  m it den Rom a b e

scháftigen, können in erster Linie die 

Verwirklichung dieses Ziels als Aus- 

gangspunkt betrachten. Zu den Experi- 

menten für die Abschaffung dér nach- 

teiligen Unterscheidung schlieSen sich 

die Program m e für die soziale Auf- 

schliefiung an.

Erst nach den Mafcnahmen für die 

A bschaffung dér D iskrim inierung 

und für die soziale A ufsch lieSu ng 

lohnt es sich, sich  m it den M inder

h eitsrechten  zűr S icherung dér 

sp rach lich -ku ltu rellen  Identitát zu 

bescháftigen. Mán soll den einzelnen 

G ruppén dér Rom a das Recht zűr 

W ahl geben: w ollen sie ihre M inder

heitsrechte w ahrnehm en, und w enn 

ja , mit welchem Inhalt.

Felnőttoktatás, kutatás

13. Mit welchen konkreten
Mafinahmen sollte die EU  eine 

Á nderung in dér Lage dér Roma 
erreichen?

1. lm  Fali dér Roma ist das wichtigste 

Ziel, den Kampf gegen die nachteilige 

Unterscheidung aufzunehmen. Es wáre 

eine w ichtige Aufgabe dér Kom m is- 

sion, ein „grünes B uch” auszuarbei- 

ten, das ein ausführliches Handlungs- 

programm beinhaltet. Dam it könnte 

m án die Praxis dér einzelnen M it- 

gliedstaaten in grofiem  M aSe unter- 

stützen. In den Lándern, wo keine 

Program m e solchen  Inhalts vorhan- 

den sind, könnten die praktischen 

H andlungen zűr A bschaffung dér 

nachteiligen Behandlung in Gang ge- 

setzt werden.

2. Zűr Erreichung obiger Ziele ist 

die Ausarbeitung eines einheitlichen Sys

tems zűr M essung und D atenerhebung  

nötig, w elches ein genaues Bild über 

die statistischen Daten im Zusammen

hang mit den Roma geben kann. Es ist 

auch deshalb wichtig, weil die Organe 

dér EU nach dér W irkungsuntersu- 

chung dér Programme die Lehre zie- 

hen können, um im m er wirksamere 

Programme auszuschreiben.

3. W eiterhin sind die von den struk- 

turellen Grundlagen  verkündeten Pro

gramme nötig, die die speziellen Fakto

rén dér einzelnen Gruppén in Betracht 

nehm en, und behilflich sein können, 

die sozialen Nachteile dér Roma auf allén 

Gebieten des Lebens abzuschaffen.

4. Nicht nur wegen dér Roma, son

dern im Allgemeinen ist es dringend, 

dass das R echtsm aterial im Z usam 

m enhang mit den nationalen ethnischen 

M inderheiten  in das Kollektív recht auf- 

genom m en wird. (Die unm ittelbare 

Geltung des Kollektivrechtes schafft 

die M öglichkeit dazu, dass es auch in 

den Regelungen dér M itgliedstaaten

ersch ein t.) Die heutige Einstellung 

dér M itgliedstaaten in Betracht zie

hend scheint es aber noch  im m er 

utopisch zu sein.

5. Auch die Lage dér Roma macht 

es nötig, dass ein K om m issar  in dér 

Kommission beauftragt wird, sich mit 

den ethnischen M inderheiten -  so auch 

mit den Roma -  zu bescháftigen. (Am 

zw eckm áSigsten wáre die Beauftra- 

gung eines selbstándigen Kommissars 

für die Rom a, aber die Verw irkli

chung ist schw er vorstellbar, da es 

A bneigungen seitens dér anderen 

Minderheiten auslösen könnte.) Diese 

ldee wurde schon im November 2 0 0 6  

bei dér A nhörung des rum ánischen 

K om m issar-Kandidaten von dér so- 

zialistischen Fraktion des Europa-Par- 

laments aufgeworfen. Leonard Orbán 

hat Prásident Barroso an die Spitze 

des Portfolios für M ehrsprachigkeit 

gestellt. W áhrend dieser A nhörung 

wurde die Komm ission aufgefordert, 

die Aufgabe des Kommissars genauer 

zu bestimm en. Mán hat es für wichtig 

gehalten, dass die Vertretung dér 

sprachlichen Rechte dér europáischen 

M inderheiten und dér Roma unter 

den Aufgaben stehen soll. Diese Mafi- 

nahm e ist aber nicht genug. Bei dér 

spáteren Bestimmung dér Kommissi- 

onsplátze wáre es unbedingt zw eck- 

máSig, einen selbstándigen Komm is

sar für die Minderheiten zu ernennen, 

dér sich auch mit den Angelegenhei- 

ten dér Roma bescháftigt. Seine w ich

tigste Aufgabe ist natürlich die Koor- 

dinierung zwischen den Organen und 

innerhalb dér Institution, da die Pro

bleme dér Roma nur kom plex gelöst 

werden können. Über die Koordinie- _ 

rung hínaus muss er in konkreten 

Fállen auch das Recht auf Initiativen 

zűr Rechtsregelung habén.

6. In den Programmen im Zusam

m enhang mit den Roma finden wir im 

Allgem einen die Initiativen, die den 

Abbau dér Vorurteile in dér M ehr- 

heitsgesellschaft erzielen. In d iesen



Program m en versucht m án, durch 

A usbildung, durch die Verm ittlung 

von rom ologischen Kenntnissen, mit 

dér Erhöhung dér Toleranz die Kluft 

zw ischen den Roma und dér M ehr- 

heit überw indlich zu m achen. Es ist 

aber auch w ichtig, dass m án nicht 

nur die Ánderung dér Einstellung dér 

Mehrheit vor Augen hált. Mán muss 

auch erreichen, dass sich auch das oft 

negative Identitátsbew usstsein dér 

Roma ándert. Die Gruppé dér Roma 

kann ihre Identitát nur gegenüber dér 

Ausschliefiung, Abweisung dér Mehr- 

heitsgesellschaft bestim m en. Viele 

von den Roma sind assim iliert, aber 

die M ehrheit hat sie trotzdem  nicht 

angenomm en. Ihre Vergangenheit ist 

schon verloren, aber sie habén auch 

keine Zukunft bekom m en, und in dér 

Gegenwart sind sie an den Rand dér 

Gesellschaft gedrángt. Eben deshalb 

ist die A usschreibung solcher Pro- 

gramme für die Roma wichtig, in de- 

nen sie ihre positive Identitát aus- 

bauen können. Somit wird „jede Moti- 

vation für allé Mitglieder dér Gruppé 

gégében, damit sie an dér W eiterbil- 

dung ihrer Kinder und an dér Ent- 

wicklung ihrer positiven Eigenschaften 

und Fáhigkeiten interessiert werden”.4

7. Bei dér Veránderung dér Iden- 

titátsauffassung könnte auch dér 

Schutz dér von den Roma gebrauch- 

ten R om ani-Sprache beh ilflich  sein. 

Die EU m üsste auch deshalb den
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Schutz d ér  R om ani-Sprache  unterneh- 

men, da mán hier nicht über eine Na- 

tion sprechen kann, die die Tátigkei- 

ten um  die Pflege dér Sprache aus- 

üben würde. Das Behalten dér Sprache 

motiviert auch die Aufrechterhaltung 

dér V ielfalt, die die EU proklam iert 

hat. Im Fali dér Rom ani-Sprache feh- 

len die gut ausgebildeten Lehrer, die 

Lehrbücher, die den U nterricht und 

die Sprachpflege auf entsprechendem 

Niveau sichern  würden. Es scheint 

aber eine sehr schw ere Aufgabe zu 

sein, da das Romani heute mindestens 

8 0  Dialekte auf dér Welt hat. So wáre 

es sinnvoll, den D ialekten, die von 

den meisten Personen und am háufig- 

sten gebraucht werden, einen speziel- 

len Schutz zu geben. (Zum Beispiel 

dem Lovari-Dialekt in Ungam , die die 

walachischen Roma gebrauchen.)

8 . Eine w eitere w ichtige Aufgabe 

wáre die Erhöhung dér politischen 

Reprásentation dér Roma. Mit dieser 

Zielsetzung habén sich  schon  m eh- 

rere Program me bescháftigt. Leider 

habén sie aber die erwarteten Ergeb- 

nisse nicht gebracht Die Roma sind 

im  politischen Leben dér M itglied- 

staaten unterreprásentiert. Dieses Pro- 

blem  ist auch auf dér Ebene dér EU 

charakteristisch . Die U nion müsste 

die Vertretung dér Roma innerhalb

ihrer O rganisation unbedingt er- 

höhen. Es wáre wichtig, dass die Or- 

ganisationen dér Roma an dér Schaf- 

fung dér Rechtsregeln, die sie betref- 

fen, wirksamer teilnehmen.

W ir können sehen, dass die Ant- 

wort auf die Roma betreffenden Fra- 

gen für die EU eine sehr em ste und 

kom plexe Aufgabe bedeuten kann. 

A ber die Anzahl dér Roma und die 

Komplexitát dér Probleme bedürfen ei- 

ner schnellen Lösung. W ir können nur 

hoffen, dass diese intemationale Orga

nisation auf die rationellen Argumente 

hörend -richtige Antworten auf die 

oben skizzierten Fragen finden wird.
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„Az etnográfus [ . . .  ] valójában össze

tett fogalm i struktúrák  sokaságával 

kerül szem be, szám os struktúra egy

m ásra rétegződ ik , vagy összegaba

lyodik. Ezek a struktúrák egyszerre 

idegenek, szabály talan ok és re jte t

tek, s neki kell kitalálnia, hogy elő

ször m iként ragadja meg, m ajd h o 

gyan m utassa b e  ő k e t.” (G eertz , 

2 0 0 1 :2 0 0 )

Ezért döntöttem  azután am ellett a 

„kom prom isszum os” m egoldás m el

lett, hogy d olgozatom at m egtöltöm  

a terepm unka alatt m egélt benyom á

sok k al, érte lm ezések kel, ille tv e  a 

bennem  felm erült kérdésekkel, am e

lyek a terepen hatással voltak rám.

Alternatíva -  a pláza-látogató 
fiatalok

izgalm as téma. Aztán rádöbbentem , 

hogy ezzel körbejárnék egy izgalmas 

tém át, de nem  b esz é lh etn ék  a sok  

m egélt é lm ény em ről, kételyem rő l, 

am it a fiatalok és azok élete, hétköz

napjai kapcsán m egtapasztalhattam .

Ezután elgondolkodtam  egy szoci- 

á lan tro p o ló g ia i m eg kö zelítésen  is.

H iszen az, hogy a lakótelepek fiatal

ja in a k  p o p u láció ja  hogyan, m ilyen 

k ö rü lm én y ek , fe lté te lek  kö zö tt, i l 

letve kivel/kikkel él vagy tart kap 

csolatot, szintén rendkívül izgalmas 

tém a, és biztosan egy hosszabb dol

gozat tém ája lehetne.

U gyanakkor azt éreztem , hogy ezt 

leírva sem  a bizonytalanságaim  -  az 

„ a n tro p o ló g ia  k e r e s é s e ” és a rész t

vevő m egfigyelés szám om ra kérdé

ses pontjai, saját szakm ai hiányossá

gaim  sem  pedig a terepről szerzett 

pozitív  tapasztalataim , élm ényeim , 

fe ljegyzéseim  nem  len n én ek  k e llő 

kép p en  hangsúlyozva. A hogy azt 

G eertz igen találóan m egfogalmazta:

K ésőbb  pedig további ku tatása im  

tém ájak én t is ezt a terep et válasz

tom , és v isszatérek  a szu bku ltú ra 

e lem zésére , im m áron több  szem 

pontból is.

M int m ásodik kerületi, budai lány 

k erü ltem  bele a XV. kerü leti k ö 

zegbe, a Pólus C enter sűrű jébe. Az

e lő tt m ind össze egyszer -  évekkel 

ezelőtt -  já rtam  ebben a bevásárló- 

központban. Ezenkívül attó l is volt 

bennem  ném i félsz, hogy tudom  m a

gam ról, k ö rü lb elü l 1 ,5 - 2  óra után 

azt érzem  a p lázákban , hogy elég 

volt, szeretnék kim enni a szabadba! 

U gyanakkor a k ív án csiság  is nagy 

volt bennem  -  m ilyen fiatalokkal fo

gok itt ta lálkozni, m ennyiben lesz

nek m ások az eddig m egism erteknél, 

egyáltalán el tud ju k-e fogadni egy

m ást, m i az, am iben  én  a seg ítsé 

gükre lehetek , és mi az, am it tanulni 

tudok tőlük.

M ár az első  alkalom m al volt egy 

olyan élm ényem , am i azóta is meg-

Bevezetés

Sokat go n d olkod tam , hogyan tud

nám  m egírni m indazt, am it a terep

m unkám  alatt m egéltem , átgondol

tam és elolvastam . A pláza-látogató 

fia ta lo k  élete, és k ü lön ö sen  azoké, 

akik az általam  m egism ert helyre, az 

A ltern a tív a ba já rn a k , nagyon sok  

szem p o n tb ó l m eg kö zelíth ető . F e l

m erült bennem , hogy érdem es lenne 

a tém ám at városantropológiai szem 

p ontok szerin t m egírn i, h iszen ö n 

magában a perem kerületi lét, a lakó

telepek világa, egy bizonyos lakóte

lep világa, és a pláza m int építészeti 

Vadász Piroska elem , m int város a városban is igen



m aradt bennem . A kkor m ég csak 

ketten  d olg oztu nk egy térb en -id ő - 

ben, m ert a fiatalok m ég éppenhogy 

csak  kezd ték felfedezni a helyet. A 

m ásik ott dolgozó lánnyal „becsalo

gattunk” néhány 15 év körüli fiatalt

-  be is jö t t  négy fiú. E lőször kipró

bálták a babzsákokat, és viszonylag 

ham ar feloldódtak, m egkezdődött a 

cipő nélküli rohangálás a babzsáko

kon, verekedés, dobálózás a párnák

kal. Ezt csak egy játékkal -  kártyával

-  tudtuk valam elyest lecsillap ítan i, 

am iből egyértelm űen kiderült, hogy 

a négy fiú fog győztesen kikerüln i. 

De ez lá th ató lag  őket sem  zavarta, 

kártyatrü kk ök et m u tattak  m eg n e

künk, és jó l  szórakoztunk. N em so

kára azután m enniük kellett. M iután 

ketten m aradtunk a kolléganőm m el, 

éppen elkezdtük elem ezni a helyze

tet, m egbeszélni az átélteket, am ikor 

pár perc elteltével m egjelent az a jtó 

ban az egyik fiú, és visszahozott egy 

kártyacsom agot: „Ez v életlenül ná

lunk m aradt” -  azzal elm ent. Tehát 

valam elyikük ellopta a kártyacsom a

got, am it v iszont mi észre sem  vet

tünk. Ha kritikus lennék m agunkkal 

szem ben, azt is m ondhatnám , hogy 

hülyére v ettek  m inket. Gondolom, a 

pár perc kellett nekik arra, hogy tana

kodjanak, mi legyen, aztán az egyi

kük úgy döntött, visszahozza. Ez az 

első napi élményem azért fontos, mert 

sokban tükrözi későbbi m egélései

met, tapasztalataimat is.

Szintén az első alkalom hoz -  am i

kor o tt tö ltö ttem  négy órát -  kap 

csolódik az a felism erés, hogy rá jö t

tem, valójában m ennyire fáraszt en

gem a plázában tö ltött idő. A sötét, 

illetve a term észetes fény hiánya, a 

ueonfény, a folyam atos zene, az o la j

szag és m indem ellett a figyelem  egy

szerre túl sok érzékszervem et vette 

'génybe. E le in te  azt gon doltam , 
hogy ez maj c] e] f0g m úlni pár alka

lom után, de az érzés nem  igazán 

esőkként. Azt is gondoltam , hogy ez 

m indössze az én p roblém ám , és 

senki mást nem  érint a csapatból, de 

kiderült, hogy m ásokra is hat, sőt,
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őket is zavarja; voltak viszont olya

n ok , ak iket ez egyáltalán nem  vett 

igénybe. Mivel a problém a többeket 

is érintett, és gyakran a zaj is túlsá

gosan nagy volt a helyiségekben, azt 

a m egoldást találtuk, hogy csináltat

tunk egy üvegajtót, ami valam elyest 

szűrte az erős zajt és a szagokat. Ez

zel a m egoldással többünk kom for

térzete sokat jav u lt az A lternatíva  bán 

tö ltött idő alatt.

A háttér

M unkahelyem  -  a Nemzeti Drogmeg

előzési Intézet -  konzorcium i veze

tőként részt vett a N em zeti Kutatás- 

fejlesztési P ro jekt keretében megva

lósuló „Fények és á rn y a k  -  R iz ikó té

n y ezők , p reven ciós szü kség letek  és le 

h e tő s é g e k ” c ím ű program ban. Ez a 

projekt szám os m egvalósítandó célja 

között olyan kutatások kezdem énye

zését is tartalmazta, am elyek a drogé

rintettség  szem p ontjából leginkább 

rászoruló populáció szükségleteinek, 

életm ódjának, életform ájának alapo

sabb m egism erését segítik elő, vala

m int olyan in terv en ció s stratégiák 

kim unkálására ösztönöz, am elyek a 

b eav atkozást oda helyezik , ahol a 

d rogszem p ontból p roblém ás egyé

nek otthonosan m ozognak.

E két sajátosság összekapcsolásá

val a program  egyik a lp ro je k tje  a 

p láza-látogató  fiatalok  v iselked ésé

nek, életérzésének, életfelfogásának 

vizsgálatát tűzte ki cé ljá u l, te k in 

tetbe véve, hogy a fiatalabb generá

ciókban jó v a l elterjedtebb az illegá

lis kábítószer-használat, m int az idő

sebbek között. A kutatások szerint a 

drogfogyasztás előfordulása szignifi

kánsan  összefügg a p láza-látogatás 

gyakoriságával. A 1 4 -3 0  év közötti 

fiatalok  k ö réb en  végzett kérdőíves 

v izsgálat ered m ényei a lá tám aszto t

ták azokat az előzetes feltételezése

ket, m iszerint a pláza-látogatók a fia

talok olyan csoportjának tekinthetők, 

am ely a problem atikus életvezetés, 

azon belül is a szenvedély-szerhaszná- 

lat tekintetében  veszélyeztetettnek 

m inősül. Országos átlagban a 8 -1 0 . 

évfolyam os d iák ok  közel kétö töd e 

havonta töb b ször elérhető  a szóra

koztató  fu n kcióv al is rend elkező  

nagy bevásárló központokban, ami a 

8 -1 0 .  évfolyam os fiatalok te ljes lét

számára vetítve 1 3 0 -1 4 0  ezer 1 4 -1 6  

éves diákot je len t. E nnek a létszám 

nak közel fele legalább heti rendsze

rességgel megfordul valamelyik plázá

ban. (Záró beszám oló, 2006)

Az A lternatíva A lapítvány a „ha  

M oh am ed  nem  m egy  a  h eg y h ez , a
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hegy m egy  M o h a m e d h ez ”- e lv e t  k ö 

vetve a fiatalok m int veszélyeztetett 

csoport által leggyakrabban látogatott 

helyszínt, a bevásárlóközpontokat vá

lasztotta központjainak otthonául. Az 

alapítvány szolgáltatásait úgy dolgoz

ták ki, hogy azok m egfeleljenek a be

térő fiatalok elvárásainak. Sem m i 

sem kötelező, de minden lehetséges, 

amire igény mutatkozik.

A terep

Ahogy Boglár Lajos az így  kutatunk  

m i. . .” II. kötetében, a Bevezetésben 

m ondja (Boglár, 2 0 0 4 :5 ), jó ,  ha a te

rep kiválasztásában az első  lépés a 

terep sz em le. A terepm unkának ez a 

része nálam  viszonylag spontán m ó

don és kevésbé tudatosan alaku lt, 

hiszen amikor 2005. szeptember végén 

elvállaltam a közrem űködést, a m un

kát az A lternatíva  bán, m ég nem  volt 

a fe jem b en  az, hogy antrop ológiai



szem p ontból is szem léljem  a hely

színt. Célom  sokkal inkább az volt, 

hogy a pszichológia területén szerez

zek tapasztalatokat, gyakorlati ism e

reteket, és kipróbáljam  a serdülőkkel 

fo lytatott csoportos és egyéni m u n

kát. E k k o r m ég azt sem  leh etett 

p o ntosan  tud ni, hogy m eddig, m i

lyen  kö rü lm én y ek  k ö z ö tt, m ilyen 

m értékű  bevon ód ással d olgozok a 

helyszínen, és hogy egyáltalán bárki 

bem erészkedik-e m ajd a helyre. E n 

nek  felm éréséhez azonban nem  kel

le tt tú l sok  idő , h iszen  m ind össze 

néhány hét telt el, am ikor m egfogal

m azód ott b en n em , hogy m ind  a 

helyszín, m ind a helyszínen m egfor-
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dúló em b erek , fia ta lok  é letm ó d ja , 

viselkedése és karaktere érdekes szá

m om ra annyira, hogy egyrészt m ara

dásom  van o tt, m ásrészt érdem es 

lenne az ottani tapasztalataim ból va

lam it m ásokkal is m egosztanom , le

írnom  és antropológiai szem pontból 

v izsgálnom . In n en tő l kezdve tehát 

sokkal tudatosabban voltam  je le n  a 

helyszínen, és ezzel viszonylag gyor

san  m eg történt szám om ra a terep 

m unka következő két fázisa: a h ely 

sz ín  k iv á la sz tá sa ,  és fo lyam atban 

volt a kap cso latok  k ia lak ítá sa  is. (Bog

lár, 2 0 0 4 :5 )  K apcsolataim at szin tén  

nem  igazán tu d atosan  a lak íto ttam , 

sokkal inkább a szim pátia és a talál

ko záso k  gyakorisága seg íte tte  elő 

azokat. Ha valaki gyakrabban volt 

ott azokon a napokon, am ikor én is 

je le n  voltam  (ez e lein te  k éth eten te  

szerda volt, később hetente m inden 

szerd a), ak k o r több  leh etőség ü n k  

nyílt a találkozásra és a kom m uniká

ció ra , a beszélgetésre . U gyanakkor

voltak olyan törzslátogatóink, ak ik 

rő l 4 -5  hónap elte ltével is csak  a 

tö b b iek tő l h allo ttam , és soh a nem  

ta lá lk o ztu n k , m ert azokon a nap o

kon  soha nem  volt(ak ) je len , am ikor 

én. Az idő elteltével kialakult az is, 

k ik  azok, ak ik k e l e lfog ad ju k  egy

m ást, a k ik k e l tö b b et tud unk egy

m ásró l -  ők  v o ltak  azok, a k ik e t a 

késő b b i fé lig -s tru k tu rá lt in ter jú im  

alanyául is választottam .

A hogyan azt Boglár is ír ja  (2 0 0 4 : 

12), én is azt éreztem, hogy a kapcsolat- 

teremtésért cserébe fontos, hogy érez

zék, ők  is kapnak valam it tőlem/tő

lünk. Ez azonban nem  a klasszikus 

a já n d éko zá s  bán fejeződött ki, hiszen 

maga az A ltern atív a  a „Te helyed ” 

(ahogy a szórólapján m egjelenik), te

hát önm agában a hely azért jö t t  létre, 

hogy a fiatalok jól/ jobban érezzék 

m agukat, és bizonyos vágyaik kielé

gítésre ta láljanak. Az „ a já n d ék o z á s 

n a k ”, segítés  nek én tehát azt a m ódját 

választottam , hogy figyeltem, mi az, 

am i n ek ik  hasznos lehet, és az én 

m unkaköröm be is belefér. Ilyen volt 

például, hogy a Film klubra azt a fil

m et hoztam  el nekik, am it ők válasz

tottak m aguknak, hogy az interneten 

m egnéztem  n ek ik  egy olyan oldalt, 

am iről feltétlenül m eg szerettek 

volna tudni valam ilyen inform ációt, 

betettem  azt a zenét, am it ők szeret

tek  volna hallgatni, m ég ha nekem  

nem  is m indig volt ínyemre, és hogy 

azokról a tém ákról esett szó a csopor

tos vagy egyéni beszélgetések kap

csán , am iket ők  fontosnak találtak. 

E zekkel az apró lépésekkel éreztet

tem, hogy ők  is fontosak számomra, 

és hogy rám bízhatnak mást is. De az 

ott dolgozók együttesen is képvisel

ték azt az elvet, hogy a fiatalokért te

gyünk m indent, és ők  legyenek a leg

fontosabbak. Ezért vontuk be őket a 

helyiségek alakításába (lásd a lább), 

illetve ezért alkalm azkodtunk hozzá

ju k  a tem atikus programok összeállí

tásában is (lásd később).

A m int azt Boglár fen ti írásában  

sz in tén  em líti (Boglár, 2 0 0 4 :1 3 ) ,  a 

kapcsolatterem tés szem pontjából to

vábbi leh etőséget re jt  m agában, ha 

partn errel együtt m együnk a z  ad ott te

repre, nem  csupán egyedül. Engem  a 

terepm u nkám  során  nem  k ísért 

partner, ugyanakkor rengeteg segít

séget, tám ogatást, ö tle te t kaptam  

„A lternatívás” m u n k atársaim tó l, 

kolléganőm től, és sokban segítettek 

a k é th eten te  m eg tarto tt team -m eg- 

beszélések, valam int a szupervíziók, 

m elyek vezető által k ísért esetm eg

beszélő  cso p o rto k  az o tt d olgozók 

számára.

A d a tkö z lő im et  annyiban tudatosan 

választottam  ki, hogy tudtam , fontos 

az, m en nyire ism ern ek , m ennyire 

bíznak m eg bennem . Csak olyan fia

talokat kértem  fel a velem  való -  te

rep m unkához k ö zv etlen ü l kap cso 

lódó -  beszélgetésre, akikről tudtam, 

h a jlan d ó ak  leszn ek  a párbeszédre. 

Ez a feltevésem  b eig azo ló d o tt, h i

szen m indenki elvállalta az interjú t, 

akit m egkértem  rá.

A terepmunka módszere

R észtvevő m eg fig y e lésem  a következő 

m ódon zajlott: az A ltern atív ában  töl

tött idő során fontosnak tartottam  a 

ter ep m u n k a -n a p ló  vezetését. E zt a 

naplót nem  vittem  m agam m al a te

repre, hanem  am ikor estén kén t ha

zaértem , és úgy gondoltam , történt 

valam i fontos, lényeges, m eg hatá

rozó, ille tve  ú jab b  m egfigyeléseket 

tettem , ú jabb viselkedéseket regiszt

ráltam , feljegyeztem  azokat. E z e n fe - , 

lül fontos em lékeztetők  voltak szá

m om ra a többiek  be jegyzései, am i

k e t a napi tö rtén ések rő l az ún. 

In fo - fü ze tb e  jegy eztek  le. Ez hozzá

segített ahhoz, hogy tud jak azokról 

az -  A ltern a tív á i  vagy kö zv etlen ü l 

engem  érintő  -  történésekről, am e

lyekn él nem  leh ettem  je le n . Volt 

ezenfelül egy kis jeg y z et fü z etem ,  m e

lyet az A lternatíva team jét é rin tő  

esem ények rögzítésére alkalm aztam .



Ide k erü ltek  be a team ek során el

hangzott érdemi inform ációk, illetve 

a „csapatépítő”, -képző hétvégéken 

elhangzottak. Ebbe a füzetecskébe 

néha rajzokat is készítettem.

Terepm unkám  során többször al

kalm aztam  az in ter jú  m ód szerét. 

E z e k  f é l ig  strukturált in terjúk  voltak, 

am elyekben  fo n to sn ak  tarto ttam , 

hogy bizonyos kérdésekre m ind en

képpen m egkapjam  a választ, ugyan

akkor nem  ragaszkodtam  szigorúan 

ezekhez a kérdésekhez, hanem  hagy

tam a beszélgetést a maga term észe

tes m ódján folyni. Az in terjú kat -  az 

adatközlők beleegyezésével -  d ikta

fonra rög zítettem . U gyanakkor in 

terjú alan yaim  an o n im itását szeret

ném  m egőrizni, m ivel terepm unkám  

helyszíne igen közeli, valam int adat

közlő im  fiatalkorú ak . így  a tőlük 

való in ter jú rész le tek n é l csak  m eg

v álto ztato tt k eresztn ev ü k et fogom  

használni. Az in ter jú k  során  négy- 

szem közti helyzetet terem tettem  -  

ilyen a lk a lm ak k o r b ev o n u ltu n k  az 

un. Titok-szobába, ahol m ás esetben 

az egyéni ko n zu ltáció k , tanácsad á

sok is zajlanak, és itt za jlo ttak  a be

szélgetések.

Több alkalom m al készítettem  f o t ó 

kat is a helyszínen.

M ódszerem  le írásak o r szeretném  

G eertzet idézni, m ivel m egfogalm a

zását saját magamra vonatkozóan is 

nagyon találónak tartom. Szerinte a 

néprajz m ű veléséből m eg leh et é r 

teni, hogy m i is az antrop ológiai 

elem zés. (G eertz , 2 0 0 1 :1 9 7 )  T an

könyvi szem p o n tb ó l je le n t i  ez a 

kap csolatok k iép ítését, az ad atköz

lők k iválasztását, a szövegek á tírá 

sát, családfák készítését, naplóveze- 

test stb. De v aló jában ennél sokkal 

többet je len t. „Amit mi adatainknak 

nevezünk, azok való jáb an  a mi 

konstrukcióink más em bereknek az- 

zal k ap cso la to s k o n stru k c ió iró l, 

llogy ők és honfitársaik m it tervez

e k ,  m ert annak legnagyobb részét, 

amire az ad ott esem ény, szertartás, 

szokás, eszm e vagy akárm i más 

Megértéséhez szükség van, m int hát-
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té rin fo rm á ció t se jte t jü k , m ielőtt 

m ég kö zv etlen ü l m agát a dolgot 

vizsgálnánk.” (G eertz, 2 0 0 1 :2 0 0 )

Én magam fontosnak tartom  a hi

telesség kérdését, ugyanakkor nehéz 

v o lt m egértenem , hogy egy terep

m unka során  nem  lehet a tudom á

nyosságnak a ku tató i szem pontból 

fontos olyan ism érveit teljesítenem , 

m int pl. egy szám okon (is) alapuló 

tudom ányos kutatásban. A résztvevő 

megfigyelés -  sajnos vagy szerencsére

-  soha nem lesz képes a tudományos

ság azon ism érveit te ljesíten i, m int 

például a reliabilitás, a m egbízható

ság és azon belül is a m egism ételhe

tőség. Vannak persze ism érvek, am e

lyeket egyes (sz u b )k u ltú rák ra  vo

natkozóan m indenki felism erne egy 

ad ott terepen, u gyanakkor m inden 

terepm unka egyéni, az adott kutató, 

antropológus szűrőjén keresztül értel

mezhető. Geertz szerint az antropoló

giai írások másod- és harmadkézbeli 

értelmezések, hiszen elsőkézbeli értel

m ezések csak a „bennszülöttektől” 

eredhetnek. (Geertz, 2001 :208) De mi

vel ilyen elsőkézbeli leírás csak kevés 

létezik, mi, antropológusok értelmez

zük a történteket.

A helyszín külső/belső kialakítása

A hely külső és belső kialakítása so

rán m indössze arra a néhány kon k

rét válaszra tám aszkodhattunk, am it

az e lőzetes v izsgálatok során  (am i 

szintén a pro jekt része volt) a pláza- 

látogató fiataloktól m egtudhattunk. 

É rd ekes v o lt v iszont, hogy éppen 

ebben a plázában, a Pólus Centerben 

nem  k észü lt ilyen  je lle g ű  előzetes 

felm érés, így tehát csak a M am m ut- 

ban, a W estEndben és a Duna Plázá

ban felvett ad atokra hagyatkozh at

tunk. A m egkérdezett fiatalok szem 

p ontjai a következők voltak a leendő 

tanácsadó iroda külső m eg jelenését 

ille tő en : a hely  legyen barátságos, 

hangulatos, családias, nyugodt, laza 

(ezek valam elyikét a 15 fiatal közül 

12-en  em lítették ). U ralkod janak to 

vábbá a vidám, meleg színek (ezt 9-en
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e m líte tték ), legyen privát beszélge

tésre leválaszto tt tér (7 -e n  m o n d 

ták), legyenek kényelm es ülőhelyek 

(kanap é, fo telek , vagy lehessen  a 

szőnyegre ü ln i -  6  fiatal á ltal em 

lítve), legyen kávézószerű (5 -en  em 

líte tték ), illetve ne lehessen belátn i 

(2  felvetés). (Záró beszám oló, 2 0 0 6 )

A b elsőép ítész tehát az A lt é r ^ t iv a  

funkció ja m ellett ezekkel az instruk

ciókkal rendelkezett, és így alakult ki 

a helyszín látványterve.



A belső helyiségeket térben három  

részre osztották; a három  szint egy

fajta tölcsér-jelleget kívánt betölteni. 

A b e jára th o z  kö zeleb b i rész b iz to 

sítja  az ism erkedés, barátkozás, akk

lim atizálódás lehetőségét. A fiatalok 

itt  társasjá ték ozh atn ak , ú jság ot o l

vasgathatnak , vagy csak  kö tetlen ü l 

beszélgethetnek  kényelm es babzsá

kokon heverve. A középső harm ad

ban m ár konkrétabb szem élyes tá jé

kozód ásra, beszélgetésre  van a l

kalm a azoknak, ak ik  kom olyabban 

érd eklődnek a szolgáltatások  iránt. 

A legbelső  leválaszto tt részben  (az 

ún. T ito k -sz o b á b a n ) cso p o rtfo g la l

k o záso ko n  és egyéni tanácsad áson
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vehetnek részt a fiatalok. Itt folynak 

a szem élyes prevenciós szolgáltatá

sok , az itt za jló  esem ényekről csak 

az tud, aki be akar ju tn i. (Záró be

szám oló, 2 0 0 6 )

Az A lternatíva  kialakítása nekünk, 

dolgozóknak, és a legtöbb fiatalnak 

is nagyon tetszett. A falak narancs- 

sárgák, a hatalm as babzsákok barnák 

és p ad lizsán -lilák , az A ltern A tív A  

fe lira to t u tán zó , v alam in t p o lco k 

ként szolgáló létrák citrom sárgák, a 

kis asztalkák szin tén . A babzsákos, 

punnyadó, hem pergő részt egy író 

asztal, az ún. In fo rm áció s  p u lt vá

lasz tja  el a további, be lső  terek tő l. 

A legbelső szobában (későbbi nevével: 

T itok-szobában) nagyobb asztal, kö

rülötte sárga székekkel. A nagyobb 

belső térben TV DVD-lejátszó, néhány 

babzsák, hátul függönnyel leválasztva 

egy kis tér a porszívó, felmosóvödör és 

egyéb, szükséges eszközök számára.

Bár az első néhány hónapban vol

tak olyan kérdések a betérők részéről,
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hogy m ennyibe kerü lnek  a babzsá

k o k  (m ert azt hitték, hogy m i azokat 

áru lju k), illetve, hogy m ikor fejező

dik be a felú jítás (m ivel a létrák m i

att azt hitték, m ég a helyiség festése 

z a jlik ), azért az egyre több bejáró fi

atal m ár pontosan tudta, hova jö n .

A helyiségek összesen 8 0  m 2-t ad

tak ki, és nekem , aki hozzá vagyok 

szokva a viszonylag nagy terekhez, 

ez éppen m egfelelt. U gyanakkor m i

nél több fiatallal beszéltü n k , annál 

inkább kiderült, hogy nekik gyakran 

az egész lakásuk kétszer is elférne a 

h e ly iség ekb en , m ivel a leg tö b b jü k  

többedm agával lak ik  egy 1 ,5 -2  szo

bás lakótelepi lakásban, és sokuknak 

m ég saját szobája sincsen. E nnek fé

nyében talán érthető az is, hogy m i

ért érezték gyakran akkor m agukat a 

legjobban, am ikor m i, dolgozók m ár 

töm ve éreztük a helyiséget, és azon 

gondolkoztunk, kitegyük-e a „M eg

telt” táblát.

M iután m egvolt a kü lcsín , a teret 

m indössze tartalom m al kellett m eg

tölten i, ez pedig m ár a dolgozók és a 

fiatalok közös feladata volt. Fo n tos

nak  tartottuk, hogy mi és a fiatalok 

„készen” kap tu nk egy berendezést, 

egy design-t, de ahhoz mi is hozzáte

hetjü k  a m agunkét. Abban kezdettől 

m ind en  team -tag  vélem énye m eg

egyezett, hogy a fiatalokat is szeret

n én k  bev on ni a hely  kialakításába, 

hogy azt m inél inkáb b  m agukénak 

érezhessék. Ez így is történt -  ham ar 

m egegyeztü nk, hogy a graffitizést 

m aguk készíthetik  el a belső térben, 

term észetesen a dolgozók felügyele

tével. Ezenfelü l ham ar k ikerü ltek  a 

falakra ra jz o k , p o szterek , és nagy 

k arton lap ok o n  m egkezd őd ött az 

ü zen etek  váltása is. T erm észetesen  

nem  m ind en  p oszter k irak ása  volt 

egyszerű , h iszen  a b e járó  csap atok  

k ö zö tt van egyfajta zenei, ö ltö z k ö 

dési s tílu sb eli e ltérés, így azlán  az 

első  id őszakban  előfo rd u lt, hogy a 

p o sztereket az egyik napról a m á

sikra le tép ték , m eg rongálták , egy

m ás üzen eteit á tfirk á lták  stb. Úgy 

gondolom , ez nem  egyszerűen az ag

resszivitásról, sokkal inkább a hova

tartozásról, a territorialitásról szól -  

h iszen m i m agunk is azt h ird etjük , 

hogy ez a Te helyed. M eg kellett ta

lálnunk azt a határt is, am ilyen kör

nyezetben m indenki jó l  érezheti m a

gát az A lternatívában : a fiatalok kü

lönböző  cso p o rtja i és korosztályai, 

illetve mi, dolgozók is. H iszen a hely 

k ialakítása egyfajta m intanyújtás is. 

A hely tehát folyam atosan alakult és 

alakul; valamennyire az ott dolgozók 

hatása is érvényesül, és a bejáróké is. 

Azt, hogy ez a két stílus minél inkább 

összeérjen, a kézműveskedéssel is pró

báltuk befolyásolni, hiszen a fiatalok 

szívesen látnak viszont olyan tárgya

kat a helyszínen, amelyeket saját ma

guk készítettek.

H amar kiderült, hogy nem  igazán 

m űködik az a módszer, hogy a fiata

lo k , valam it a falra ragasztanak, és 

azt egy következő gyerek letépi, h i

szen így m inden egyes alkalom m al 

rongálódik a fal. így nagy parafatáb

lák kerültek  az A lternatíva  falaira, és 

a k éső b b iek b en  erre rak h atták  fel 

m űveiket, üzeneteiket. Kezdetben a 

k irakatü v eg ab lakára is leh etett 

ü v egfestékkel ra jz o ln i, írn i, de ez 

megnehezítette annak tisztítását, amit 

pedig a bent dolgozóknak kellett elvé

gezniük. G yakran  előford u lt, hogy 

ezekbe a feladatokba is bevontuk a 

fiatalokat, és olyankor együtt takarí

to ttuk  az üveget, együtt porszívóz

tu n k , am i sz in tén  e lő seg íte tte  az 

egym áshoz való közelebb kerülést és 

a családias hangulat kialakítását.



A pláza-látogató fiatalok 
jellegzetességei

Az A lternatívas dolgozókkal való ta

pasztalataink szerint a legtöbb fiatal 

a Pólus C en ter kö zeléb en , vagyis 

B udapest XV kerü letében  lakik, és ál

talában ebben  a k erü letb en  já rn a k  

iskolába is. A fiatalok általában taní

tás után, kb. délután 15-16  óra körül 

érkeznek az A lternatívába , és ott akár 

több órát is eltöltenek. Ottlétük során 

azonban sokszor m ennek ki a helyi

ségből, illetve térnek oda vissza; ez a 

Jövés-m enés is jó l  tükrözi a rá ju k  ál

talában igen je lle m z ő  nyüzsgő, vib- 

rá ló  m agatartást. Sokszor a team tag

ja in a k  nehéz  is a fia ta lo kat „egy 

helyben tartani”, mivel közülük ke

vesen, illetve nagyon ritkán tudnak 

hosszabb ideig egy tevékenységgel 

foglalkozni. A szakm ai programok 

szempontjából ez azért nagyon fontos, 

mert e fiatalok többségének figyelme 

nehezen köthető le hosszabb időre, 

emiatt sokszor egyórás program lebo

nyolítása is nehézségekbe ütközik.

T öbbükkel kap cso latb an  is e l

m ondható, hogy nehézséget je le n t  

S2árnukra a szabadidő „hasznos” el

töltése: a lődörgés, csellengés, „ban- 

dázás je len ti a legfőbb program ot 

zámukra, és sokuknak újdonság az, 

ll0sy az A ltern a tív á ba n  s tru k tu rált, 

keretekkel és szabályokkal rendel-
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kező já té k o k b a n , fog la lkozások on  

vehetnek részt. Az ú jdonság m ellett 

az ezekhez a k ere tek h ez  és sz a b á ly o k 

h oz  való  a lk a lm a z k o d á s  so k sz o r  p ro b 

lém át je len t szám u kra . Éppen a kez

deti néhány hónap  a latt felm erülő  

problém ák m iatt az A lternatíva  dol

gozói szükségesnek érezték, hogy az 

odajáró fiatalokkal közösen kialakít

sanak egy házirend et, m elyet m in

den, a helyre látogató szem élynek be 

kell tartania. Ezek a m egfogalm azott 

szabályok is sok szem pontból tükrö

zik a visszajáró társaság je lleg zetes

ségeit, és a velük kapcsolatosan ta

pasztalt problém ákat -  am elyek ezen 

keretek  m egfogalm azását szü ksé

gessé tették. Ezek a szabályok tu la j

donképpen az alapvető kulturált vi

selked és b etartatására jö t te k  létre. 

N éhány példa a szabályok  közül: 

„tiszteletben tartom  m ások értékeit, 

szem élyes tárgyait”; „kerülöm  az ag

resszív m agatartást „nem szem ete

lek”; „nem lop ok”.

Gyakoriak a m ag atartásbeli p rob lé

m á k  az A ltern a tív ába  lá togatók kö

zött: ezek a p roblém ák pedig -  

ahogy a velük folytatott beszélgeté

sek b ő l k id erü lt -  n em csak  itt, h a 

nem  az iskolai, illetve a családi élet

ben is m egjelennek náluk. N em  egy 

olyan szem ély van közöttük, akinek 

m agaviselete m iatt m ár többször 

kellett középiskolát váltania, illetve 

aki m ind ezek  m iatt m ostanra m a

gántanulóvá vált. Igen gyakoriak a 

fiatalok között az agresszív  m egnyil

v án u lások  m ind verbális, m ind fizi

kai értelem ben. Többüknek volt már 

összetűzése a Pólus C en ter b iz ton 

sági szolgálatával vagy akár a rend

őrséggel is.
A fiatalok sok olyan nehézséget él

nek meg, am elyek legtöbbje életko

ru kból, serd ü lő k o ri sa já tság aik ból 

ered. A velük folytatott egyéni vagy 

csoportos beszélgetések során gyakran 

szám olnak be p á rk u p c so la t i  p r o b lé 

m ák ró l; sz ü le ik k e l k ap cso la to s  n eh éz 

ség eikrő l; a  fe ln ő tté  vá lás és fü g g etlen 

ség  vs. a  gyerm eki lét problem atikájáról; 

a  h a tá ro k  k ez e lé s é n ek  n eh éz ség e irő l;  

leg á lis  és i lleg á lis  sz e r fo g y a sz tá ss a l  

k a p c s o la to s  é lm én y ek rő l.  F o n to s  

m egem líten i, hogy az A ltern a tív ába  

já ró  fiatalok nagy többsége rendszere

sen d oh án y zik , a lka lm an kén t fo g y a sz t  

a lk oh o lt ,  és néhányuk eseten ként ille

gá lis  k áb ító sz ereke t is használ.

Elfogadás

M int azt m ár a bevezetőben em lítet

tem , szám om ra kérdéses volt, m eny

nyire fogadnak el engem , m int pszi-
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ch o ló g u st, m in t budai lányt, m int 

dolgozó nőt, m int -  olykor -  15 év

vel idősebb szem élyt az A ltern atív a  

fiataljai. Én magam is m eglepődtem , 

am ikor kiderült, hogy nagyon is, és 

e lőzetes szorongásom  sok k al n a

gyobb volt, m int am ire szükség lett 

volna. Először is a többség nem  na

gyon érd ek lő d ö tt irántunk.^N ^há- 

nyan kíváncsiak voltak a korunkra, 

de am iko r v isszakérd eztem , hogy 

m it gondolnak, hány éves vagyok, a 

valósnál általában 5 -6 -ta l kevesebb

nek tippeltek . Ez szám om ra azt je 

lentette, hogy befogadnak, még a fia

tal kategóriába tartozom náluk. Ehhez 

hozzájárulhatott az is, hogy am ikor 

a terepre m entem , igyekeztem  -  a 

sa ját határaim on belül -  a lk a lm a z 

kod n i h o zzá ju k , például m ajdnem  

m indig farm erban, pólóban jelen tem  

m eg a helyszínen. Boglár (2 0 0 4 :1 0 )  

ezt a viseletben való alkalm azkodást 

m int fontos tényezőt em eli k i a te

repm unka során . A v iselk ed ésben



való alkalm azkod ás m ár nehezebb 

kérdésként m erül fel az esetem ben, 

h iszen  én egyfajta m in taad ó kén t, 

„felügyelőként”, o ttani dolgozóként 

je len tem  m eg a helyszínen, ezzel pe

dig egyértelm űvé tettem , hogy nem  

k ív án ok  a zo n o su ln i  az ő v is e lk e d é 

s ü k k e l .  V iszont a lk a lm a z k o d n i ,  azt 

gondolom  ennek ellenére is lehetsé

ges. Ahogy Geertz m ondja: „K ijönni 

valak ik kel idegtép ő v állalkozás, 

am elyben csak  igen-igen  halvány a 

siker rem énye. S éppen ez a lényege 

a n ép ra jz i ku ta tásn ak  a szem élyes 

élm ény oldaláról. M egtalálni azt az 

alapot, am elyen -  m indig túlzó e l

k ép zelésü n k  szerin t -  k ijö h e tü n k
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velük: ez az antropológia m int tudo

m ányos vállalkozás. Nem próbálunk 

[ . . . ]  sem  b en n szü lö tté  váln i [ . . . ] ,  

sem  után ozni a b en n szü lö ttek et. 

[ . . . ]  Ehelyett, a kifejezés tágabb ér

telm ében, ami sokkal többet ölel fel, 

m int a puszta beszédet, m egpróbá

lu n k  társalogni v e lü k . ..” (G eertz , 

2 0 0 1 :2 0 6 )

Soha nem  szem besü ltem  azzal, 

hogy m egkérd ezték  volna ho l la 

kom , m iből élek. Ez nekem  jó  volt, 

m ert úgy éreztem , így tudok tényle

gesen  m eg fig y e lő  len n i am ellett, 

hogy a d élutánjaikban és hétköznap

ja ik b an  m égiscsak részt v eszek .

Term észetesen a m unkatársak kö

zött nagy eltérés volt abban, hogy ki 

m ennyi idő ala tt, és hogyan találta 

m eg a han got a b e já ró  fia ta lokk al. 

Mivel többféle közegből, más korú

ként, m ás m otivációkkal és e lőélet

tel érkeztünk a helyszínre, m áshogy 

álltunk a m unkához, a gyerekekhez 

is. H am ar k id erü lt, hogy ez a köz-
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tünk lévő m ásság nagyon sok m in

dent befolyásol, kü lönösen  az együt

tes m unkát, a közös döntések m eg

hozatalát.

Hétköznap/hétvége

Az A ltern atívába  já ró  fiatalok m ind

egyike iskoláskorú (1 3 - 1 7  évesek). 

T öbbségü k h étk ö zn ap o n k én t i s k o 

lá b a  já r . Legtöbben szakközép isko

lába vagy szakm u nk ásk ép zőb e, de 

akad néhány gim nazista, vagy olyan, 

ak i d o lg ozik , és m ellette  m agánta

nuló. A fiatalok többsége egyszülős 

család ban  vagy nev előszü lőv el n e

v elked ik ; so k u k n ak  fé ltestvéreik  is 

vannak. E gyik ad atközlőm , Tam ás, 

édesanyjával és annak barátjával, va

lam int nagym am ájával lakik. M ásik 

ad atközlőm , G abi, 15 éves, három  

édestestvérével, egy m ostohatestvé

rével, édesapjával, és nevelőanyjával 

él egy m ásfél szobás lakásban. Edit 

édesanyjával és unokatestvérével la

k ik , két kirepült testvére m ár nem  él 

velük. Ő azon kevesek közé tartozik 

az A ltern atív ában , akiknek van saját 

szobájuk; a család m ásik két tagja él 

a m ásik szobában.

Isk ola  u tán  többnyire  rá ju k  van 

bízva, hogy m it csinálnak. Gabi -  el

m ondása szerin t -  a legutóbbi id ő

kig o tth o n  tanu lt iskola után: „Úh, 

h át ak k o r ily en  em in en s lány v o l

tam . O tth o n  ü ltem , és ta n u ltam .” 

Ezt ném i szégyenérzettel m eséli, úgy 

g o n d o lja , e lőnyére v á lto zo tt; m ár 

nem  ül otthon , hanem  a haverjaival 

m ászkál, lóg.

A többség  isk o la  u tán  általában  

cso p o rto k b a verődve m ászkál a la

kótelepen, hidegebb időben a Pólus 

C enterben és a közeli Ázsia C enter

ben. A fiúk között divatosak az ösz- 

szeverekedések, a bunyózások, a lo 

pások; nyáron esetleg közös focizás, 

strand olás a program . K érdésem re, 

hogy m it csinál szabadidejében, Ta

m ás azt válaszolta, hogy „hát, vagy 

elm együnk m oziba a haverjaim m al, 

vagy lem együnk a térre, vagy otthon 

m aradunk D VD -ket, film et nézek .” 

Rácz beszám ol a külföldi szakiro

dalom ból ism ert „ sem m ittevés” je le n 

ségéről, am ely sok ifjúsági szubkul

túrát je llem ez. (Rácz, 1 9 9 8 ) A sem 

m ittevés nem  egy te ljesen  passzív 

állapot, hanem  a találkozások alap

m ű köd ése, a lap járata . A kü lön fé le  

akciók ezt egészítik ki, ehhez já ru l

nak hozzá. Ráczék egy korábbi, fia

ta lok k al foglalkozó k u tatásu n kb an  

(R ácz , 1 9 8 9 ; idézi R ácz, 1 9 9 8 )  a 

„sem m ittevést” több  tevékenységre 

bontották: üdvözlő ceremóniák, közös 

ism erősök és történések számbavétele, 

„sztorizás”, a téren csoportosuló fiata

lok m ellett elhaladók vélem ényezése 

(„ c ik iz ése”) , akció tervezés. E tevé

kenységek fu nkció ját „a csoport va

lóság d efin íció jának  fenntartásában” 

látták: „a csoporthatárok állandó k i

je lö léséb en  és a körülvevő szociális 

közeggel való folytonos konfrontáci

ó b a n ”. Az 1 9 9 3 -1 9 9 4 -e s  Je r e v á n -  

lakótelepi” (k italált név) kutatásuk

ból is m egfigyelhetőek voltak a fenti 

je le n sé g e k  -  ta lálkozás an élkü l, 

hogy annak konkrét, tervezett célja  

lenne. A hétköznapok nagy része így 

telik. „Ilyenkor beszélgetnek, tréfál

koznak, egyik já tszótérrő l vagy lép

csőházból átm en nek a m ásikra, lő 

d örögnek, m egvárnak valakit (k ö z

ben m ások elm ennek, úgyhogy őket 

is m eg kell v árn i), egyáltalán , vár

nak arra, hogy valam i történ jen . Ez 

a »sem m ittevés« alapvető je len tése : 

valami történ jen , ugyanakkor bárm i 

m egtörténhet.” (R ácz, 1 9 9 8 :1 2 1 ) 

Ezek a tevékenységek az A lternatí

v ába  já ró  fiatalokra is je llem zők , az 

A lternatíván  belül is. Ugyanúgy felfe

d ezhetők az üdvözlések, a sztorizá

sok  (a legutóbbi vásárlásról, vereke

désről, lopásról, iskolai történésekről, 

„Bank”-bán tö rtén t esem én y ek rő l), 

de gyakori az is, hogy zenéről, m o

b ilte le fo n o k ró l, in tern etes o ld a lak

ról, cigiről beszélgetnek (kinek van). 

Am ikor valaki egyedül je le n ik  meg,



sokkal félénkebb, szinte suta, látszik, 

hogy nem tud magával mit kezdeni, 

gyakran rajtunk, dolgozókon keresi a 

haverját, b arátnő jét. Ilyen kor akár 

unalm ában is beül az A ltern a tív ába  

beszélgetni, társasozni.

A h étv égéket, de legalábbis a 

szom bat esték et leg töb b en  a B an k  

D an ce H a ll-bán za jló  tin id iszkóra 

(Bank light) szánják. A diszkóba 14 

feletti fiatalok járhatnak, a hely dél

után 1 7 -tő l este  22 -ig  tart nyitva. 

Gabi azt m eséli, hogy igazából azóta 

b arátk ozik  kön n yeb b en , am ióta a 

Bankba já r ; előtte nagyon zárkózott 

volt. A m ikor arról kérdezem , hogy 

jó -e  a Bank, ezt válaszolja:

-  Hát, van hogy m ár unom .

-  M i m iatt jó ?

-  L eh et, hogy am ikor jó l  érzem  

magam , akkor m ár sp icces állapot

ban vagyok egy k icsit, de am úgy a 

tánc m iatt is.

-  K ikkel szoktál odam enni?

-  A lterosokkal.

A 15 éves Tam ás nem  m inden hét

végén já r  diszkóba.

-  És Te jársz  diszkóba?

-  Szoktam .

-  A Bankba?

-  Oda is. Attól függ, hogy m ilyen 

kedvem van.

-  M ikor?

-  M ikor szoktam  odajárni? Szom 

b atonkén t. De az is változó. Van, 

am ikor lem egyek, két hét m úlva 

m egint lem egyek, szóval nem  az 

van, hogy m inden héten lemegyek.

-  És m itől függ, hogy van-e ked
ved?

~ Hát, attó l is, hogy k ik  m ennek 

fe--- hát, úgy szoktam  csinálni, hogy 

ba lem egyek d iszkóba, akk o r vala

m elyik barátom m al nem  tudok 

együtt lenni. Úgy csinálom , hogy le

m egyek, m ásik  héten  m eg a bará

tommal vagyok.

A 14 éves Edit nagyon odavan a 
Bankért:

' J á r s z  diszkóba is?
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-  Hát, igen, m inden szom baton já 

rok diszkóba, hát azt nem  lehet k i

hagyni.

-  A Bankba?

-  Igen, csak  oda. M ert o tt van 

olyan  zene, am it szeretek , m eg ha 

többször vagy ott, akkor m ár szinte 

m indenkit ism ersz. A kárm ennyire is 

nagy, m ár a sorban  m egism erkedsz 

m indenkivel, m eg ilyenek.

-  Barátod is já r  le veled oda?

-  Hát, néha-néha, nagyritkán.

-  Mert? 0  annyira nem  szereti?

-  Nem , igazából én kértem  meg, 

hogy ne jö jjö n  el velem . M ert, nem 

tudom , én nem  tudom  magamat el

engedni m ellette . N em  tudok vele 

bulizni. Ezt úgy oldottuk meg, hogy 

soha nem  vagyunk együtt, ha elm e

gyünk bulizni. Ő egy haverjával van, 

és ő az elsőn  van, vagy a harm adi

kon, én m eg a m ásodikon.

-  És ez nem  rossz?

-  Nem, tökéletes.

-  És m iért nem  tudtok együtt bu

lizni? Mert ő féltékeny vagy ilyesmi?

-  Nem tudom. Tényleg, erre nem 

tudom  a választ.

M atza 1 9 6 4 -es  szubku ltú ra-elm é

letei közé tartozik az ún. „sodródási 

e lm é le t” (idézi R ácz, 1 9 9 8 ) , am i a 

többség i n o rm ákn ak  m eg felelő , il

letve az attól eltérő, törvénysértő te

vékenységek váltogatására vonatko

zik: a fiatalok ezt a kétféle tevékeny

séget váltogatják. A „szabadság” és a 

„kontroll” közt sodródnak. Ezen el

m élet szerint a sodródás egyik m eg

nyilvánulása a hétköznap és a h é t

vége közötti különbség: m íg hétköz

nap általános a „sem m ittevés”, addig 

a hétvégére a nem  k o n ven cio n ális  

tevékenységek túlsúlya jellem ző.

A vasárnap azután az A lterosoknál 

a pihenésé, a pun nyadásé. Ilyenkor a 

fiatalok legtöbbje fáradt az előző es

tétől, a m ásnaposságtól, olykor a kü 

lönféle illegális kábítószerektől. Én 

magam nem  voltam  még jelen vasár

nap o n k én t az A lter n a t ív á b a n , de a 

többiek  elm ondása szerint ilyenkor 

nem  sokat lehet kezdeni a fiatalok

kal -  legszívesebben csak a babzsá

kokon punnyadnak, és az előző este, 

éjszaka történéseiről beszélgetnek.

A dolgozók szem szögéből

Fon tos szem pont volt a fiatalokkal 

való együttm űködésben, hogy k i m i

lyen k öz eg b ő l  került az ott dolgozók 

közé. A kezdeti 10 dolgozóból egyi

kü n k  szintén egy perem kerúleti la

kótelepen nőtt fel, így ő volt az, aki 

talán legelsőként m egtalálta a han-
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got a fia ta lokk al. Ő t szin te  m aguk 

közé fogadták „havernek”, ami egy

részt sokat segített a fiatalok m egis

m erésében , m ásrészt a későbbi ve

lük való m unkát -  vélem ényem  sze

rin t -  nagyban m eg nehezítette . Az 

em lített lányt sokkal kevésbé fogad

ták el később, m int csoportvezetőt, 

am ikor önism eretről, vagy afeár csak 

film klubról volt szó, hiszen azt gon

d olták , ő is k ö zé jü k  való , és vele 

szem ben m indent m egengedhetnek 

m agunknak. Az általa tartott csopor

to k o n  csú nyán beszéltek , b e leszó l

tak a beszédébe, és szem telenkedtek 

vele. M ásnál a k o r  volt az, ami m eg

h atározta a kap cso lat lényegét. 

Egyik ott dolgozó társam m indössze

19 éves, és kortárs segítőként került 

oda, egyetem ista. Ő t a kora m iatt te

k in te tté k  m agukhoz nagyon közel 

állónak , és találták m eg vele köny- 

nyen a hangot.

T erm észetesen az is sok  m indent 

befolyásolt, hogy ki m ennyi időt tö l



tött a  h elysz ín en . A b e járó  fia ta lo k

nak  fontos, hogy k ik  vannak bent, 

k ik e t ism ern ek  már. N éhány cso 

porttag heti akár 4 -5 -sz ö r  is dolgo

zott/dolgozik a helyszínen, m íg m á

so k  hetente  csupán egyszer, én pe

dig az e le jén  m indössze kéth etente  

egyszer 4  órában voltam  je le n , aztán 

pár hónap elteltével ez heti egy alka

lom ra v áltozott. A hogy a fia ta lo k  

m egism erték az ott dolgozókat, úgy 

alaku ltak  k i p referen ciá ik . Ez lá t

ható volt az aznapi látogatottságból 

is, illetve a gyakori kérdésekből: „D. 

m ikor dolgozik?”; „M ikor lesz bent 

az E .? ”; stb. Egy idő után tehát e l

kezdtek kialakulni b iztos p ontok az
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életükben, b iztos szem élyek, akikről 

tudták, hogy elérhetőek, és nek ik  el

m on d h atn ak  b árm it, am i zavarja 

őket, am in ek  ö rü ln ek , vagy am itől 

éppen félnek. így  ny ila tkozik  erről 

Edit, az egyik 14 éves, lány adatköz

lőm : ,JÓ itt lenni, és jó ,  hogy vannak 

itt a dolgozók, és nek ik  tök jó  elm e

séln i, ha van valam i b a jo m , és ha 

m ásban nem  b ízom  m eg, vagy ta 

nács k e l l . . . .” „M iért bízol m eg ben

nünk jo b b an , m int m ásban?” -  kér

deztem  én. „M ert -  nevet -  titoktar

tási k ö te lezettség ü k  van. M eg 

fe ln ő tte k , és egy fe ln ő tte l m ás b e 

széln i. M eg tudod, hogy tanácsot 

tudnak adni.”

Az is m eghatározó v olt, hogy a 

dolgozók m ilyen ind íttatásból, m ilyen  

m otiv ác ióv a l dolgoztak/dolgoznak a 

helyszínen. Ez szerintem  nem csak a 

fia ta lo kk al való  m u nka so rán , ha

n em  a többi dolgozóval való össz- 

m unkában, kooperációban is ponto

san m egm utatkozott. A m int azt m ár
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a korábbiakban em lítettem , én első

sorban a pszichológia területén sze

rezhető tapasztalatok céljábó l kezd

tem  el az A ltern atív d s m unkát. E h 

hez kapcsolódott a későbbiekben az 

antropológusi érdeklődésem , illetve 

terepm unkám . Az első hónapokban 

p énzt sem  kértem  a m unkám ért. 

U gyanakkor p ontosan tudom , hogy 

voltak olyan kollégáim , akik kizáró

lag p én zk ereseti célla l dolgoztak/ 

d olgozn ak a helyszínen . K özülük 

több is egyetem ista, és ezt kiegészí

tendő dolgozik a helyen, de van, aki 

k izárólag az A ltern a tív á ba n  m egke

resett p énzből él. M int em lítettem , 

vannak kortárs segítőnek tanult fia

tal k o llég an ő k , ak ik  szakm ailag is 

fejlődni szeretnének, és van, aki pe

dig fejlesztő pedagógusként a későb

b iek b en  is fiatalokkal szeretne fog

lalkozni. Ez a sokféle hozzáállás és 

so k fé le  szem ély iség  azt is ered m é

nyezte, hogy a csapaton belül gyako

riak  v o ltak  a n ézete ltérések , az -  

o lykor kom oly -  szakm ai vagy sze

m élyes összekapások.

Érdekes volt szám om ra, hogy vol

tak olyan napok, am ikor kifejezetten 

szívesen  m en tem  az A lte r n a t ív á b a , 

m ás nap okon  v iszo n t szin te v iszo- 

lyogtam  a h ely tő l és a ttó l, hogy 

m egin t o tt kell tevékenykednem . 

A m int em líte ttem , ebben  k ö z re já t

szottak  a m u n k akö rü lm én yek  is 

(szag, fényhiány stb .), de volt, hogy 

egyszerűen energiátlannak és türel

m etlennek  éreztem  m agam at. Ezt a 

fajta érzést írta le Rácz is a résztvevő 

m egfigyelők esetében 1 9 9 3 -1 9 9 4 -e s , 

Je rev án -lak ó te lep i vizsgálata során: 

„A résztvevő m egfigyelők érzései (a 

m egszabadulás vágya és a „lakótelep 

nem  en g ed ” érzése) a já tsz ó te re s  

cso p o rt érzelm i k lím á jára  u talnak .

[ . . .  ] Ez a zárt érzelmi m iliő szem ben- 

áll a sivárság, a rem énytelenség és a 

m agárahagyottság érzésével, am iket 

a lak ó te lep  g e n erá l.” (R ácz, 19 9 8 : 

1 2 4 ) A szerző szegénynegyed-m en-

ta litásn ak  nevezi azt a h an gu lato t, 

ami a vizsgált lakótelep  fiataljainak 

és családjaiknak életét átszövi. Ez je 

lenti az önpusztítást, az önsorsron- 

tást, a lem ondást, fásultságot, elke

seredést, a rem énytelenséget, k iú tta

lanságot, a nyílt és re jtett agressziót, 

jö v ő n élk ü liséget. U gyanakkor néha 

m egjelenik  a csodavárás, a „felsőbb 

h ata lm ak ” által m ind ent m egoldó 

közbeavatkozás vágya is. Ahogy írja, 

ugyanezek az érzések a lakótelepi fia

talokkal foglalkozó hum án szakem 

bereket is, és a vizsgálatban a részt

vevő m egfigyelőket is je lle m z ik . 

(R ácz, 1998)

Ha nem  is ennyire n ih ilista  érzé

sek  ragadtak m agukkal engem , de 

am ikor a Csöm öri úton buszoztam  a 

Pólus C enter felé, többször is m eg

fogalm azódott bennem , hogy m ilyen 

csöm öröm  van az A ltern a tív á tó l...

A z Alterosok szemszögéből

Azt, hogy a fiatalok szeretik az A lter

n a tív á t, szám om ra m i sem  m u tatja  

jo b b a n , m int hogy egy hónap alatt 

törzsven dégek, törzslátogatói kör ala

kult ki a helyen, ak ik  akár naponta, 

kétn ap onta  v issza járnak , és o lykor 

több órát eltöltenek ott. Ezenkívül a 

csop ort-össz eta rtozást  fejezi k i az is, 

hogy a b e járó k  igen ham ar elkezd 

ték az A lternatívát  „Alter”-nak, „Al”- 

nak szólítani, és m agukat „Alteros”- 

nak becézni. A m aguk elkü lön ítése  

így m áso któ l, igen fo n to s részévé 

vált identitásuknak. Gabi nem  ked

veli osztálytársait, legjobb haverjai is 

az A lteros társaságból k erü ln ek  ki. 

K iderül ez a következő in terjú rész

letből is:

-  És akkor akikkel idejársz az Al- 

terba, ők  inkább haverok?

-  Igen. De jó  haverok.

- ( . . . )
-  Az A lterosok és az osztálytársaid 

az nem  egy kategória?

-  Nem, nem  ism eri a két társaság 

egymást.



-  És az osztálytársaid közül nem  
já r  senki ide?

-  Nem.

G yakori ta lá lk o z á s i pont is az A l

tér; ha m ennek valahova a fiatalok, 

sokszor előtte  itt gyűlnek össze, de 

van, hogy a kabátjukat is egész dél

utánra a helyen hagyják, m ég ha ők 

m aguk nem  is tartózkodnak végig a 

helyszínen . K ezdetben  a ny itv atar

tási idő is úgy alaku lt, hogy 12-tő l 

m ár nyitva tartottunk (ez leginkább 

a pláza feltételei m iatt volt így). Az

után ezt átalakítottuk, hiszen voltak, 

akik m ár iskola helyett is az A lter- 

ban tartó zko d tak , nem  csak  isko la  

után (m ost 15 órakor nyit a hely, és

20 óráig tart nyitva).

A gyors beindulást követően több

ször m egfogalm azód ott ben n em , 

hogy vajon az A lterosokat érdekli-e, 

hogy egyáltalán m iért jö t t  létre e z  a  

hely, mi volt vele a létrehozók célja, 

és hogy szerintük ezek a célok  m eg

v alósu ltak-e. 2 0 0 6  feb ru árjáb an , 

azaz a beindulást követő 5. hónap 

ban a P etőfi rádió D rog éria  cím ű 

m űsorában az A ltern a tív a  v o lt a 

téma; ekkor a fiatalokkal is készül

tek in terjú k, am elyben elhangzottak 

a kérdések, szerintük mi a célja  en

nek a helynek, m inek van itt. P on to

san tudták rá a választ, pedig bizto

san tudom , hogy nem  m indegyikük

kel beszélgettek  el az o tt d olgozók 

erről a tém áról.

Nekem az in terjú k alatt szintén az 

volt az érzésem , hogy a fiatalok tisz

tában vannak a hely létrehozásának 

céljával. Tam ás a következően fogal

mazta ezt meg:

~ Szerinted m iért van itt ez a hely?

~ Hát, hogy inkább itt legyenek a 

gyerekek ah elyett, hogy az u tcán  

bandáznak. Itt biztonságosabb, m int 

az u tcán , ahol b e lek evered h etn ek  

bárm ilyen ügybe, d rogozhatn ak , 

Vagy bárm i. Hát, nem  tudom , szerin

tem ez az A ltér valam ilyen szin ten  

védelmet nyújt. Ezért is szeretek ide 

Járni, m ert m ár életem  egy részévé 

vá lt... bejövök ide, beszélgetek...
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-  Szerinted akkor ez egy jó  dolog?

-  Persze. M ert ennek van értelm e, 

nem  az hogy csak  úgy van. M ert 

azért tartanak kü lönböző csop orto 

kat is . ..

Gabi így fogalmazott:

-  Szerin ted  m iért jö t t  létre ez a 

hely?

-  S e g íte n i... azo kn ak , ak ik  úgy 

bajban vannak.

-  És szerinted tud segíteni?

-  Tud, biztos tud. Csak szerintem  

nincs olyan ember, aki m inden gát

lását felold ja, és elm ondja a m ásik

nak , hogy d rogozik  vagy ezt c s i

n á lja ...

-  Ha m egszűnne ez a hely, akkor 

szerinted hova járn átok ?

-  A kkor szerin tem  felh ívnám  a 

haverjaim at, és m egbeszélnénk, hogy 

bandázzunk a téren.

-  Itt a lakótelepen?

-  Vagy itt, vagy valakinél.

Külsősök szemszögéből

Érdekes volt m egfigyelni, m ilyen kép 

alakult ki az A ltern atíváró l  a plázán 

belüli más dolgozók szem ében.

Hiába igyekezett a N em zeti Drog- 

megelőzési Intézet a pláza üzem elte

tő jét meggyőzni, hogy az A lternatíva  

nem  kifejezetten drogprevenciós he

lyet és program ot fog létrehozni és 

megvalósítani, 200 5  szeptem berére a 

szomszédos üzlethelyiségekben (am e

lyek egyébként nem  kifejezetten üz

letek, inkább szolgáltatások -  inter- 

net-café, ELM Ü stb .), csak úgy em 

leg ették  a helyet, hogy a „drogos  

h e ly ”. Valószínűleg nem  jav íto tta  ezt 

a kialakult sem atikus képet az sem , 

hogy például egyik alkalom m al nyi

tás e lő tt egy a lteres fiúra találtam , 

aki rosszu l lett, és az A ltern atív a  

e lőtt ült le egy székre, m ajd onnan 

kísérte el a bevásárlóközpont orvosi 

ügyelete. Azt is többször hallhatták, 

hogy a helyről k iabálás, hangos

zene, vagy éppen film nézés zaja szű
rődik ki.

Szerencsére  a biz ton sá g i ő rö k  kel 

viszonylag jó  kapcsolatot sikerült k i

a lak ítan i -  ők  pontosan  ism ern ek  

m in d an n yiu n k at, a dolgozó team  

tagjait, sőt a bejáró fiatalokat is. Az 

első hó n ap o kb an  töb b ször e lő fo r

dult, hogy a helyi T escóból (am i 

egyébként h ely ileg  az ép ü let tú lsó 

végében, tehát több száz m éterre az 

A ltern atívától található) szinte fülön 

csípve hozták hozzánk a fiatalokat, 

hogy lám , lop tak . Azt gon d olták , 

ezért is az általunk létrehozott hely a 

felelős? Volt, hogy csak azért hozták 

oda a fiatalt, hogy az felvehesse az
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ott hagyott kabátját, aztán 2-3  hétre 

ki is tilto ttá k  az egész p lázából. 

Ilyenkor, am ikor m égis „beszökött” 

az adott fiatal a Pólus Centerbe, ak

kor mi „bujtattuk”.

Szin tén je llem ző  je le n e t az A lter

n a tív áb ó l, hogy tavasszal -  tehát már 

jó  pár hónappal a beüzem elést köve

tően -  be jö tt egy rendőr, aki ég ^ fia - 

tal fiúnak a fantom képét m utatta ne

künk, dolgozóknak. Valami nagyobb 

lopásban vett részt, azt hiszem . Csak 

ann yit kért, hogy ha lá tju k  a fiút, 

szólju nk n e k i... N em  ism ertük, nem  

já r t  az A ltern a tív á b a n .  De nem  va

gyok b iz tos b en n e , hogy szó ltu n k  

volna.

Utóirat

M egm ondom  őszintén, nagyon m eg

nyugtatott Nigel Barley írása, am ely

ben azt írja  „ ... a terepm unka, m int 

tud om ányos törekvés, nem  abban



találja m eg igazolását, hogy az egyén 

m ennyivel já ru l hozzá a közösség

hez, hanem  inkább  abban, hogy ez 

m ennyivel já ru l hozzá szem élyes 

ép ü léséh ez .” (Barley, 2 0 0 1 )  A m int 

azt bevezetőm ben Írtam , m ár terep

m unkám  m eg kezd éseko r is foglal

koztatott, hogy m ennyit fogok tudni 

én  n y ú jtan i az A lteros fiatalokn ak, 

és én m agam  m it fogok tud ni le 

vonni sa ját magam szám ára a velük 

tö ltö tt id őből, fo g la lko záso k b ó l és 

beszélgetésekből. Rem élem  az előző 

néhány oldalon az olvasó szám ára is 

kiderült, hogy sok m indent kaptam 

a fiataloktól. U gyanakkor biztos va

gyok abban, hogy következtetéseim , 

értelm ezéseim  nem  m ind ig „helye

s e k ” (ha egyáltalán  van ily e n ), és 

hogy a következő  fél év során  lesz 

m ég alkalm am  a bennem  felm erülő 

kérdésekre választ kapni.

Terepm unkám  m egkezdésekor azt 

éreztem , hogy én  soha nem  leszek 

„igazi” an trop ológu s, h iszen  nem  

vagyok képes éveket tölteni egy tere

pen, és hogy azok a terepek, am elye

ken  m egfordu ltam , nem  igazán 

nyújtottak nekem  sem  szakm ai, sem  

szem élyes ö rö m et, tap asztalato t, 

vagy legalábbis kép telen  voltam  az 

„igazi” következtetések levonására, a 

tö rtén ések  érte lm ezésére . M inden 

esetb en  m eg k e llett á llap ítan o m , 

hogy teljesen  gyarló em ber vagyok, 

és m u nkám ban  nagyon is b efo ly á

so ln a k  az em b eri tényezők . Úgy a 

transzv esztiták  ku ta tásá tó l, m in t a

Felnőttoktatás, kutatás

g ábor cig án yok  k u tatásátó l em beri 

tényezők m iatt sokalltam  be, és ad

tam fel a további kutatás vágyát. Az 

A lternatíva  m int terep választása so

rán is tö b b szö r fe lm erü lt ben n em , 

hogy nem , m égsem  ez az igazi, va

lam i m ás téma után kellene néznem . 

De m ivel levontam  azt a következte

tést, hogy a terep en az, am it v izs

gálni szeretnék, azaz a fiatalok élete 

és az ifjúsági szubku ltú rák hozzám  

közel álló téma, és a vizsgált szem é

lyekkel sem  volt problém ám , rá kel

le tt jö n n ö m , hogy (v o lt) kollégáim  

közül néhányat egyszerűen nem  sza

bad figyelem be vennem , ha folytatni 

szeretném  antrop ológiai m unkám at 

ezen a terepen. Ebben term észetesen 

sok at seg ített, hogy hivatalosan b e

fe jeztem  az A ltern a tív á b a n  a m u n

kát, és 2 0 0 6  jú liu s a  óta csak  m int 

ku lturális antropológia szakos hall

gató, illetve m int m agánem ber m e

gyek a helyszínre. K ellett persze pár 

hónap (októberben  m entem  ki újra 

először a terep re), am íg bennem  is 

lecsitu ltak az esetleges indulatok és 

egyéb érze lm ek , és képes voltam  

m ásképpen szem léln i az esem énye

ket. A fe lm erü lő  p ro b lém ák at sze

rencsére m eg tudtam  beszéln i k ö z

v etlen  ko llég an ő m m el, aki sz in tén  

o lyan  id ő k ö z ö n k én t d olg ozott a 

h e lyszín en , m in t én (azóta  egyéb

k én t ő is abbahagyta a m u nk át az

A ltern atív ában ) ,  továbbá az is segít

ségem re volt, hogy az A ltern atív án ak  

el kellett költöznie a szom szédos, jó 

val k isebb  helyiségbe. így  azután  

am ikor kim egyek a helyszínre, m ár 

egy k ics it m ég iscsak  m áshova m e

gyek, m in t akkor, am iko r m ég o tt 

dolgoztam . O któber óta újra azt ér

zem , hogy tud ok résztvevő m egfi

gyelő lenni. H iszen ism erem  a b e já 

ró k at, a d o lgozókat, de m ár nem  

bosszantanak azok a dolgok, am ik

kel régebben  akár szem élyes, akár 

szakm ai szem pontok m iatt nem  ér

tettem  egyet.
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Tíz tézis a

A m agyar fe ln ő ttkép zés nagy sikere, 

hogy az  UNESCO a CONF1NTEA VI. 

Páneurópai Konferenciát, amelyen Észák- 

Am erika, Európa és Izrael felnőttképzési 

szakem berei vettek részt, 2008  novem be

rében Budapesten rendezte meg. A mint

egy tíz-tizenöt évente megrendezett világ- 

kon ferenciák  sorában  a  legutóbbi sokat 

em legetett konferencia 1997-ben, H am 

burgban volt, a  soron köv etkező  pedig  

Brazíliában, Belém  városban lesz 2009  

m ájusában . A budapesti P áneurópai 

Konferencia, am elyen a  tagállam ok m a

gas rangú politiku sokkal és nagynevű  

szakem berekkel képviseltették magukat, 

kiváló a lkalm at terem tett arra , hogy a 

m agyar szakem berek  áttekin tsék  a  f e l 

k ö r v o n a la z á sa ,  a hozzájuk kap cso

lódó atipikus tanulási-tanítási és taná

csadási módszerek kutatása. E felada

tok megjelenése együtt já r  az oktatás 

világában dolgozók, különösképpen a 

felnőttképzők szerepegyüttesének vál

tozásával. E kérdéskör körüljárására 

vállalkozik a je len  szekció, amelynek 

célja kettős természetű: egyrészt kör

vonalazni azokat a főbb társadalm i, 

gazdasági kihívásokat, am elyekkel a 

felnőttoktatásban dolgozó szakem be

rek szem besülnek m unkájuk során, 

másrészt számba venni azokat a sze

repeket; szerepváltozásokat és kom 

petenciákat, amelyekkel a felnőttokta

tóknak rendelkeznie kell(ene) ahhoz,

felnőttképzésről

nőttképzési törvény m egjelenése óta el

telt időszak eredm ényeit és problém áit. 

Ennek részeként a  M agyar M űvelődési 

Intézet és K épzőm ű vészeti Lektorátus  

m eg a  PTE F eln őttképzési és Em beri 

E rőforrás-fejlesztési K ar 2009. feb ru á r  

2 0 -2 1 -én  utókon feren ciát szervezett  

„Budapest és Belém  között a z  UNESCO  

CONFINTEA VI. Páneurópai Konferencia 

után -  CONFINTEA VI. Világkonferencia 

előtt: Kihívások, kérdések és fe lad a tok  a 

m agyar felnőttképzésben” címmel. A kon

feren cia  egyik „A felnőttoktatók  változó  

szerepeiről az  CONFINTEA VI. szelle

mében" c. szekciójában  a  felnőttoktatók  

képzésért fe le lős  és a  képzés iránt érdek

lődő szakem berek  vettek részt. Az a láb 

biakban e szekció bevezető előadását a d 

ju k  közre.

Az andragógia tudományának és a 

felnőttképzés gyakorlatának legizgal

masabb és egyre inkább kutatott terü

lete napjainkban az ismeretátadás mel

lett m egjelenő új tevékenységi körök

hogy ezekre sikerrel válaszoljanak és 

já ru ljan ak  hozzá az európai tudás

alapú társadalom megvalósulásához. 

Különös aktualitást ad a változó fel

nőttoktatói szerepekről való vitának 

az a tény, hogy a magyar felsőoktatás

ban idén végeznek az első andragógia 

alapszakos évfolyamok, és több egye

temen idén indul az andragőgja m es

terszakos (MA) képzés. A felsőoktatás 

ú j, bolognai rendszerében az andra

gógia szak bevezetését je len tő sn ek  

tartjuk mind a felnöttoktatói hivatás, 

mind az andragógia tudom ány elis

mertsége szempontjából. Az egyetemi 

képzés várhatóan lendületet ad az 

andragógiai kutatásoknak és a felnőtt- 

oktatási gyakorlat m egújulásának 

egyaránt. Nem véletlen, hogy több 

neveléstudom ányi doktoriskolában 

andragógiai alprogram ok indulnak, 

s egyre több doktorandusz hallgató vál

lalkozik andragógiai témájú kutatásra.

Szekciónkat elsősorban az andragó- 

gusképzés iránt érdeklődő kollégák

«



választották, ennek megfelelően a két 

m unkanapon az alábbi kérdésekre ke

ressük a választ: m ilyen társadalm i, 

gazdasági, kulturális kihívásokkal kell 

számolni az andragógusképzés megter

vezésekor; illetve m ilyen szerepekre, 

kompetenciákra kell felkészíteni a leen

dő andragógusokat, milyen tartalmak 

és módszerek szolgálhatják a képzési 

célok sikeres megvalósulását?

A hozzászólásra jelentkezők koráb

ban k ife jtett gondolatait ism erve a 

vita indításához tíz, tartalm ilag egy

másra épülő tézist szeretnék m egfo

galmazni. Remélem, hogy a kétnapos 

szekcióm unka végén konszenzusra 

ju tu n k  a tézisek m ögötti kérdéseket

illetően, és hozzá fogunk járulni a kon

ferencia-ajánlások megfogalmazásához, 

illetve felmerült gondolataink rend

szerbe szerveződve segítik mindannyi

unk további közös gondolkodását.

A tézisek a tanuló társadalom ideá

jábó l és abból a gondolatból indulnak 

ki, hogy az élethosszig tartó tanulás -  

am elyet ma m ár lifelong learning 

(LLL) kifejezés m ellett és helyett 

gyakran neveznek felnőttkori tanulás

nak és nevelésnek (Aduit Learning 

and Education, ALE) -  em yőszerűen 

magában foglalja az életút során a ta

nulás minden színterét, hiszen a köz

oktatás form ális rendszere szinte át

m enet nélkül folytatódik a non-for- 

m ális és az inform ális tanulás 

világában. A m unkaerőpiacon a tudás 

felértékelődik, megnő a tudástőke je 

lentősége, ú jfa jta  tudáskezelési utak 

alakulnak ki.

A vitaindító tézisek a következők:

Felnőttoktatás, kutatás

1. Európában megfogalmazódott 
a tudásalapú társadalom igénye, 

de ennek megvalósítása még 
várat magára

Már nem csak szakm ai körökben, de 

lassan a közbeszédben is evidenciá

nak számít, hogy az európai és benne 

a magyar gazdaság szám ára a világ- 

gazdasági versenyben az élm ezőny

ben maradás feltétele a tudástársada

lom megteremtése, benne az élethossz 

alatt többszörösen m egújulni képes 

m unkaerő biztosítása. A globalizáció 

és az inform atikai társadalom  kiala

kulását kísérő tudásalapú társadalom 

elérésének igénye1 a fejlett világban 

általános érvényűvé tette az egész 

életen át tartó tanulás követelményét. 

Ez a kívánt m értékben és minőségben 

csak akkor állhat rendelkezésre, ha 

Európa országai kihasználják a leg

korszerűbb tudástranszfer-technoló- 

giák nyújtotta lehetőségeket és e lő

nyöket, hatékonyan támogatják a fel

nőttképzés folyam atos, szervezeti és 

tartalmi változásait, innovációit, a tu

dásipari technológiák alkalmazásának 

legújabb eredményeit.

Az Európai Unió a lisszaboni straté

gia részeként a 2 0 0 0 . jú n iu si feirai 

csúcstalálkozón megfogalmazta azon 

elvárását, hogy a tagállamok készítsék 

el az egész életen át tartó tanulás 

nem zeti stratégiáját. A magyar kor

mány elkészítette a hazai adottsá

gokra épülő közép- és hosszú távú 

felnőttképzési cselekvési program ját, 

mely szervesen illeszkedik a közokta

tás, a szakképzés és a felsőoktatás ko

rábban elfogadott és folyamatban lévő 

fejlesztési program jához. Stratégiai 

koncepciójának kiem elt céljai: a fog

lalkoztathatóság elősegítése, illetve ja 

vítása; a gazdasági, technológiai és 

társadalmi változásokhoz való alkal

mazkodó készség erősítése; az egyén 

önm egvalósításának tám ogatása; az

aktív állam polgáriság kialakulásának 

segítése.

M agyarországon a felnőttképzési 

törvény hatálya és a stratégia megfo

galmazása ellenére a felnőttképzés tel

jesítm énye napjainkban nem igazodik 

kellőképpen a gazdaság igényeihez. 

Elm arad az európai átlagtól, több 

nem zetközi összehasonlításban is az 

utolsó harmadban foglalunk helyet.2 

Az állam által támogatott felnőttkép

zési formák inkább a képzetteket érik 

el, míg a ma már iskolázatlannak te

kinthető rétegek3 (a nyolc osztályt 

vagy annál kevesebbet végzettek) 

képzettségi szin tjének em elése -  az 

elmúlt évek erőfeszítéseinek ellenére

-  szinte reménytelen. Az alacsony is

kolázottságnak több hátrányos követ

kezményével kell számolni: romlanak 

az iskolázatlanok életesélyei, várha

tóan széles társadalmi csoport kerül 

tartósan a m unkaerőpiacon kívülre. 

Az MTA által 2 0 0 7 -b e n  létrehozott 

TéT4 bizottságának jelen tése szerint: 

„ ...a  magyarországi oktatási rendszer 

nyitása a felnőttképzés irányába máig 

sem  valósult meg. Jelen leg a magyar 

oktatási rendszer nem hogy csökken

tené, hanem éppen konzerválja és ú j

raterem ti a társadalmi egyenlőtlensé

geket. [ .. .]  A történelm ileg, s az 

u tóbbi évtizedben különösen  stati

kussá vált társadalmi szemlélet fő oka 

az, hogy a pedagógusok az ifjúkori is

kolai oktatást tartják az oktatás lénye

gének, s a felnőttkori tanulást legfel

je b b  ennek pótlásaként ism erik el. 

Amíg ez a szemlélet meg nem  válto

zik, nem  is várható, hogy az életen át 

tartó tanulás rendszerré válik Magyar- 

országon. Mind az iskolai felnőttokta

táshoz, mind pedig a közm űvelődés

hez kapcsolódóan anom áliák kötőd

nek a funkcionális analfabétizm us 

egyre súlyosbodó hazai problém ájá

hoz, továbbá azokhoz a szakképzési 

problémákhoz is, amelyek széles tár

sadalmi körben a műveltség megala

pozottságának hiányából következnek. 

A helyzet kezelésére köteles hivatalos



nőttképzésben felszínre kell hozni, in

tegrálni kell az egyén tudatosan kezelt 

és elismert tudásállományába, kezelni 

és hozzáadott értékké kell változtatni. 

Ez a követelm ény m ind az egyén, 

m ind a társadalom  szin tjén magába 

foglalja az előzetes (tapasztalati) tudás 

m érésének, összehasonlításának és el

ism erésének igényét, a szervezetek 

szin tjén  pedig felveti a szükségét, 

hogy egyre szélesebb körben terjedjen 

el a tudásmenedzsm ent filozófiája és 
gyakorlata.

A felnőttképzés számára ez azt jelenti, 

hogy a" hangsúly a tanításközpontú 

szemléletről áthelyeződik a tanulásköz

pontú szemléletre. A munkaerőpiacra

szférában a progresszív szem pontjait 

érvényesítő egységes oktatási-művelő

dési rendszer megteremtésének folya

mata sem bontakozott ki.”

2 . A  k ö z o k t a t á s  é s  a z  é l e t h o s s z i g  

t a r t ó  t a n u lá s  a  l i f e l o n g  e r n y ő j e  

a la t t  l é n y e g e g y s é g e t  a l k o t

Már a 20 . század végén számos euró

pai dokum entum 5 (Bangeman-jelentés, 

az Európai Bizottság Fehér Könyve) fel

hívta a figyelmet arra, hogy a globali

záció jelenségegyüttese átrendezte a 

világot, s ebből az oktatás-képzés vi

lágában számos következménnyel kell 

szám olni. Ezt m utatja a 20 . század 

utolsó harmadában a közép- és felső

fokú iskoláztatás, illetve a felnőttkép

zés nagyarányú expanziója, az a tény, 

hogy az oktatásügy korábban soha 

nem tapasztalt jelentőségre tett szert. 

Mind a társadalom , m ind az egyén 

szintjén meghatározóvá vált az isko

láztatás tartalma és minősége: az isko

lai végzettség a társadalmi m obilitás 

legfőbb csatornájává vált. A közokta

tás form ális tanulási világa ma már 

szinte átm enet nélkül folytatódik a 

nonform ális és az inform ális tanulás 

színterein. Az iskola szinte észrevétle

nül az élethosszig tartó tanulás er

nyője alá került, és vele azonos fon

tosságúnak tekinti azokat a megszer

zett tudásokat, am elyek az életút 

teljes hosszában, az iskolán kívül, 

bárhol és bárm ikor, nem  formális és 

informális tanulási utakon szerezhe

tők meg. Ezt sokan az iskola „trón

fosztásaként” élik meg.

Az élethosszig tartó tanulás rend

szerének az alábbi kihívásokra kell fi

gyelemmel lenni:

* A tanuló és a társadalom/gazdaság 

igényeire, szükségleteire kell ala

pozni.

* Előtérbe kerül az előzetes (tacit, 

tapasztalati) tudás m érésének, elis

merésének szükségessége.

* A felnőttek széles tömegeit szüksé

ges motiválni a tanulásra, tudatosí

tani kell a tanulásnak -  az életvitel

Felnőttoktatás, kutatás

m inden területén érvényesülő -  

sokféleségét és hasznát.

• A tömeges felnőttképzés csak part

nerségben, az állami, a civil és üzleti 

szféra összefogásával valósulhat meg.

• M egvalósítása csak az új tanulási 

paradigma alapján lehetséges, mely

nek fő jellem zője, hogy át kell térni 

a tanításközpontú szemléletről a ta

nulásközpontú szemléletre.

• Kiemelt figyelmet kell fordítani a 

kutatás, a szakem berképzés és a 

minőségbiztosítás kérdéseire.

3 . Á t r e n d e z ő d ik  a  tu d á s  t a r t a lm a

Az élethosszig tartó tanulás m ásik, 

paradigmatikus változása a tudás tar

talmának átalakulása (Polányi, 19 9 4 ;6 

O ECD CER1 2 0 0 1)7 és a kom peten- 

cia-alapúság követelményének megje

lenése és általánossá válása az oktatás

képzés világában, amely a tudás fogal

mát a társadalmi-gazdasági gyakorlat 

felé terjeszti ki. A tudásalapú társada

lomban megnő a tacit (rejtett, szemé

lyes, nem tudatosított tapasztalati) tu

dás és a m unkaerőpiacon kurrens 

kom petenciák jelen tősége. A tudás 

kettős term észetű, egyrészt adatok, 

inform ációk, (leírható és le nem  ír

ható) ismeretek és képességek együt

tese, m ásrészt egy adott pillanatban 

meglévő cselekvési potenciál, amely 

magában foglalja az alkalmazás és fel- 

használás képességét, a cselekvőképes 

tudásnak tekintett kom petenciákat is. 

A tudás kom plex és dinamikus, egy

szerre je len ti az egyénben felhalm o

zott intellektuális erőforrások meny- 

nyiségét, de je len ti a m anapság oly 

fontos, a tudástársadalom alapját je 

lentő szervezeti tudást is, amelyet az 

em berek aktivizálnak és használnak 

fel produktív módon.

Újfajta tudáskezelési utak jelennek 

meg, ezek elsajátítása válik szüksé

gessé. Megnő a tudástőke, ezen belül 

a tacit tudás jelentősége, melyet a fel
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történő bejutáshoz és bennmaradáshoz 

új kulcskom petenciákra és az újfajta 

tudáskezelési m ódokra van szükség, 

mert miközben a tudás felértékelődik, 

avulási sebessége egyre nő. Egyfajta 

tudás-spirál kialakulásának lehetünk 

tanúi, melynek megvalósulásához tu

dásszervezetekre, benne támogató 

környezetre, vezetői hozzáállásra, 

szervezeti kultúrára van szükség.

4 . F e l é r t é k e l ő d n e k  

a  k o m p e t e n c i á k n a k  n e v e z e t t  

tu d á s - ,  k é p e s s é g - ,  

a t t í t ü d - e g y ü t t e s e k

A m unka világában tehát felértéke

lődnek az iskolában m egszerezhető 

akadémiai típusú ismeretek mellett a 

„m indennapi”, gyakorlati típusú tu 

dások és a kom petenciának nevezett 

képességegyüttesek, és szükségessé 

válik ezek mérése és összehasonlítha

tósága. (Joras, 1 9 9 5 ;8 Bellier, 1 9 9 8 ;9



Baillauqués, 2 0 0 2 ;10 Csapó, 2 0 0 4 ;11 

Csapó, 2 0 0 5 ;12 Nagy, 2 0 0 0 ) 13 A hu

m ánerőforrás világa után az oktatás 

világában is m egjelenik a tudástérkép, 

a tudásvagyon fogalma.

Hosszú évekig tartó kutatások és 

viták eredm ényeként az Európai Bi

zottság „Oktatás és képzés 2 0 1 0 ”- 

program kulcskom petenciák m unka- 

csoportja kiemelte az EU m unkaerő- 

p iacán kiem elt je len tőségű  nyolc 

kom petenciát. Ezek a következők: 

kom m unikáció anyanyelven ; kom m uni

kác ió  idegen nyelveken ; m atem atika i 

műveltség és természettudományos, techno

lógiai alapkom petenciák; IKT-készségek, 

a  tanulni tanulás, a  szem élyköz i és az
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állam polgári (civic) kom petenciák ; vál

lalkozói szellem , kulturális tudatosság.

5. Új pedagógus-andragógus-sze- 
repek és -kompetenciák 

jelennek  m eg

Az elm últ évtizedekben a közoktatás 

és a felnőttképzés világa egyaránt di

verzifikálódott, szám os új elm életi 

orientációs pont és fogalom  je len t 

meg hazai pedagógiai-andragógiai ku

tatásokban. Középpontba került:

• a kom petenciák fogalma és felosz

tása (Csapó, 2 0 0 4 ;14 Nagy, 2 0 0 0 ) ;15

• a kom petencia-alapú képzés elm é

lete és gyakorlata;

• a nyitott képzés (Pordány, 1 9 9 9 );16 

a távoktatás (Kovács, 2 0 0 4 ;17 Ko

vács, 1 9 9 9 ) ;18

• az e-learning (eEurope, 2 0 0 2 ;19 

Papp, 2 0 0 5 ) ;20

• a felnőttképzés „résztvevő köz

pontúsága” (M aróti, 1 9 9 5 );21 vagy

a kom m unikatív didaktika (Barkó, 

1 9 9 8 );22

• „felértékelődött"a pedagógus- és 

andragógus-szerepek tevékenység

alapú felfogása (Csorna, 2 0 0 0 ;23 

Rucska-Trencsényi, 2 0 0 4 )24 és lé

nyegegysége (Csorna, 2 0 0 3 ) ;25

• új pedagógus-szerepek je len tek  

meg (Komenczi, 2 0 0 1;26 Kraiciné, 

2 0 0 5 ) ;27

• és az érdeklődés hom lokterébe ke

rült azonos és eltérő pedagógus és 

andragógus szerepek és kulcskom 

petenciák definiálásának szüksé

gessége (Kraiciné, 1 9 9 9 ;28 Csorna, 

2 0 0 0 ;29 Kraiciné, 2 0 0 2 ) .30

Az új szerepeket napjainkban szá

mos kifejezéssel illetik. így gyakori a 

tanító, a tanár, a felnőttoktató mellett 

a távoktatásban m egszokott m entor, 

tutor, tananyagfejlesztő, konzulens k i

fejezés, de gyakran találkozunk a fel

nőttképzésben is a facilitátor, a tréner, 

az anim átor, a tanácsadó, a (közös

ségfejlesztő  és újabban a szervezetfej

lesztés világából átszivárgón coach el

nevezés használatával és a kapcsolódó 

módszerek, eljárások szervülésével.

Az új pedagógus-andragógus-szere- 

pek m egjelenésének középpontjában 

az alábbi tényezők figyelhetők meg:

• a kom petenciák fogalma és felosz

tása;

• a kom petencia-alapú képzés elm é

lete és gyakorlata;

• a nyitott képzés;

• a távoktatás és az e-leam ing;

• a felnőttképzés „résztvevő közpon

túsága” vagy a kom m unikatív di

daktika;

• a pedagógus és andragógus-szere- 

pek tevékenység-alapú felfogása;

• az új szerepek és kulcskom peten

ciák definiálásának igénye.

Az ezredforduló Magyarországán a 

kultúraközvetítők tevékenységében 

több új elem je len t meg. A m űvelő

dés- és oktatáspolitikai kom petencia

m egjelenésének oka, hogy a fejlődő 

demokrácia, az intézmények növekvő 

m űvelődés- és oktatáspolitikai sza

badsága révén a szakem berek az in 

tézményük belső világán túl felelőssé 

váltak az intézmény külső kapcsolatai

én  is. Az intézmények kínálati döntései 

sokszor erősen érint(het)ik a régió és 

a lakosság jövő jét, befolyásolják élet

vitelüket, erősíthetik-sérthetik  érde

keiket, társadalmi folyamatokat indít

hatnak el. Az értelmiségi m unkakör

ben dolgozók autonóm  döntéseikkel 

a helyi politika aktív részesévé válnak, 

lépéseikkel (pl. iskolatípus megválasz

tása, iskolán kívüli kurzusok kínálata, 

a közvetített inform ációk tartalma és 

irányultsága) befolyásolhatják az egész 

régió intézményrendszerének alakulá

sát, a m unkaerő-piaci trendeket, a 

m unkanélküliség alakulását. Mindez 

a napi m unka szintjén egyfajta műve

lődés- és oktatáspolitikai kom peten

cia meglétét igényli, tehát azt a képes

séget, hogy önm agát és környezetét 

egy szélesebb értékm ezőben érte l

m ezze, szem élyes és iskolai érdekei 

elem ezése révén tisztában legyen 

döntései helyi, regionális és országos 

szintű következményeivel.

Az ezredfordulót követően az info- 

kommunikációs technológia térhódítása 

miatt szerte a világon az új elemként je 

lent m eg a kultúraközvetítés világá

ban az értékválasztás kom petenciája. 

A pedagógiai programok, a kulturális 

intézm ényi kínálatok , a könyvtári 

gyűjtőkör kialakításakor a kultúraköz

vetítők szem ben találták magukat az 

értékpluralizm us és az értékválasztás 

szabadságával és kötelezettségével. 

Mára elengedhetetlenné vált a koráb b i" 

tabutém ák nyílt megvitatása, a véle

mények vállalása és ütköztetése, a klien

sek személyes vélem ényének és meg

győződésének tiszteletben tartása. 

Mindez hiteles magatartás felm utatá

sát, a tolerancia képességét és az ér

tékválasztás kom petenciáját igényli a 

kultúraközvetítőktől.

Az európaiság kom p etenciája fő

ként a közép-európai országokban je 

lentkezik új elem ként a kulturális sze-



repegyüttesekben. Valamennyi kultúra- 

közvetítőnek tudatosan segíteni, kata

lizálni kell a dolgok és folyamatok je 

lentésére, kulturális értelmezésére vo

natkozó gondolkodási folyamatokat, 

a napi m unkában kihasználni az Eu

rópai Unión belüli nemzetközi együtt

m űködés lehetőségeit, törekedni a 

népek közötti megértésre, a békére. 

Tudatosan fel kell vállalniuk Európa 

civilizációs és polgári örökségét, a hu

manizmus védelmét, az ügyekben tör

ténő felelős részvételt, a kirekesztés 

minden formájának elutasítását.

Az inform atikai és m édia-kom pe

tenciának -  a sokat emlegetett össze

tevőin kívül31 -  a felnőttképzés szem

pontjából fontos eleme az új tanulási 

környezet kialakításának képessége, 

amely elősegíti az információk özöné

ben eligazodó és dönteni tudó felnőtt 

tanuló belső, az információkat szelek

táló és értékelő mentális fogadórend

szerének felépülését és fenntartását.

6. Az iskola, a képző intézmény 
tanuló szervezetté válik

Azzal, hogy az oktató, képző szakem

ber a hagyományos ismeretközlő sze

repből fokozatosan a tanulási folya

mat mentorává, a tudásszerzés tech

nológiai folyamatának menedzserévé 

válik, korábban soha nem  látott m ér

tékben válik fontossá az egymástól 

yaló tanulás képessége és gyakorlata, 

a tanuló-szervezet, és régiók kialaku

lása. Egyre szélesedik, folyam atosan 

tagoltabbá válik a tudásterm elés vi

lága, m elyben az iskolának a tudás- 

m enedzsm ent alapján önm agát to 

vábbfejlesztő, professzionális tanuló

szervezetté kell alakulnia. A tanulás 

világának átalakulásával párhuzam o

san a fejlett országnak a sajátos helyi 

összefüggések és megoldások megta

lálása érdekében létre kell hozni az 

°ktatáspolitika új területeit (pl. m inő

ségbiztosítás, mérés-értékelés stb.).
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7. A kultúraközvetítés -  benne 
a pedagógus és andragógus 

hivatás mint professzió -  
egylényegű mesterségként írható le

Az élethosszig tartó tanulás szükség

lete felgyorsítja a gyermek- és ifjúkori 

oktatás és az egész életen át tartó ta

nulás folyam atának összeolvadását, 

melyben a pedagógusok és az andra- 

gógusok szerepegyüttesei számos 

ponton közelednek egymáshoz. Több 

szerző szerint a pedagógus-szerepek 

több-kevesebb m ódosítással k iter

jeszth etők  a felnőttképzésben és álta

lában a "kultúraközvetítésben dolgo

zók világára, azaz a kultúraközvetítő 

egylényegű mesterségként, más értel

miségi szerepekkel kiegészülve karak

terisztikus, általános „(multi)kultúra- 

közvetítő” szerepkörként írhatók le. 

Ebben az új szerepegyüttesben a sze

repek, feladatok, kom petenciák -  leg

alább egy részük biztosan -  megfeleltet

hetők egymásnak és együtt vizsgálha

tók, még akkor is, ha a célcsoportok 

különbözősége és a felnőttképzés fo

kozott oktatáspiaci érzékenysége miatt 

a pedagógusok és az andragógusok 

képzési gyakorlatában a hangsúlyok 

különböz(het)nek. (Csorna, 2 0 0 3 )32 Az 

azonosságok és különbségek pedig 

vizsgálhatók és vizsgálandók. (Krai- 

ciné, 1 9 9 9 ;33 Csorna 2 0 0 0 34)

A felnőtt és iskoláskorú tanulók je l

lem zőinek különbözőségéből számos 

elm életi-m ódszertani szem pont adó

dik, amelyek az andragógus és peda

gógus munka különbségeit is jelentik. 

(Kraiciné, 2 0 0 2 )35 Mindez egyre gyak

rabban veti fel a pedagógusok és and

ragógusok kulcskompetenciáinak közös 

tárgyalását, az azonosságok és különb

ségek vizsgálatának szükségességét. 

(Kraiciné, 1999;36 Csorna, 2000)37 A köz

oktatás és a felnőttképzés gyakorlatának 

számos közös kihívással kell szembe

néznie: ilyen a változásokhoz való 

igen gyors alkalmazkodás, ezen belül 

a társadalm i és a szakm ai környe

zetre, az új tudom ányos eredm é

nyekre és az információk özönére tör

ténő folyamatos reflexió szükséglete.

A legm arkánsabb, a tanítási-tanu- 

lási folyamat minden pillanatában je 

len lévő, minden szereplőre érvényes 

kihívás azonban a szakadatlan dön

téshozatal kényszere. A folyamatosan 

változó törvényi és tudományos hát

tér, az iskolában a szülői elvárások 

sokszínűsége, a felnőttképzésben a 

célcsoport különbözősége közepette a 

gyakorló pedagógiai szakem berek 

többsége nem  tudja, merre tartson,
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mit válasszon a valós és talmi, a tradi

cionális és mulandónak tűnő értékek 

sokaságából, mit tegyen, mit ne tegyen 

a folytonosan változó környezet sok

szor követhetetlen elvárásai közepette.

8. A felnőttképzés kiemelt 
célcsoportjai: a hátráriyqs^ 

helyzetű leszakadó rétegek  
és a tudásmunkások

A leszakadók és a hátrányos helyze

tűek csoportjai azóta kerültek az ok

tatáspolitika reflektorfényébe, amióta 

a világgazdasági szerkezetváltás nyo

mán létrejött tudásalapú gazdaságban 

kulcskérdéssé vált a képzetlen, stati

kus életvitelű csoportok foglalkozta

tása, és a gazdaság átalakulásával járó 

tömeges munkanélküliség miatt a fel

nőttképzés hom lokterében a képzet



len, statikus életvitelű csoportok fel

zárkóztató szak-, át-, és továbbkép

zése állt. A rendszerváltást követő 

Magyarországon oktatáspolitikai alap

értékké válik a közoktatás, a felnőtt- 

képzési szolgáltatásokhoz való hozzá

férés, a m éltányosság és az esély- 

egyenlőség kérdése.

A leszakadó rétegekkel való foglal

kozás sajátos szakm ai háttérrel, ön

álló, jelentős forrásokat bíró oktatás- 

politikai területté vált. Ez felvetette a 

pedagógiai-andragógiai m ódszertani 

kultúra m egújításának szükségessé

gét. M iközben a 20 . században a tu

dom ányos ism eretek m ennyisége és 

technikai-technológiai fejlődés óriási
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utat já rt be, a közoktatási és a felnőtt- 

képzési intézm ények m egrekedtek a 

2 0 . század kezdetére je llem ző m ód

szertannál. Az oktató és képző intéz

mények személyi és tárgyi feltételei -  

a világbanki támogatásból alapított új 

intézm ények kivételével -  korszerűt

lenek és ezáltal a gyermekek és a fel

nőttek számára egyaránt kevéssé von

zóak, egyesek szerint elrettentőek, de 

legalábbis unalm asak. A nem  m oti

váló tanítási-tanulási ku ltúrájú  köz

oktatásból érkező fiatalok vagy felnőt

tek  „ism ételt iskolapadba ültetése 

szinte lehetetlen feladat elé állítja azo

kat a felnőttoktatókat, akik a kétség- 

b ee jtő en  magas arányú és növekvő 

számú leszakadó társadalmi csoport 

felzárkóztatásával foglalkoznak. A hely

zet megváltoztatásához a közoktatás

nak önirányító és önértékelésre képes 

felnőtt tanulókat kellene kibocsátani, 

és sajátélményű és cselekvésközpontú, 

kooperatív tanulás lehetőségét bizto-

Felnőttoktatás, kutatás

sító felnőttképzési intézményhálózat

nak kellene őket fogadni.

Azonban a leszakadók mellett nem 

kevésbé fontos feladat a tudásmunká

sok képzése, továbbképzése. Ók ké

pezik a felnőttképzés másik, kiemelt

-  de napjainkban az állami támogatás 

vonatkozásában kevéssé favorizált -  

célcsop ortját, akiknek m unkájától 

függ az oly fontos és emlegetett kuta- 

tás-fejlesztés-innováció sikere. Tőlük 

várjuk azt is, hogy ham ar valósággá 

váljék Magyarországon is a felnőttkori 

tanulás széles körű elterjedése, ennek 

érdekében az állami, a civil és az üz

leti szféra összefogása. Csak a három 

szféra tudatos együttm űködése lesz 

képes biztosítani a tanulás m ozga

lommá válásának szem élyi, tárgyi és 

gondolkodásbeli feltételeit, különösen 

a gazdasági válság további mélyülése 

esetén.

Magyarországon a felnőttkori tanu

lás általánossá válásának, a felnőtt ta

nu lók szám ának és a tanulási haté

konyság je len tő s  em elkedésének to

vábbi feltételei is vannak. Ezek közül 

a szekció résztvevői kiem elték annak 

fontosságát, hogy az „iskoláknak”, 

azaz a képző intézm ényeknek önm a

gukat továbbfejlesztő, professzionális 

tanulószervezetté kell válni. Ez pedig 

azt is je len ti, hogy a felsőoktatási in 

tézményeknek kutatni kell nem csak a 

tanító, a tanár és a felnőttoktató, ha

nem a kultúraközvetítés számos (non- 

formális és informális) területén dol

gozók szakm ai ku lcskom petenciáit, 

és azokat beépíteni az értelmiségiek, 

közöttük a „(m ulti)kultúraközvetítő” 

szakem berek képzésébe, folyam atos 

át- és továbbképzésébe. E munkában 

pedig a kutató és képző intézmények 

tudatos és szervezett együttm űködé

sére van szükség. Andragógiai kutatá

sok jelzik ,38 hogy a magyar pedagógu

sok és felnőttoktatók felnőttképzési 

műveltsége esetleges, új és változó sze

repeikre nem készülnek fel tudatosan.

9. A felnőttképzés területén
dolgozó oktatási szakem berek  

felnőttképzési műveltsége 
esetleges, nem készülnek 
fe l tudatosan új, változó 

szerepeikre

A magyar felnőttképzés m egújítása, 

fejlődésének gyorsítása nem zeti ügy, 

hiszen az integráció felé törekvő, 

ugyanakkor a versenyképességét nö

velni kívánó Európa egyre kevésbé 

tudja elfogadni a tagállamok közötti je 

lentős fejlettségi különbségeket. A ver

senyképesség pedig -  többek között -  

a munkaerő felhalmozott tudásától és 

képességeitől, a lakosság változási (ta

nulási) képességeitől és attitűd jeitől 

függ. Nem csekély tehát ama szakem

berek felelőssége, akik szerepet vállal

nak az új évezred felnőttképzésében, 

a felnőttoktatók képzésében. Különö

sen nehéz feladat ez, am ikor az élet

hosszig tartó tanulás koncepciója, az 

új pedagógiai paradigma és az ahhoz 

kapcsolódó értelm ezések pontatla

nok, a pedagógiai szakemberek e téma

körökre vonatkozó ismeretei esetlege

sek, gyakorta nem állnak össze szakértői 

gondolkodásmóddá, kevéssé felelnek 

meg a velük szem ben nap mint nap 

megfogalmazódó elvárásoknak:

• az inform ációk özönére és a vál

tozó világra történő folyam atos 

reflexió;

• a szakadatlan döntéshozatal;

• az egymástól való tanulás képes

sége és gyakorlata;

• a közoktatási és felnőttképzési 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

ismerete és használata;

• cselekvő hozzájárulás a m éltá-^ 

nyosság és az esélyegyenlőség 

megvalósulásához.

A felnőttképzés területén dolgozó, 

rendszerint pedagógus végzettségű 

szakem berek felnőttképzési m űvelt

sége esetleges, nem  készülnek fel tu

datosan új, változó szerepeikre, nem 

tudatosodnak kellő m értékben az új 

pedagógiai paradigmából, az új peda



az intézmények külön vizsgálat nélkül 

m egkapják a felnőttképzési lajstrom 

számot, az intézmények felében még- 

sincs a felnőttképzés szervezésével, 

fejlesztésével foglalkozó szervezeti 

egység, nincs felnőttképzési m arke

ting-stratégia és -szemlélet, a felnőtt- 

képzésben oktatók  továbbképzése 

többségében megoldatlan.

Mit vár a piac a felsőoktatási intéz

ményektől?

• Átláthatóságot és áttekinthetőséget.

• Minőségbiztosított képzést -  kor

szerű személyi és tárgyi feltételekkel.

• Differenciált, a piaci igényekhez és 

az egyéni karriertervezéshez alkal-

gógiai-andragógiai szerepegyüttesből 

adódó követelmények, hiányoznak az 

ezek m egoldási m ódjaira vonatkozó 

elméleti és módszertani ismeretek, ru

tinok. (K raiciné, 2 0 0 6 )39 Mégis, fel

nőttképzési gyakorlatuknál fogva a 

közoktatásban dolgozóknál felkészül

tebbek az egész életen át tartó tanulás 

eszméjének elfogadására, terjesztésére, 

módszertani megvalósítására (Kraiciné- 

T. Kiss, 2 0 0 4 ) ,40 a felnőttképzésben 

megszerzett kom petenciáikat átviszik 

a közoktatási gyakorlatba, így felnőtt- 

képzési szem léletük, m ódszertani 

ku ltú rá ju k révén pozitívan befolyá- 

sol(hat)ják a közoktatás kom petencia

alapú törekvéseit.

10. A z egyetemek meghatározó 
intézmények a tudástársadalom  

innovációs struktúrájában, 
kiemelt szerepük van 

a felnőttképzés fejlesztésében, 
sikeres megvalósításában

Az egyetem ek oktató, kutató, gazda

ságfejlesztő intézm ények, melyeknek 

főbb jellem zői a következők:41

• tehetségvonzó és generáló in téz

mények;

• közvetítik a tudást a gazdaság és a 

társadalom más szektorai számára is;

• a személyközi hálózatok központ

jaként m űködnek;

• a tanulást kü lönböző szinten tá

m ogatják (lifelong learning, life- 

wide learning);

• a helyi kormányzattal együtt alakít

ják a régió tudásalapú stratégiáját;

• irányító szerepe van a régió szociá

lis, kulturális fejlődésében.

A tudásalapú gazdaságfejlesztésben 

az egyetemek három szféra (állami, pri

vát és civil) között, részben velük rész

halmazt alkotva helyezkednek el. A há

rom szféra a tudástársadalom megva

lósítása szem pontjából egymásra van 

utalva, célja ik  kiegészítik  egymást. 

Következésképp az élethosszig tartó 

tanulási megvalósításában a felsőokta

tásnak kiem elt szerepe kell hogy le-
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gyen. A felsőoktatás felnőttképzési 

vonatkozású fejlesztendő kulcsterüle

tei a következők:

• a tanuláshoz való hozzáférés segí

tése;

• partnerségi együttm űködés a ta

nulási terek fejlesztéséhez;

• a felnőttképzés módszertani-tech- 

nológiai fejlesztése;

• a tudás tanításának új rendszere;

• új szemléletű felsőoktatás-pedagó

gia és módszertan.

A felsőoktatás a felnőttképzési piac 

kihívásának csak akkor tud m egfe

lelni, ha ezt küldetésében felvállalja, 

erre tudatosan felkészül, a hagyomá

nyos oktatási paradigma helyett a ta

nulási paradigm a elveit követi. Sze

mélyi és tárgyi feltételeiben, a képzések 

form ájában, tartalm ában és m ódsze

reiben alkalm azkodni tud a változó 

világ változó szükségleteihez. Ehhez 

pedig szakszerűen felkészített felnőtt

oktatókra van szükség nem csak a fel

nőttképzés államilag finanszírozott és 

szabadpiacán, hanem  a felsőoktatás 

területén is. A felnőttképzésnek s 

benne a felsőoktatásnak egyaránt fel 

kell készülnie arra, hogy a diákok és a 

felnőttek élettapasztalatait, a formális 

képzési rendszeren kívülről hozott 

képességeit és kom petenciáit figye

lembe vegye, építsen rá. A felsőokta

tásban oktatók a felnőttképző szerep 

megvalósításakor társadalmi missziót 

látnak el: napi m unkájuk során a fel

nőtt tanuló szükségleteiből kiindulva 

a tudományokra épülő szakismerete

ken és praktikus tudások és kom pe

tenciák elsajátíttatásával cselekvőké

pes állam polgárokat, felelősségteljes 

értelmiségieket, cselekvőképes tudás

munkásokat nevelnek.

Azonban a magyar felsőoktatási in

tézmények küldetésében és stratégiá

jában nincs utalás, vagy nem  kellően 

nevesített a felnőttképzés, a szervezeti 

egységek (tanszékek) nem  felkészül

tek a felnőttoktatási gyakorlatra. Bár

83
mazkodó, rugalmas képzési kíná

latot, karrier-tanácsadást.

• Felnőttoktatói ismeretek terjeszté

sét -  felnőttoktatók képzését.

• Új, korszerű és rugalmas módszereket.

Ebben hozhat változást a z  ország ti

zennégy fe lső ok ta tá s i intézm énye által 

alapított és indított an dragógia  szakos  i. 

alap- és m esterképzés, am ely a  szakem 

berré válás, -fejlesztés mellett a  felnőtt- 

képzés ku tatásával is hozzájáru lhat az  

andragógia elvárt fejlődéséhez-
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Spreitzer Tímea

Dolgozatomban a hajléktalanpoliti

kával foglalkozom. írásom  első részé

ben szociálpolitikával foglalkozó írá

sokat, különféle hajléktalanpolitikával 

foglalkozó cikkeket elemzek, ismerte

tek a hajléktalanság elméleti kérdései

vel és történetével kezdve. A második 

rész egy kisebb kulturális antropoló

giai kutatásomat mutatja be, amely a 

hajléktalanok túlélési stratégiáival fog

lalkozik a téli hónapokban.

M i is a szociálpolitika? „A sz o c iá 

lis k ö rü lm én y ek  ja v í t á s á r a  irán y u ló

elhelyezésére szükséglakások és men- 

helyek szolgálnak. „Szükséglakás az, 

am elyet az állam , a törvényhatóság 

vagy a község kizárólag h a jlék ta la 

n o k  elhelyezésére létesít, és k ife je 

zetten ilyennek m inősít.” A kor fel

fogása szerint a hajléktalan családok 

m ellett azt az egyedülállót is ha jlék 

talannak kell tek in ten i, aki a m u n

kásszálló  je lleg ű  elhelyezést, az al- 

és ágybérlet d íjá t sem  tud ja  k ifi

zetn i, és hatósági tám ogatás nélkül 

tényleg az u tcán  kellene töltenie az

Hajléktalanpolitika -  télen
K E K

p o litika i tevéken ység .” (M agyar Értel

m ező Kéziszótár, M -Z S , Akadém iai 

K iadó, Budapest, 1 9 8 7 )  Vagy: „Az 

egyes tá rsad alm i ré teg ek  é letfe ltéte le i

ben  k ia la k u lt  k ü lö n b ö z ő s é g ek  c s ö k 

ken tésére irányu ló  cé lk itű zések  és in

t é z k e d é s e k  rendszere."  (A kadém iai 

K islexikon , L -Z , A kadém iai Kiadó, 

19 9 0 ) Azonban nem  m indig így hív

ták, és nem mindig ezen tevékenységet 

értették alatta. Az elkövetkezőkben 

szeretn ék  egy rövid  tö rtén eti á tte 

kintést adni a ha jlékta lan-, szociál

politika történetéből.

A hajléktalanpolitika a századfor

duló körüli években kezdett szervezett 

form át ö lteni Budapesten. A ha jlék 

talanügyet elsősorban a szociális és 

lakásügyi problém ák h atárterü lete

ként kezelték. „H ajléktalannak kell 

tekinteni, aki körülm ényeinél fogva 

képtelen arra, hogy m agának és csa

lád ján ak  lakást b iz to s ítso n ” -  írja  

elő évtizedeken keresztü l a jo g sz a 

bály. A már hajléktalanná lett családok

éjszakát. Ebben az időben a főváros 

k é t nagy in tézm ény t m ű kö d tet, a 

Pillangó utcában 5 7 0  ágyas, a K ere

pesi úton 8 7 0  ágyas m enhelyet.

1 9 3 6 -b a n  hozta létre a főváros a 

H a jlék ta lan o k  K özponti Iro d á ját, 

mely egységes nyilvántartást vezetett 

a je len tkező  hajléktalanokról. Ez idő 

tá jt Budapest négy pályím ^varán 

m űködött pályaudvari misszió. 1^53- 

tól egészen a rendszerváltásig eltűnik 

a ha jléktalanokra vonatkozó szabá

lyozás, és a „h a jlék ta lan p o litik a” -  

maga a szó is -  „illegalitásba” kény

szerül. Valójában egy paradigmaváltás 

következik be, m ely a hajléktalanok 

egy részét nem  szociális problém a- 

csoportnak tekinti, hanem  rendésze- 

tileg  kezelend ő  „lum pen e lem ek 

n ek” tartja.

1 9 5 6 -b a n  egy helyen  b u k kan h a

tu n k rá a ha jlék ta lan -szab ály ozás 

nyomára. Az 1956. októberi spontán 

lakásfog lalásokat legálisnak te k in 

tették az 1957. m árcius 2 -i átm eneti

«



kormányhatározatban, amely az 1956- 

os árvíz- és földrengéskárosultakat, 

valam int a harcokban lakásukat el

vesztők m ellett hajléktalanokat érin

tette, vagyis az elfoglalt lakásokban 

otthagy hatónak tekintették.

A ’8 0 -a s  évek végén U tasi Ágnes 

egy tanulmányában megállapítja, hogy 

,,[e ]gy es cso p o rto k  kén yszerűen  

»választott« életform ája, m íg m ások 

által tu d atosan  köv etett a lternatív  

életstílus a csövezés.”

A rendszerváltást köv etően  sorra 

zárnak be a m unkásszállók. A töme

ges m unkanélküliség 19 9 3 -1 9 9 4 -b en  

éri el a csúcspontját, m integy 6 0 0  

ezer reg isztrált m u n k an élk ü livel.

K É K

N em sokkal a korm ányalakítást kö

vetően  létrehozzák a N ép jó léti M i

n isztériu m  S zo ciá lis  V álságkezelő  

Program jának Irodáját, a hajléktalan

ügy á tkerü l a rend észeti kérdések 

köréből a szociális ügyek körébe. A nép

jó lé ti  m iniszter 1992-es rövid rende- 

lete szabályozza a hajléktalant segítő 

intézm ények m űködését. „A ha jlék 

talanokról gondoskodó szociális in 

tézm ény feladata a ha jlék ta lan  sze

m ély szám ára, elem i létfeltételeinek

-  alvás, p ihenés, étkezés, tisztálko

dás -  biztosítása, szociális seg ítség

n y ú jtás , önálló  é letv ite lén ek  tám o

gatása, m unkavégző kép essége és 

egészsége fenntartása  é rd ek éb en .” 

(G yőri Péter: V annak-e jo g a ik  a  h a j

lék ta lan ok n a k ?  www.menhely.hu)

A szociális törvény kétféle h a jlék 

talan-m eghatározást alkalm az: a be

je len te tt lakcím  nélkülieket és a h a j

lék ta lan szállón  lakókat; valam int a 

m ásik m eghatározás szerint az a h a j

lék ta lan , aki é jszakáit közterü leten
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vagy nem  lakás céljára szolgáló he

lyiségben tölti.

A m ai hajléktalanpolitíka rengeteg 

dilem m ája közül kettő t em elnék ki. 

Egyik a lakhatás, a lakáshoz való ju 

tás és az esetlegesen m eglévő lakás 

fenntartása. A m ásik alapvető kérdés 

az, „hogyan leh et (érd em es) olyan 

h a jlék ta la n e llá tó  rend szert (szab á

lyozást, intézm ényeket) m űködtetni, 

hogy az ne n ö v e lje (!) az ilyen ellátó 

rendszerbe sodródók szám át, hanem  

folyam atosan jav ítsa  a »visszainteg- 

rálódás« egyéni és csoportos esélyét, 

s egyben adekvát, em berhez m éltó  

seg ítséget, körü lm ényeket nyújtson  

arra a röv idebb , vagy éppen hosz- 

szabb (esetleg  végleges) időszakra, 

am elyn ek  gy ű jtőnev e ma h a jlé k ta 

lan ság .” (G y ő ri Péter: V an n ak-e j o 

g a ik  a  h a jlék ta la n o k n a k ?  www.men- 

hely.hu)

A következőkben a mai szociálpo

litika és a hajléktalanság kapcsolatá

ról szeretn ék  röv iden szót e jten i. 

Solt O ttilia cikke szerint (Solt Ottilia: 

S zociá lpolitika  alu lnézetből, www.men- 

hely.hu) a hajléktalanok nap juk nagy 

részét sorban állással töltik  a szabad 

ég alatt. H ol az ingyenkon yháknál 

állnak sorban, hol a nappali m elege

dőknél, hol a leves- és teaosztásnál. 

E zek a hosszü  várakozások  pedig 

m ind en  esetb en  m egalázóak, m eg

erő sítik  a h atalm i v iszonyt a vára

kozó kárára. Az 1 9 9 0 -e s  év ek tő l a 

pénz egyre kevesebb a lakosság ellá

tására. A központi költségvetésből a 

k erü leti ön k orm án y zato kh o z ér

kező , sz o c iá lp o litik a i felad atokhoz 

kapcsolódó norm atív támogatás pél

dául 1994-rő l 1995-re  700  m illió Ft- 

tal kevesebb lett. A tám ogatásra szo

ruló ügyfelek száma pedig folyam a

tosan  nö v ekszik . A m egold ást, a 

kitörés esélyét Solt O ttilia a bürokrá

cia szakszerűsödésében látja. „Kérvé

nyek, kön nyek , követelőzés helyett 

pontos kérdőívek, adatlapok és au

tom atikus igénybejelentés -  ez a bü

ro k rácia  feladata. A cé lo k  v ilágos 

m egfogalmazása és a források elosz

tása -  ez a politika, a választott tes

tü letek  feladata.” (S o lt O ttilia: 

S z o c iá lp o l it ik a  a lu ln éz etb ő l.

www.menhely.hu)

Téli napló
avagy szubjektiven 

a hajléktalanok 
életéről télen

A témaválasztás indoklása

D olgozatom  tém á já u l  a h a jlé k ta la 

nok csoportját választottam . Helyze

tü k et télen  k e lle tt m érlegelnem , s 

ekkor kellett m egfigyelnem  az utcán 

élő  em berek  é leté t, pont abban az 

időszakban, am ikor az id ő járás v i

szontagságai m iatt az a legnehezebb. 

F o n to sn a k  tartom  azt is m eg em lí

ten i, hogy azokkal az em berekkel 

p róbáltam  k ap cso lato t terem teni, 

akik az utcán, kapualjakban, a lu ljá

ró k b an , te le fo n fü lk ék b en  tö ltik  az 

é jszakáikat, nem  hajlékta lanszállón  

laknak . M ivel ez az egyik fontos 

p ro b lém a ,  ezért d olgozatom ban a 

tú lélési stratég iákkal foglalkozom . 

M ásrészt nem  a koldusokkal, kérege- 

tőkkel kerestem a kapcsolatot, hanem 

azokkal a hajléktalanokkal, akik  h a j

léktalanújságot árulva (F ed él nélkül, 

Új f e d é l  n é lkü l)  p róbálnak  pénzhez 

ju tn i. Tehát ez a m ásik problém acso

port, am it fontosnak tartok: a gazda

ság, a m u nkájuk által keresett pénz

-  am i, m in t é le tfo rm á ju k  m u tatja ,- '' 

nem  elegendő arra, hogy k ilá b a lja 

nak ebből a helyzetből. A harm adik 

p roblém ak ör, am it m egp róbáltam  

kutatni, az a „szórakozás” volt. A téli 

h ó n ap o k , a téli ü n n ep k ö r kap csán 

p róbáltam  pár dolgot m egtud ni a 

h a jlék ta la n o k  ü n n ep n ap ja it, szóra

kozási lehetőségeit illetően. Ügy ér

zem , hogy megfigyelésük antrop oló

giai szem pontból nem  könnyű, m i

vel velü k sorsk ö zösség et válla ln i

http://www.menhely.hu
http://www.menhely.hu


nagyon embert próbáló feladat. A haj

lék ta lan o kra  az a je llem ző, hogy a 

v ilágban való kom fortérzésü k igen 

csekély, az anyagi nélkülözés, az el

látatlanság kín ja , a valahová tartozás 

vágya hatja  át az életüket. Az ilyen 

em berek életében részt venni és azo

kat az igen  nehéz kö rü lm én y eket 

m egéln i, nagyon nehéz feladat, de 

ennek ellenére ezt a feladatot tartot

tam a m agam hoz legközelebb á lló 

nak. R égóta figyelem  és szeretném  

kideríteni, hogyan kerülhettek  ebbe 

a helyzetbe, van-e ebből a helyzetből 

kiút, és persze ami a legjobban fog

lalkoztat: hogyan lehet esetlegesen  

család, barátok, hozzátartozók, otthon, 

hajlék  nélkül élni, m inden kom for

tot nélkülözve. M ikor ezt a dolgozatot 

elkezdtem  k észíten i, tisztában  vol

tam vele, hogy teljes m értékben nem  

vállalhatok velük sorsközösséget, de 

ügy érzem , sikerült az ünnepeikben 

és a m in d en n ap ja ik b an , egyszóval 

életü k egy rövid  szakaszában részt 

vennem , k icsit m egism erni az é let

üket. D olgozatom  feladata nem  az, 

hogy vélem ényt alkossak erről a cso

portról, eldöntsem , hogy önhibáju k

ból vagy azon kívül kerültek-e ebbe 

a helyzetbe. A zonban a kutatás so 

rán és szociális  m u nkások m unkái, 

írásai alapján ezekre a kérdésekre is 

fény derült. M ivel a h a jlék ta la n o k  

élete a tél közeledtével egyre elvisel

hetetlenebbé, nehezebbé válik, erre 

a m otívum ra is nagy hangsúlyt fek

tettem , m ivel itt nagy k ü lön b ség et 

érzek a nyári id őszakban  történő 

életük és a téli életfeltételek között. 

A cím  is ezt az elgondolást tükrözi -  

lé l i  n a p ló  - ,  egyrészt azt fe jez i ki, 

hogy télen készült, ezáltal felhívva a 

figyelm et a ha jlékta lanok nehezebb 

életkörülm ényeire ebben az évszak

ban. D olgozatom  m ásik fontos m o

m entum a az, hogy napló form ában 

Próbáltam  m egírn i, az első hideg 

őszi napoktól karácsonyig kísértem  

figyelem m el, próbáltam  m eg részt 

venni néhány h a jlék ta lan  életében . 

M egfigyeléseimet Budapesten végez

tem, mivel a hajléktalanok vándorlá-
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sainak célpontja a nagyváros, általá

ban Budapest. A terep , ahol a m egfi

gyeléseim et végeztem , a pesti belvá

ros egy adott részén za jlott (lásd az 

alábbi térképet).

A hajléktalanság 
jellegzetességeinek ismertetése

A h a jlék ta la n n á  v á lá s  f o ly a m a t a

A z 1993/III-as (szoc iá lis )  törvény d e

f in íc ió ja  szerin t a z  a  h a jlék ta lan , a k i  

» be je len te tt  la k ó h e lly e l  n em  ren d e l

k ez ő  szem ély, k ivéve azt, a k in ek  b e je 

lentett la k ó h e ly e  h a jlé k ta la n sz á llá s«. 

T ov ább iakb an  k im o n d ja , hogy  » h a j-  

l é k ta la n  az , a k i  é js z a k á it  k ö z te rü le 

ten, vagy nem  la k á s  c é l já r a  sz o lg á ló  

hely iségben  tölti« . A nem h a jlék ta lan  

lét és a  h a jlé k ta la n sá g  k ö z ö tt  sz é les  

átm eneti sáv húzódik.

A v esz é ly ez te te tt  h e ly z e tb e  k erü lő  

egyén  fo k o z a to s a n  elveszti a  többségi 

tá rsa d a lo m h o z  fű z ő d ő  u tolsó k a p c so 

lata it is, d e  m ég  nem  ta r toz ik  a  h a j

lék ta la n o k  k ö z é . E ttől a  pon ttó l m ég  

van v isszatérés a  tá rsad alom ba, e k k o r  

m ég nem  teszi v issza fo rd íth ata tlan n á  

a  fo ly a m a to t  a  h a jlék ta la n sá g  d in am i

kája. Ezen a  ponton m ég nem  defin iálja  

m agát a z  egyén  h a jlék ta la n n a k , m ég  

nem  a la k íto t ta  k i a z o k a t  a  s z o k á s o 

kat, a z  é le t fo rm án ak  a z o k a t  a  sa já to s

ságait, a m ely ek  k ésőbb  csakn em  leh e

tetlenné teszik  a  h elyzet pozitív  irányú  

m eg o ld ásá t. A m en nyiben  a  h a j lé k ta 

lan k is z a k a d  eredeti, term észetes k ö r 

n yezetébő l, e lsz a k ít ja  a  m ég m eg m a

rad t s z á la k a t  a z  o ly an  em b erek tő l, 

a k ik  nem h a jlék ta la n k én t  ism erik  őt. 

Pedig  ez ek  a  k ap cso la to k , a m ely ek  se 

g ítség et n y ú jth a tn ak  a  k r íz ish e ly z e t 

ben lévő em bern ek , és esetleg  k iseg ít

hetn ék  a  ba jbó l. A m ennyiben a z  egyén  

e lh a g y ja  a z  ered eti körn y ezetét, ván

d orlása  célpon tja  á lta lá ba n  a  nagyvá

ros. I ly en kor m ár e lv iselh etetlen n é f o 

k oz ód ik  a  v a lah ov á  tartozás vágya, és

a  teljes anyagi n é lkü lözés k ín ja. A h a j
lék ta lan  a z  e lső  néhány pályaudvaron , 

vagy  eg y éb  k ö z terü le ten  e ltö ltö tt  é j 

sz a k a  után rendszerint m eg ism erked ik  

ta p a sz ta lta b b  h a jlé k ta la n o k k a l ,  a k ik  

tá jé k o z ta t já k  a  » leh ető ség ek rő l« . E z  

a z  a  pont, a m ik o r  a z  egyén m eg ta lá lja  

a z  ő  rész ére  fen n tartott és elkü lön ített  

h e ly ek e t  (m en h e ly ek , s e g é ly ez és i  

iroda, e lkü lön íte tt orv osi r e n d e lő .. .) ,  

am ik  végérvén yesen  e lv á la sz t já k  őt a  

többség i tá rsad alom  tag ja itó l, és ezen  

a  ponton  v á lik  egyértelm űen  h a jlék ta 

lanná a z  egyén.

A h a jlék ta la n  tehát teljes m értékben  

e lk ü lön ü l a  többség i tá rsa d a lo m tó l.  

H ián y z ik  é le té b ő l m in d en fé le  em b er i

kapcsolat, különös tekintettel a  nem haj

lék ta lan okkal való érintkezésre. A több

ségi tá rsad alom tó l va ló  eltáv o lod ást és 

a  »mi tudat« (h a jlék ta la n o k  ö ssz eta r

to z á sa )  g ö rcsö s  ig én y lését  j e l z i  a z  

a lá b b i  p é ld a  is: »A z eset a  M enhely  

A lapítvány Kürt u tcai irod á jában  tör

tént 1997 vége f e l é  egy ügyfélfogadási 

napon. Velem szem ben  a z  éppen soron  

lévő k liens ült, egy j ó  á lla p o tb a n Jév ő ,  

sz ép en  m eg őszü lt, 70 év kö rü li idős  

hölgy, rán ézésre am olyan  igaz i tiszte

le trem é ltó  n ag y m am a. M ellette  a z  

utána  k ö v e tk ez ő  ü gy fél v á r ta  so rá t, 

egy  v elem  n a g y jáb ó l eg y k o rú , 2 5  év  

körü li lány, a k i sz in te a z  eg ész  életét 

in tézm én y ekb en  tö ltö tte. H allg atta  a  

besz élg etésü n ket. M ikor a z  idős asz -  

szon y  e lm on d ta , hogy  D ebrecen ben  

született, k özbekérd ezett:  -  Te is d eb 

receni vagy? Ezután m ég v á lto ttak  egy  

p á r  szót, d e  a  néni k issé  k én y elm etle

nül ér ez te  m agát. A lány é rd ek lő d v e  

fo r d u lt  f e l é ,  d e  m ég isc sa k  leteg ezte . 

N éhány perc m úlva fe lá lltam  valam iért,



m ire így sz ó lt  h o z z á m  a  lány: -  H a  

m ár bem egy  a  bá cs i, h o z z a  k i a z  én  

karton om at is."  (Breitner Péter: A haj

léktalanná válás lépcsőfokai) Az ilyen  

identitás, és a  h a jlék ta la n  létform ába, 

szokásokba  való kapaszkodás, m egnehe

zíti, sokszor lehetetlenné teszi a  kiutat.

A hajléktalanok kapcsolatai

A hajléktalanok életét kétféle kapcso- 

lat-típus határozza meg, m indkettő a 

hajléktalanok társadalmához kapcso

lódik. Az egyik típust a közös sors, az 

élet közös színtereit je llem ző  folya

m atos összezártság és a többségi tár-
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sadalom  felől áradó vélt vagy valós 

megvetés je len ti. Ezek a kapcsolatok 

könnyen létesülnek, de könnyen vé

get is érnek. Ezeket a kapcsolatokat, 

gyakran a „bárm ilyen” kapcsolat 

iránti vágy szüli. Ezek a kapcsolatok 

azért je len tősek, m ert a hajléktalanok 

egyenlőnek érzik  m agukat, n in cse 

nek m egfelelési követelm ények, és 

nincs kudarc sem. A fiatalok gyakran 

a „csodában” bízva házasodnak. Ezek 

a kapcsolatok alapszükségleteket elé

gítenek ki, de nagy csapdát is je len t

hetnek. Am ikor egy hajléktalan sorsa 

jo b b ra  fordulhatna, akk o r fe jtik  ki 

visszahúzó erejüket. A m ikor például 

egy hajléktalan lakáshoz ju tn a , szakí

tania kellene addigi életével, társaival. 

Azonban ehhez általában nincs ereje, 

ezért a lakás „csöves tanyává” változik, 

és az út visszavezet az utcára. A haj

lék ta lan ok  közötti m ásik  kap csolat 

fa jtá ja  a m unkakapcsolat. E n n ek  a 

kapcsolatnak a lényege a hatékonyabb 

munka és az önvédelem.

Hajlék-talanság -  a lakásról 
és az otthonról

A h a jlék ta lan ság o t a lak ásn é lk ü li

séggel azonosítani félrevezető lehet. 

Az igazi problém a nem  a külső okok

ban keresendő (albérlet megszűnése, 

ház e lvesztése), szám os példa hoz

ható ennek megcáfolására.

Az igazi p roblém a a h a jlék ta lan  

em ber szem élyiségében, é lettörténe

tében, egész élete során fellépett h iá 

n y o k ba n  keresendő. Az a fiatal, aki 

egészen  é leté t n ev elő o tth o n ok b an  

tölti, esetleg rom a fiatal is, az életét 

h a lm o zo ttan  hátrán yos helyzetbő l 

kezdi, s igen  erős szem ély iség kell 

legyen , hogy é le té t ko n stru k tív  

irányba korm ányozza. Érdem es 

m egkülönböztetni a hajléktalan  szó 

különböző jelen téseit. Egyrészt fed é l  

nélküliséget je len t, másrészt -  és ez a 

fontosabb szem pont -  egy bizon y os  

f a j t a  é letfo rm át  je le n t, és a vele járó 

tárgyi, érzelmi nélkülözést. „Éppen 

ezért az otthon  n élkü liség  fogalma k i

fejezőbb. Az o tthon családot, szere

te tt em berekhez, tárgyakhoz való 

k ö tő d ést is je le n t ,  h átteret, am ely 

hozzásegíti az em b ert, hogy k ie lé 

gítse alapvető szü k ség lete it, és az 

otthonon  kívül is egészséges kap cso

latokat tud jon kialakítani és fenntar

tani. Az o tthon nélküliség, különös 

te k in te tte l a kö tő d ések  hiányára, 

olyan ap atiku s, n ih ilista  á llap otot 

eredm ényez, am elyben a folyam atos, 

k iegyensú lyozott m unkavégzés, te

hát az önfenntartás sem  lehetséges.” 

(Breitner Péter: A h a jlék ta lan n á  vá lás  

lép c ső fo k a i)

Okok a hajléktalanná válásra

Egy egészséges, stabil szem élyiségű 

em ber, aki rok on i, baráti kap cso la

tokkal rendelkezik, és valam i folytán 

m u n k an élk ü liv é  válik , nem  v aló 

színű, hogy hajléktalanná is válik.

Ö n erő b ő l, és kap cso la ta ib ó l erő t 

m erítve reális esélye van rá, hogy 

talpra álljon . Ö nm agában a m unka- 

nélküliség nem  vezet hajléktalanság

hoz, és ez igaz a többi tényezőre is, 

m int a válás, betegség, szegénység, 

lakás m egszű nése, a lkoholizm u s. 

A zonban ha a frissen m u nkanélkü

livé váló szem ély rossz családi k ö r

ny ezetben  n ő tt fel, lab ilis  fe ln ő tté  

vált, nagyobb az esélye a h a jlé k ta 

lanságra. A m ennyiben pedig állam i 

gondozásban nevelkedett, és gyakran 

fogyaszt a lkoholt, m ár esélye van a 

h a jlék ta lan ságra . 1 9 9 0 -1 9 9 2 -b e n  a 

m u n k ásszállások  m egszü ntetése  is 

n agym értékben  h o zzá járu lt a n ö 

vekvő hajléktalansághoz.

A Téli napló szereplői

A napló  szerep lői a  belváros egy adott 

területén  é lő  (lásd  térkép ) h a jlék ta la 

nok. Az első személy, akivel beszélgettem, 

4 0  év kö rü li asszon y , a  k ere sz tn ev e  

Katalin.

- 1 0  éve él a z  utcán;

-  a  Fedél nélkü l cím ű lap  á ru s ítá sá 

bó l tartja  fen n  m agát;

-  a  N yugati p á ly au d v ar  a lu ljá ró jában  

é jsz a k á z ik ;

-  h eg esztő  a  szakm ája .

M ásik  beszélg etőp artn erem  Szőllősi 

András volt (ű  volt a z  a  szem ély, a k i 

ről a  legtöbbet sikerü lt m egtudnom  b e 

sz élg etésein k  során ).

-  3 4  éves;

- 1 8  év es k o r a  ó ta  h a jlé k ta la n  ( á l 

lam i gon d ozottkén t nőtt f e l ) ;

-  Fedél nélkül c. lapot árusít;

-  sz o b a fe s tő -m á zo ló  a  sz a km á ja ;

-  egy kap u aljban  a ls z ik  a z  utcán.

A h arm ad ik  szem ély, ak iv el sikerü lt 

beszélgetnem , nem hajléktalan  ugyan, de 

fon tosn ak  tartom  a  T őle megtudott dol

g okat is leírni. A keresztneve Pál.

-  60  év körü li fé r f i ;

-  nem  h a jlék ta lan ;

-  kéreg etésbő l p ró b á lja  fed ez n i a  napi 

szü kség leteit;



„Térkép” -  Terep
(A kocsik  k özött Fedél nélkült áruló hajléktalanok) *

Árpád-híd

A térkép azt az útvonalat mutatja be, ahol a hajléktalanokkal találkoztam, beszélgettem. A felkiáltójellel jelzett helyek, pedig azokat 
a pontokat jelölik, ahol a hajléktalanok újságot árulnak, éjszakáznak. A körrel jelzett helyen, és útvonalon nincsenek hajléktalanok.



-  4  éve szegényedett el, a z ó ta  kéreget;

-  a  sz a k m á ja  restaurátor.

A k u ta tá s  so rá n  s ik erü lt  több  h a j

lé k ta la n n a l is m eg ism erked n em , b e 

szélgetnem . A zonban a  három  legfonto

sabb  szem ély  a  do lgozat szem pontjából 

a  fen t  bem utatott három  szem ély  volt. 

A d o lg ozat k öv e tk ez ő  rész e m eg figye

lése im et, b esz é lg e té se im et, in ter jú kat  

és a  szubjektív  vélem én yem et, m eg lá 

tásaim at tükrözi- M egpróbáltam  tehát 

a z  a la n y o k a t  eg y ed is ég ü k b en  v iz s 

gáln i. O scar  Lewis volt a z , a k i  ku ta tá 

sa iban  többek  közö tt  a zt is b eb izon y í

to tta , hogy  a  s z eg én y ek  é le t e  is n a 

g y on  so k  é r t é k e t  h o rd oz , nem
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a la c so n y a b b ren d ű , h an em  m ás é r t é 

k e k k e l  ren d elkező . M eg p róbá ltam  te

hát ő k e t  eg y ed iség ü kb en  v izsgáln i. A 

nap ló  sa já t  g o n d o la ta ik a t (vastag  b e 

tűvel) és a  sa já t  v é lem én y em et (dőlt  

betű) tarta lm azza .

Téli napló,
avagy szubjektiven  

a  ha jlék ta lan ok  életérő l télen

S zep tem ber 28 , n a p k öz b en :+ 1 5 C , é j

j e l :  +5C  

Az idő  kellem es, n ap sü téses ...

A D eák téri parkban egy fiatal h a j

lék ta lan  ül a pádon. H osszú h a jú , 

szakállas , 25  év k ö rü li, egészséges 

férfi. C ipője spárgával van összekö

tözve, hogy a talpát el ne veszítse. 

Egy bő rö n d  van m ellette  a pádon, 

am inek hiányzik a tete je, és szintén 

spárga tartja össze a táskát. A tartal

mát látn i lehet, gondosan összehaj

togato tt ruhanem ű van benne. Egy
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üveg víz is van m ellette . A padra 

vastag té lik abát van leteríve, azon 

fekszik, keresztrejtvényt fejt. A park 

m ásik  o ld aláró l rend őrök  jö n n e k , 

m eglátja őket, feláll, felveszi a kabá

tot, elcsom agolja  a dolgait és odéb

b á ll . ..  Ő sszel m ég egyszer láttam  a 

férfit ugyanott. A tél kezdetével m ár 

nem  találtam  ezen a helyen , talán 

jo b b ra  fordult a so rsa ... Ezen a na

pon m ég nem  tudtam , hogy dolgo

zatot fogok írn i ebből a tém ából, de 

azt tudtam, hogy nagyon érdekel, el

szom orít, hogy szinte korom beli fia

talnak így kell é ln ie ... M iért ju to tt  

idáig? Hogy lehet ebben a h elyzet

ben  éln i?  V annak-e tervei? Hogy 

tö lti a napjait? Ezekre és hozzá ha

sonló kérdésekre kerestem  a választ.

N ovem ber 26, n ap közben : +3C, éjje l: 

-3C

M a leesett a z  e lső  h ó . ..

Az A storia k ö rn y ék én  b eszélg et

tem  egy Pál nevű, 6 0  év körüli férfi

vel. Ősz, hosszú szakállas, télikabátos 

férfi, kezében táblát ta rt...

Elm ondta:

4 éve kéreget, szülei m eghaltak, beteg  

nővére á p o lására , gyógyszereire gyűjt. 

S z a k m á ja  restaurátor, m u n kát a z o n 

ban  nem  kap . A n n yiban  érz i m ag át  

sz er en c sésn ek , hogy  van f e d é l  a  f e j e  

f ö lö t t ,  nem  h a jlék ta la n . Egy 17 éves  

k u ty á ja  van, a k it  nagyon szeret.

Ennyi volt, am it a férfi elárult m a

gáról. Az A storiánál a 7 -es  busz 

m egálló jáv al szem beni kap u aljb an  

ü lt, kezében tábla, a kéregetést in 

dokló szöveggel: „Elszegényedtem ... 

szégyellem  m a g a m ...” A beszélgetés 

során  ezt én is éreztem , ezért nem  

m ertem  tovább faggatni. A m ikor a 

kutyája szóba került, lelkesebb lett. 

Azonban az állat nem  volt vele, nem 

a kéregetés eszk ö zekén t használta, 

nem  a kutya által akart szánalm at, 

együttérzést kiváltani. A kutya a leg

jo b b  b arátja  v olt. Az összeszed ett 

pénz kérdésében első helyen egyér

te lm űen a gyógyszerek és a kutya 
táplálása állt. A harm ad ik helyet a 

cigaretta foglalta el. Többször láttam 

ugyanezen a helyen, de nem  m ertem  

zavarni, éreztem , k e llem etlen  szá

mára ez a helyzet. A tábla magyará

zata lehet annak, hogy a férfi véde

k ez ik  a kü lvilág  vélem énye ellen , 

egyfajta m agábazárkózást je le n th e t, 

védekezést a k o m m u n ikáció , a b e 

szélgetés ellen. Leírta pár sorban az 

életét, és azt, hogy m it szeretne. Ta

lán  kön nyebb  így szám ára, m intha 

szóban  kéne ú jra  és ú jra  beszéln ie  

élete nehézségeiről.

N ovem ber 28, n ap p a l:+ 3 C , é j je l :-7 C

M egm aradt a  hó  a  v á ro sb a n ...

A Nyugati pályaudvar és az O kto

gon között a Teréz körúton  összeis

m erkedtem  egy 4 0  év körü li, rom a 

hajléktalan nővel, Katalinnal.

Elm ondta:

10 év e  h a jlé k ta la n . A z O ktogon  

körn y ékén  a  Fedél nélkü l cím ű lapot 

áru lja . F érjn él volt, elvált, nincs c s a 

lád ja . Egyetlen ba rá tja  a  kutyája . Vég

zettségét tekin tve heggesztő. A N yugati 

téri a lu ljá ró b a n  é js z a k á z ik .  H a j ó  

n ap ja  van, összeszed  1000 Ft-ot is. Volt 

rá  p élda , hogy h a jlék ta la n  társa i m eg 

lop ták .

K utyája  irán ti ragaszkodása m ár 

az első  m on d atainál fe ltű n ik . Igaz 

n in cs v ele , de fénykép et vesz elő , 

am i azt igazolja , hogy törvényesen  

árulja a hajléktalanú jságot. Azon az 

igazolványkép en ku tyájával együtt 

látható. Az a m om entum , hogy egye

dül él, hogy a hajléktalanok m eglop

ták, és hogy nem  a kutyával együtt 

árul, mind azt b izonyíthatja, hogy aA 

egyedüli lény, ak ihez  ragaszkodik, 

aki fontos szám ára, az a kutyája. E l

m eséli azt is, hogyan osztja be a napi 

keresetét. 1 0 0 0  F t az átlagos kere

sete , en n ek  felét vissza kell adni a 

laphoz -  m eséli - ,  a m egm aradt 500 

F t-b ó l e lső sorb an  a ku tyán ak vesz 

élelm et, a ranglista m ásodik helyén 

a cig aretta  áll, a m aradék pénzből 

pedig h id eg élelm et vesz m agának. 

H ajléktalan társairól n incs túl jó  vé-



lem énnyel, elm ondta, hogy sokan 

nem törvényesen árulják az újságot, 

ami term észetesen  neki károkat 

okoz. O ttm aradtam  vele aznap dél

után, beszégettúnk, figyeltem, ahogy 

dolgozik. Felajánlotta, hogy m áskor 

is m aradh atok , je g y z ete lh e tek , fi

gy elh etek . T öbbet azonban  ezen a 

helyen nem  találkoztam  vele, a Nyu

gati téri a lu ljáró b an  sem  találtam . 

D ecem ber végén láttam  újra két h a j

lék ta lan  férfi, és két gyönyörű far

kaskutya társaságában. Azt a m eg

jegyzését, hogy h a jlék ta la n  társai 

m eglopták, szinte az összes hajlékta

lannal való beszélgetésem  során hal

lottam  panaszként elhangozni. Ennek 

oka az leh et, hogy a h a jlék ta lan o k  

kö zö tti k ap cso la to k at nem  az egy

más iránti igaz segítés vezérli. A va

lakihez való tartozás vágya az, am i a 

kapcsolatokat létrehozza. Ezek nem 

b iztos, hogy igaz em beri kap cso la

tok , és ha olyan  helyzet alakul ki, 

hogy az életben maradás a tét, akkor 

m egtörténhetnek olyan esetek, am ik 

a m ásik hajléktalan rovására történ

nek. Az erősebb gy ő z... Azt, hogy a 

nem  hajléktalanok közül m elyik az a 

réteg, am elyik próbál és tud is segí

teni, nem  tudta megmondani, teljesen 

változónak tartotta. Ehhez kapcsoló

dik az az írás is, amit az éppen árult 

Fedél nélkül c. lapban m utatott meg: 

„ ...M in t írtam  is nagyon sokan le

n ézn ek , de vannak em berek , ak ik  

segítenek i s . . .  Csupán az fáj nagyon, 

hogy sok  fiatal utálattal néz rám , s 

van olyan is, hogy leköp. N em  h i

szem  el, hogy én m ár m egélem  azt, 

hogy aki a m ostani időkben leköp, 

m egöregedjen. Ju sso n  m ajd eszükbe 

m in d n y áju k n ak  az, hogy volt egy 

öreg, akit k inevettek és leköptek. Az 

út szélén vagy a járd án gyógyszerért 

kold ulva ne csod álk ozzan ak  azon 

m ajd , hogy volt egy öreg, ak it ők 

m aguk nevetve le k ö p te k ...” ( F ed él 

n é lk ü l , 2 0 0 1 . dec. 13-i szám a: Egy 

idős em ber vallom ása.) Ez term észe

tesen  csak  a m érleg egyik serp e

nyője, találhatunk példát a történél 

ellenkezőjére is, a c ik k  egy elszegé-
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nyedett, m egkesered ett idős bácsi 

vélem ényét tartalmazza.

D ecem ber 8, nappal: +3C, é jje l: -6C  

F o kozato san  hűl a  levegő, m ég elv i

se lhető  a  h id eg ...

Körséta -  A hajléktalanok területi 

elhelyezkedése:

Ezen a délelőttön próbáltam  Katit 

m egkeresni (m in t később  kid erült, 

hasztalan próbálkoztam ), tehát gya

log kezdtem  a sétát a Nyugati tértől. 

Ö t nem  találtam  a m eg szok ott h e

lyén, de a várost járva megfigyeltem 

pár dolgot. A Nyugati aluljáró a hi

degre-való tekintettel megtelt ha jlék

ta lan o kk al, és m ivel a karácsonyi 

a jándékvásárlás ideje jav ában  folyt, 

a város is sokkal m ozgalm asabb volt 

a m egszokottnál. Az O ktogon k ö r

nyékén sétálva több hajléktalan pró

bálta a járó k elő kn ek  eladni az ú jsá

got. A sétát folytatva, érintve a Blaha 

Lujza teret és az A storiát, szin tén  

sok  hajléktalant láttam az alu ljárók

ban. Azonban a Ferenciek tere m et

ró m eg álló tó l végig a V áci u tcán , 

m egérkezve a Vörösm arty térre, egy 

hajléktalannal sem  találkoztam . Úgy 

látszik, ez az útszakasz, ahol a jó m ó - 

dúbb em berek sétálnak, nézelődnek, 

nem  járh ató  út a hajléktalanok szá

mára. Azt nem  tudom , hogy ez azért 

van-e, m ert ők nem  akarn ak , nem  

lá tjá k  érte lm ét itt áru sítan i, vagy 

ezeken a helyek en  nem  áru síth at

nak. .. A Vörösm arty téren hatalm as, 

feld íszített karácsonyfa áll, kézm ű

ves tárgyaikat árusító pavilonok k í

n á ljá k  p o rték á ju k at. K ú rtöskalács, 

forró tea, sülthús illata a levegőben, 

karácsonyi dalok, boldog arcok m in

d en fe lé ... Itt nem  „alkalm atlankod

n a k ” a h a jlé k ta la n o k ... M egdöb

b entő  az a kettősség , am it látok , a 

boldog karácsonyi hangulat és a tér 

legszélén, egy eldugott szem etesku

kában turkáló ha jléktalan  képe k ö 

zött. A D eák térre érkezve hirtelen 

elm úlik a varázslat, és szintén szem 

besülök a szegénységgel, a ha jlékta

lansággal.

„Szegénység »mindig« volt, de nem 

m indig, vagy legalábbis nem  m inden 

form ájában  vált problém ává, k ih í

vássá, m ozgósítóvá vagy b eav atko 

zást kiváltóvá.” (Ferge Zsuzsa: F e je 

z etek  a  m ag y ar  sz eg én y p o litika  törté

n etéb ő l. M agvető K iadó, Budapest, 

1986. 11.)

D ecem ber 15, nappal: -7C  éjje l: -15C  

N ap k öz ben  is sz in te e lv iselh e te tlen  

a  h id eg ...

Ö sszeism erked tem  Sző llő si A nd

rással. 34  éves hajléktalan, első látásra 

5 0  év körülinek tippeltem  volna. El-
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nyűtt bundában van, szakállas, a fején 

sapka, az a típus, akit az em berek ti

pikus ha jléktalannak sztereotip izál

nak. Eleinte ijedt, szinte alázatos volt, 

k ésőbb  belem eleg ed ett a beszélge

tésbe, szívesen m esélt m agáról, tege- 

ződést a jánlott. Szám om ra Ö volt a 

kelked vesebb , legöszin tébb  beszél- 

getőalany. „

S z ő llő s i  A n d rás  3 4  éves/S«& év es  

k o r a  ó ta  h a jlék ta la n . Á llam i g on d o 

zottként nőtt fe l .  V endéglátóipari szak-  

k ö z é p is k o lá b a  já r t ,  m a jd  ez t a b b a 

hagyta, a  sz a km á ja  szoba festő-m ázoló . 

Fedél nélkü l c. lapot áru l. A z ú jság  

d arab ját 10 Ft-ért veszi meg, am ennyi 

pénzt m egkeres, a z  őt illeti. Körülbelül 

200 0  Ft-ot szed össze egy nap.

Nem tagadja, hogy napjait a W einer 

Leó utcai kocsm ában  tö lti. Ez szá

m ára egy túlélési stratégia, nem  ta

gadja, hogy iszik, de nem  ez az elsőd

leges célja , hanem  az, hogy felm ele

ged jen . Ez egy olyan hely, ahol



társaival együtt akár egész nap elül

d ögélh et úgy, hogy nem  zavarják . 

Á tlagos napi k eresetét ott k ö lti el. 

E lsősorban italt és cigarettát vesz a 

p énzen, sok szo r itt sz o k o tt é te lt is 

venni. A kocsm ában' lehetősége van 

m elegben lenni, zavartalanul üldö

gélni, beszélgetni társaival, tévét nézni. 

Az ú jság o t ak k o r á ru lja , am ikor 

kedve tartja , a nap bárm ely  ó rá já 

ban. H étkö zn ap o n kén t a M űvész 

m ozi előtt van a törzshelye, hétv é

genként pedig az O ktogonnál árusít, 

o tt nagyobb a forgalom  a K isfö ld- 

alatti közelsége miatt. Azt, hogy k i

től kap pénzt, változónak tartja. Volt 

m ár rá példa, hogy v alak itő l 5 0 0 0

K É K

F t-o t kapott. Vannak olyan em berek 

is, akik rendszeresen segítenek neki 

é te lle l, m eleg ruhával, pénzzel. É j

szakáit egy kapualjban tölti, karton

lapon alszik  p okrócokk al, té likabá

tokkal betakarózva.

D ecem ber 25 , n appal: -3C , éjje l: -8C

K arácson y  e s t é je . ..

Este 6 óra van. Dolgom van a város

ban, de előtte körülnézek a Nyugati és 

az O ktogon környékén. A Nyugati 

alu ljáró szinte üres, ha m etró érke

zik, akkor megy át az alu ljárón  né

hány ember. A falak m ellett viszont 

végig fekszenek, alszanak a hajlékta

lan o k . S o k k al tö b b en , m in t eddig 

gon d oltam  volna. A szu p erm arket 

a jta jáb an  is sorba fekszenek p ok

rócba burkolva, kartonlapokon. A k i

rakatok előtt is egymás m ellett fek

szik néhány szakállas férfi, nek ik  ez 

az állandó helyük, többször láttam őket 

napközben is ezen a helyen. A metró 

kijáratától nem messze a falak m ellett

Budapest

pedig a m ár jó l  berendezkedett csa

pat tanyázik. Bár megfigyeltem  őket, 

soha nem  ugyanazokat az arcokat lá

tom. Az biztosnak látszik, hogy sokan 

vannak itt férfiak és nők  egyaránt, 

inkább középkorúak, m int fiatalok. 

Fel van halm ozva a sok  összeszedett 

p ortéka, a m etró ú jság tó l kezdve a 

szerelm es füzeteken  át a tésztaszű

rőig , a fehér, m agas talpú sp o rtc i

pőig. Ezeket sorba k irak ják egy kar

tonlapra, hátha valaki vásárol b e lő 

lük. Sok  a p okróc, a karton lap , jó l  

fel v annak szerelkezve. Ő k a „sze

rencsések”. Viszonylagos védettség

ben vannak a hideggel szem ben. He

lyü kért m eg is k e lle tt kü zd eniü k. 

M int később  k id erü lt, van, ak in ek  

n in cs ily en  „kiváltságos” helyzete, 

nem  fér be az aluljáróban éjszakázok 

k ö z é ... Az a lu ljá ró  szám ukra o tt

hon, az otthonukba pedig nem  sétál

hat be szó nélkül egy idegen, hogy ő 

is o tt é jszakázzon . M in d en kin ek  

m egvan a sa já t territó riu m a. Ő k a 

„kiilleszkedettek”, a társadalm on k í

vül élnek, de saját szabályaik szerint. 

Saját „lakásuk” nem hozzáférhető más 

h a jlé k ta la n o k  szám ára. A N yugati 

a lu ljá ró  m ár lak o tt te rü le t ... To

vábbm egyek az O ktogon felé. Kará

csony ünnepének esté jén  csak kevés 

fiatalt látok az utcákon , m eg idősebb 

néniket, talán templomból jövet. A csa

ládosok az o tth o n , az ün nep  m eg

hittségét élvezik, nem  já rn a k  ilyen

kor az utcán. Feltűn ik , hogy a m eg

szok o ttn á l több  h a jlék ta la n t látok . 

M ert akinek van hol töltenie az ü n

nep eket, az nem  az u tcán  kódorog 

karácsony éjszakáján. Én (lehet, hogy 

naivan) úgy gondoltam , hogy a haj

léktalanok karácsony estéjén vissza

húzódnak kapualjaikba, telefonfülké

ikbe. E nnek ellenére feltűnt, hogy a 

Fedél nélkül árusítása m ost is folyik.

L áttam  egy h a jlé k ta la n t a pádon 

ülve aludni, fejét lehajtotta , magába 

roskadt. Egy másik hajléktalan nyakába

pulóvereket, törölközőket kötve sé

tált a villam ossínek m ellett. Feltű n

tek ism erős arcok is. A Művész mozi 

előtt egy magas, vörös, szakállas férfi 

árulta szakadatlan a F edél n é lkü lt. Az 

O kto g on o n  m egszólítottam  egy 40  

körü li, rom a, F ed é l n é lk ü li  áru sító  

férfit. Elkezdtünk beszélgetni:

H árom  év e  él a z  u tcán , m u n k á ja  

m egszűn t nem  tudott ism ét e lh e ly ez 

kedni, a z  u tcára  került. Egy k ap u a lj

ban  a ls z ik ,  a z  a lu ljá r ó  fo g la l t  s z á 

m ára, ott nincs helye. A z O ktogonon  a  

k is fö ldalatti-lejáró  előtti rész viszont a  

törzshelye, itt szokta  árulni a z  újságot. 

R ákérdeztem  a  karácson y i ünnepekre, 

erre m egm utatta a  kezét, am i be  volt kö 

tözve, és a  hátát fá jla lta , ezzel kifejezve, 

hogy a  karácson y  nem  a z  szám ára , 

am it a z  em berek  többségének jelent. Ez

után m ár nem  szólalt m eg többet, e lk ö 

szönt, kellem es ünnepeket kívánt.

A beszélgetésből szám om ra az volt 

m eglepő, hogy a h a jlék ta lan o k  k ö 

zött is kem ény törvények u ralk o d 

nak. Van olyan -  m int a je le n  eset is 

m utatja - ,  aki nem  élhet a jo b b  he

lyeken. Eddig kartonpapíron  aludt, 

m ár ezt is e llo p ták  tőle. M int az 

előbbiekben is m egem lítettem , kivé

tel n é lkü l m ind en  h a jlék ta la n  b e 

szélt az egymás közötti viszályokról. 

Farkastörvények uralkodnak, akié a 

kartonpapír, annak nagyobb az esé

lye m egélni a reggelt. Ezért lehet az, 

hogy sok  hajléktalan a m agányt vá

lasztja, és nem  csatlakozik más haj

lék ta la n -cso p o rto k h o z , m ert így 

n incs az a fenyegetettség, hogy azt a 

keveset, am ije van, elveszik tőle. Ez a 

tendencia a hajléktalan  szállásokon 

fokozódhat. A m ásik érdekes m o 

m entum  az volt szám om ra, hogy az 

ú jságárusítás helye is m agánterület. 

E n n ek  a férfinak s ik erü lh etett e lér

nie, hogy saját területe legyen.

D ecem ber 30, nappal: +3C, éjje l: -2C  

Összegző g on d o la tok  

Még bő két hónapot kell átküzdeniük 

a hajléktalanoknak, hogy az időjárás 

egy kicsit m egenyhüljön, kegyesebb 

legyen hozzájuk, és eljö jjen ek  az első



enyhébb n a p o k ... A legnagyobb 

m egoldandó problém át valam elyest 

m egoldja helyettünk a term észet. 

Igaz, fedél m ég m indig nincs a h a j

lék ta lan o k  fe je  felett, de é jszak áz

hatnak parkokban a szabad ég alatt, 

a h idegtől nem  kell tartaniuk. Sor

suk azonban még m indig em bertár

sa ik  jó in d u la tá ra , seg itőkészségére  

van bízva. Lesz-e aznap gyógyszerre, 

en n iv alóra , cigarettára  pénzük? El 

k e ll-e  szen ved niük m egvetést és 

durvaságot, vagy kapnak-e egy kedves 

szót, együttérző, segítő kezet? Vajon 

m egadatik-e tavasszal, hogy a term é

szet ú jjászü letésév el az ő é letü k  is 

m egúju ljon , m egváltozzon, és lakás

hoz, m u nkához ju ssa n a k ?  A m eg

kérdezettek többsége m ost, a tél kö

zepén nem  dédelget ilyen nagysza

bású terveket, égyetlen cé lju k  van: 

túlélni a te le t...

Budapest

„Öreg, én eztán lopni fogok!
Fiam, mindenki ezt teszi. Ne tedd!

De a nők, a szagosak, a gazdagok!
Ládd, én csak úgy tapogatom az eget.

Öreg, a mankóm szaladni akar!.
Fiam, hát nem jö n  erre senki se?

Ha akad is, mindig csak száraz karaj!
Tej kéne, nem bírok már enni se.

Egy kirakatot még ma betörök! 
Börtönbejutsz és megvernek. Szamár.

Egy kirakatot mégis betörők!
Psszt, meghallják s nem ad, aki erre jár.

Öreg, a varrás újra gennyezik.
Annál szebben tudsz könyörögni majd...” 

[...1 "
(József Attila: Koldusok)
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Szemle

A. Gergely András

Az elme Jurassic-parkja és a politi

kai közítélkezés Hyde Parkja közötti 

tanulmányi sétán veszünk részt a ki

állítás term eiben és a kiadós kataló

gus lapozgatása közben. (U tóbbi a 

N yugat-Európában im m áron kitű 

nően bevált vaskosabb album , részint 

m ajdnem  teljes illusztratív anyaggal, 

részint a háttértudás nyomtatott isme

retanyagával b őv ítve...) Cigány-inter

pretációk sorozataival találkozunk a 

piain air festészettől a fotóba foglalt 

hősiesítésig, a naturalista ábrázolás

Ez időlegességben azonban tényle

gesen je len  van a szélsőséges indula

toktól az álom ittas művészetig m in

den! Már a kiállítás első termében egy 

méretes terem egész falat betöltő iko- 

nikus im pressziója fogadja a látoga

tót, mely a cigányok vándorlás-histó

riáját, Indiától és a képzelt „ősi föld

tő l” induló mozgását m utatja be 

pannószerű térképen, hatalm as és 

karnyi- széles nyilakkal, m elyek Eu

rópa és Afrika északi vidékei felé in 

duló csoportjaikat hivatottak m egjele-

Cigányok, szintók, 
narratívák
(A Kremsben bemutatott kiállítás apropóján)"
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intim itásaitól a Rom a H olocaustig 

ívelő gondolati mezsgyén át a kortárs 

„archaikus népleírásig”. Mondhatni: a 

mutatkozások széles horizontja révén 

kapunk vizuális és szemantikai örök

séget, avagy inkább történeti portrét 

és mentális tájképet e mindig változó, 

és folyton-folyvást sajátlagos érdeklő

dést vonzó népességről.

Történeti tájkép? Illanó pillanat? 

Vagy inkább m egkövült, előítéletes 

örökség? Nehéz dönteni mind a tár

lat, mind pedig a katalógus alapján. 

Ezek mindegyike -  s még ráadáskép

pen a m eg jelenítések sajátos belső 

története, tudom ányos és esztétikai 

vonulata a -  teljesebb kontextus, kö

rülöttük és bennük interpretációk in

terpretáció ja, m agyarázkodások és 

megneveződések magyarázatai. Állan

dósult időlegesség.

níteni. Képzelt világok, messzi múltba 

vesző származástörténet, mesés Kelet 

a háttérben, makrancos je len  a belső, 

további term ek és a nyugati világok 

felé. A pannóval szem ben, egészen 

szerényen, de a nyitó terem  m éltó 

aranymetszeti pontján azonban máris 

ott szerénykedik egy 5 0 x 6 0  centis 

festmény, o lajjal pingált-sfatábla a 

1 7 -1 8 . század fordulójáról, mHy az 

Osztrák Birodalom határán állott egy

kor, s funkció ja leginkább az volt: 

megtiltsa a cigányok belépését a csá

szári térbe, érthető ábrákkal jelezve, 

hogy botozás, kínzás, pellengér, meg

feszítés, kerékbetörés, családtóli el- 

szakítás és börtön lehet osztályrésze 

annak, aki megszegi ezt a figyelmez

tetést, s a tiltó (megállító) tábla dacára 

behatol a „m éltóbbak” tájaira. Ész

bontó aprólékossággal értesülünk tehát

* Roma &  Sinti. JZigeuner-Darstellungen" dér Modeme. Kunsthalle, Krems, Ausztria. A kiál
lítás katalógusát szerkesztette: Gerhard Baumgartner -  Krems: Tayfun Belgin Kiadó: 
Kunsthalle, 2007. 112 oldal.



a m ítoszok é s  a hősi vagy kollektív tör

ténelm i képzetek egyik, s kontraszt

képpen a pusztító realitás  m ásik kö

zegéről. Ez a kettősség azonban ré 

szint föloldódik a term ek hosszú 

során át, részint nem  ily kontrasztos a 

katalógusban sem . De annál elgon- 

dolkodtatóbb...

Ami ugyanis mintegy a jelképek, je 

lentések, értelm ezések állandósultsá- 

gát nyomatékosítja, az a megfigyelés, 

hogy bár a cigányságról „szokványos” 

képzetek alapján illő egyrészt m int 

vándornépről tudni, m ásrészt ha 

mégis „szedanterizált”, idegen társa

dalm i térben m egtelepült népesség

kén t tek in tjü k  őket, akkor azonnal

Szem le

felfigyelhetünk arra, hogy „term é

szeti” m ivoltuk, a létm ódjukhoz fű

ződő, irigylendő szabadság és szaba

dosság m iként je len ik  meg ikonikus 

ábrázolásukban, olajfestm ényeken és 

je les mesterek életművében az ideali

záló, egzotikumot megtestesítő pom 

pában, már a 17. század közepén. Ez 

a „m odernizálódó” kontra „term é

szeti” beállítás részint végigvonul az 

ábrázolástörténeten, ikonográfiái pon

tossággal leírható felfogásm ódokban 

testesül meg, részint roppant érdeke

sen követhető a változások megannyi 

árnyalata is a történeti kép „realizáló

dása” és „dokum entum m á” izm oso

dása révén. A tárlatot -  s ennek nyo

m án a katalógus-album ot is -  fotók 

teszik kom pletté, a 19. századi med

vetáncoltató kom pániáktól és koldus

ábrázolásoktól a 20 . század végi 

m oldvai esküvő-fotókkal zárva. E k

ként a tárlat időben is, térben is a vál

tozatokat mutatja, ezernyi verzióját az

egzotikum  felm utatásának, a városi 

nép fogalmi képzeteiből vett művészi 

kivonatoknak, a „művészeti piaci” té

mává avatódásnak és a kollektív tör

ténelem  egyes fázisait létm ódjukban 

tükröző cigányok társadalmi beillesz- 

kedettségének.

Nem tiszta ez a képlet így, ennyit 

magam is belátok. A kiállítás magyar 

anyagának válogatása (vélem ényem  

szerint kétségtelenül oroszlánrésze) 

Kovács Éva révén kerül értelmezésre, 

m egejtően izgalmas ábrázolás- és ér- 

telm ezés-történeti kontextusban. M i

ként a magyar művészettörténet nyu

gati reprezentálódásában régtől fogva 

fő szerepet vállaló Beke László (aki e 

kiállítás készítőinek kuratórium ában 

is m éltóképpen je len  volt), továbbá 

m int Szuhay Péter (aki szintúgy a ma

gyar cigány-ábrázolás historikus ver

zióinak elsőrangú ism erője lévén a ki

állítás fotóanyagával teszi teljessé az 

összképet), Kovács Éva is fölöttébb 

megörvendeztet bennünket (G. Baum- 

gartnerrel közös írásában) épp a kata

lógus legerősebb „kísérőszövegével” 

(valójában inkább szerény tanulmány 

ez!), melyben a polgári átalakulás és a 

cigányábrázolás kontextusait világítja 

meg. Az idői előképekben romantikus 

idillek, szinte archaikus mintára for

mált illuzórikus tá jak és szituációk, 

m etaforikus pom p ájukban bem u ta

tott „foglalkozási szereplőkként” a ci

gányok (m int köszörűsök, lókereske

dők, piacozók, muzsikusok) nem csak 

„bohém ek”, szenvedélyesen élők, 

nyíltak, „természetiek”, „szárnyalóak”, 

kötetlenek  szerepében tetszelegnek 

(Tanja Pirsig-M arshall katalógusszö

vege m utatja be őket ebben az ik o 

nográfiái m etszetben), hanem sajátos 

„karakterjegyekkel” rendelkezvén, ha

ju k , bőrük, testszínük, táncaik, színes 

öltözékeik, délies-keleties „másságuk" 

révén eleve a paraszti és korai ipari 

fejlődésre beállt társadalmak periféri

áján kaphattak csupán helyet. Ezt a 

prezentációt olyan nevek is „szolgálják”

-  mint Leonardo da Vinci, Hieronymus 
Bosch, Pieter Breughel, Tizian, Cor- 

reggio, Caravaggio, Jacq u es Callot, 

Gainsborough, Constable, Turner 

akiknek cigányábrázolásai mintegy 

m egerősítő „karakterjegyekkel” iga

zolják  az életm ód, a külsődleges 

jegy ek , a másság, a szabadosság és 

kötetlenség, játékosság és művészies

ség motívumait. A romantika cigány

ábrázolási és poétizálási hullám ában 

(Goethe cigánydalaitól Liszt Ferenc 

hangpoéziséig) a cigány világ toposzai 

(piac, pusztai sátorozás, tánc, muzsi

kálás stb .) révén olyan m otívum 

együttessé álltak össze, amelyre a pol

gári társadalom pillantása már irigyen 

és m int az „elmaradottság” archaikus 

idilljére vetül. De ebben sincs végle

tesség: ahogyan a keresztényi Európa 

számára a Török Birodalom terjeszke

dése révén m egjelenő cigányság eleve 

a „primitív” és „civilizálandó” kategó

riába volt besorolható, m ajd a társa

dalmi „rend és rendezettség” képzetét 

fenntartani igyekvő polgárság szá

mára mint a rendfenntartás gondjaiba 

ajánlható populáció „kapott arcot”, 

úgy vált a cigányábrázolás a krim ina

lizált és'k iszorított társadalmi töm eg 

„befogadásának” eszközévé, m egszé

pítő összhatás „hordozójává”, hivatal

nokok tolláról átkerülve az írók, festők 

és előkelőbb társadalmi környezetük 

domesztikált befogadói eszköztárába.

Talán egy felszínes, ezért elnagyolt, 

kicsit ostobácska előítéletességnél is 

átkosabb tud lenni olyasfajta bem uta

tás, amely egy fölöttébb gazdag kiállí

tási anyag láttán valam ely „egyér

telm ű olvasat”, „üzenet”, kicsengő 

„mondanivaló” minimumára próbálja 

redukálni az élmény sokszínűségét, az 

árnyalatgazdag elbeszélés tónusait, 

kontrasztos, ellentm ondásos világát. 

Épp ezért magam nem  törekszem  

ilyen értelmezés kiemelésére. Ugyan

akkor úgy érzem, kár lenne elegánsan 

elmenni amaz észrevétel mellett, hogy 

e kiállítás és katalógus m iképpen dis- 

kurál nézőivel, m iként hordoz kor

szakos sugallatot a kortársak számára 

„a Másságról”, arról a konstans momen-



tűmről, amely mindenfajta cigányábrá- |||| m egm enekülni... A „cigány ikonográ-

zolást beleng valamiképpen. Szem le  J fiához” a roma és szinto közösségek

A cigánykutatások többsége ma pusztulása, beolvadása, ellehetetlenü-

m ár véletlenül sem kerüli meg azt a szolgálni. Az irodalmi szövegek cigá- lése is hozzátartozik, de mindez már 

kontrasztot, mi több: alapvető észre- nyai immár a hatalom  elleni diskur- csak a késői utókor cigány képzőmű- 

vételt, hogy „a cigány” szinte kezdetei- zusok részeivé-szereplőivé váltak, Vö- vészeinek témái között megjelenő vál

tó i, m egnevezésének és m űvészetbe rösmarty, Lenau vagy akár Petőfi is tozatokban kap maradandó lenyoma- 

em elésének, „művészeti tém aként” előszeretettel reprezentálja a nép egy- tót. A társadalmi környezet azonban 

megjelenésének őskorától folytonosan szerű, nemes lelkű, szives és optimista fokozatosan el tudta érni azt, hogy 

a „rendezett” állapottal ellentétes lét- világát a cigánykaravánok, táborok, úgy beszél (azazhogy: nem  beszél) a 

m ódú, idegen, vándor, szám kivetett, táncosok, pipázgató öregek és gyér- cigány Holocaust rémületéről, mintha 

szabados szem élyiség toposzaként mekszerető családanyák toposzaival. az éppoly villanásszerűen átm eneti 

körvonalazódott. Mint bevezető ta- Ahogy a polgári álmok, a konszoli- lett volna, mint egy sátorponyvás ka- 

nulmányában, melyben az európai ci- dálódó állam rezonok, a forradalmak raván érkezése és távozása, 

gányság, szintók és romák csoportjai- utáni európai nyugodalmasság a rend Nem lenne illendő tehát -  hogy itt 

nak genezisébe vezet, Gerhard Baum- és a rendszeresség optimumára állt be, a fenti bekezdésben elindult gondo- 

gartner em lékeztet arra is, hogy a úgy kerültek „befogadásra”, szinte adop- latm enetet be is fejezzem  v égre ... -  

„vándorlás-kori” m últjával azonos!-, tálásra a cigányok „mint témák”, mint 

tott, m obil, folyamatos „kívülállásé- toposzok, m int személyiségek. A ma- 

val” tüntetni is képes, ezért a polgári gyár táblaképfestészet olyan je lesei 

rend norm ái szerint evidensen „nor- (erről Baumgarten és Kovács Éva ki- 

maszegő” népesség már európai lété- tűnő fejezete szól a katalógus-kötet

nek kezdeteikor úgy szorult a társa- ben), m int Bihari Sándor, Réti István, 

dalm i perifériára, hogy befogadásra Donát János, M unkácsy Mihály, Deák- 

szinte esélye sem volt. Athinganoi (at- Ébner Lajos, Kunffy Lajos, Csók István, 

siganos) a görögben „kitaszítottakat” Valentiny János, Jávor Pál, Göröncsér 

je len t, s ha a tradicionális cigányfog- Gundel János, Ferenczy Károly -  ta 

lálkozások képviselőire, nom ád lét- vábbá épp a térségi párhuzamok ked- 

m ódjuk és migráns voltuk évszázada- véért különösen izgalmas, hogy oszt- 

ira gondolunk, m indm áig hasonló rák kortársaik is! -  épp azt illusztrálják valamiféle „értelmiségi” olvasatot köl- 

szerepekben „intézm ényesült” létük a maguk cigány-tem atikájú  festm é- csönöznöm  a tárlatnak és katalógusá- 

talán folytonosan tükrözte azt a re- nyeivel, m iként került „polgárság-kö- nak. Annyi viszont épp annyira a tárlat 

ménytelenséget, amelyet az asszimilá- zelbe”, ih lető  és piacképes érték- végigjárásából, mint a katalógus lapo- 

ció , a befogadottság hodály-m elegé- rendbe a cigányság. Roppant érdekes, zásából egyaránt kiderül: sem a roma 

hez lehetne kapcsoln i. U gyanakkor ahogyan a katalógus szerzőinek elbe- társadalom , sem  a cigányábrázolás 

érdem es észrevenni azt is, hogy m i- szélései során az első olajképek „foglal- h istóriá ja , sem  a je len tések  erdeje 

dón a keleti vándorlásból egyiptom i kozás”- vagy „életmód-reprezentáció- nem  érthető és nem  értelm ezhető 

és konstantinápolyi utakon Európába ibó l” a 20 . századra már aktképek, pusztán m ag ában ...! A k«{et fotóin, 

érkezett cigányság a britek  számára portrék, a fekete-fehér kontraszt ki- m elyeket Szuhay Péter állítofr^össze 

még egyszerűen csak távoli és ősi ide- emelésének, a test tárgyiasulásának és és elem ez, ugyanúgy átsuhan ez a 

gént szimbolizált (az angol gypsy szó kiszolgáltatottá válásának folyamata kon textualitás . . a könyvtábla előzé- 

is az „egyiptomi”, „Egyptian” elneve- lett. Baumgarten bevezető írása kitér kén is látható fotón Kunffy Lajos ősz 

zés kifejezője), az európai nemzetépí- arra is, hogy a 20. századra az évszá- szakállasan és fehér nyári öltönyben 

tés korszakaiban a rom antikus más- zaddal korábbi „rendszabályozási ül kecskelábú székén a cigánytelep 

ként-lét a legtöbb állam bősz polgára problém a”, rendfenntartási ügybo- szélén, vázlatkönyvével kezében, a 

számára azonban már csak a nem le- nyodalom átváltozik önnön abszurd- borító hátsó oldalpárján pedig a legje- 

gális (vagy kifejezetten illegális) eg- jává: a burgenlandi Lackenbach ci- lesebb prímásokból álló csoportképet 

zisztenciát je len íte tte  meg, akinek gány-lágere, m ajd A uschw itz-Birke- látjuk, amint a Nemzeti Múzeum lép- 

csupán alkalmi léte van, hisz „szülő- nau és Chelm o koncentrációs táborai csőjén a maguk legnemesebb tehetsé- 

hazáját” m ár réges-rég e lh a g y ta ..., 1938  és 1945 között félmillió cigány gével is a „magyarságot” reprezentálják a 

ezért a rom antikus felvilágosodottság áldozattal érték el „csúcsrajáratásu- gádzsó világ más befogadói számára... 

időszakában már egyenesen identikus kát”, ebből a végítéletből az ausztriai A gádzsó, amint vendégségbe megy a 

„hazafias szellem iséget” lett hivatva cigányságnak csak egytizede tudott „primitívekhez”, a roma, amint a gádzsó



történelem be illeszkedő kultúrát és 

népiséget reprezentálja... -  olyan el

képesztő kontrasztok ezek, melyeknél 

világosabban talán sem miféle érvelés 

nem  beszélheti el harsányabban: kö

zösen és kölcsönösen  konstruálják  

egymást, s egyik sem lehetséges a m á

sik  általi m eghatározottság nélkül. 

Egyúttal persze mindketten építik ma

guk körül, maguk és a Mások ellené

ben is azokat a falakat, elválasztó pa-

Szem le

neleket, amelyek nehezítik az átlátást, 

áthallást, megértést, megism erést...

Azt, amit ez a kiállítás és ez a kata

lógus oly m eggyőzően beszélt e l .. .  

Sem fekete nincs a fehér nélkül, sem 

fordítva. Csakis egym áshoz képest 

van értelme róluk és általuk beszélni. 

Lett légyen éppenséggel a korszak a

képtelenségek őslényparkja vagy a 

politikai és pártos handabandázás 

időszaka, helyszíne. A kontraszt nem 

csak a klasszikus m űvészetek elem i 

eszköze, festmény és fotó mutatkozási 

m ódja, de a m indenkori kortársak ér- 

telmességének m ércéje is. Már amikor 

ez az értelem épp a belátó narratívák- 

ban hajlam os m egnyilatkozni...

Délkelet-Európa új megvilágításban 

Kultúrával és sporttal foglalkozó honlap indult

Brüsszel, 2009. április 22.

M ik a le g ú ja b b  h íre k  D é lk e le t-E u ró p a  k u ltu rá lis  és  s p o rté le té b e n ?  Az E u ró p a i B izo ttság  
B ő v íté s i F ő ig azg ató ság a  á lta l k e z d e m é n y e z e tt h o n la p o n  n y u g at-b a lk án i és  tö rö k o rsz á g i 

ú jsá g író k  m u ta tjá k  b e  ré g ió ju k  m ű v ész e té t, tá n c a it, szín - és  film m ű v észetét, 
g a sz tro n ó m iá já t, iro d a lm á t, z e n é jé t  és  sp o rt já t .

A Southeast Europe. People a n d  Culture (Délkelet-Európa: N épek és kultúrák) honlapot azért hozták 
létre, hogy felhívják a figyelmet az EU jelenlegi és potenciális délkelet-európai tag jelölt országainak 

kulturális gazdagságára, és hogy m egkérdőjelezzék a velük kapcsolatos előítéleteket.

„A honlap gazdag inform ációforrás, amellyel az érdeklődők m egism erkedhetnek a Nyugat-Balkán 
és Törökország kultúrájával és m indennapi életével. Az oldal bem utatja a régió m odern, dinamikus 

kulturális életét, és ezzel ledönti a régi sztereotípiákat” -  nyilatkozta Olli Rehn bővítési biztos.

Az internetes oldalon a helyi zenei életről, film produkciókról, könyvekről, ételspecialitásokról és 
egyéb kulturális érdekességekről szóló írások je len n ek  meg. A honlapot böngészőknek egy 

esem énynaptár segít eligazodni a régiót érintő kulturális és sportesem ények között.

A honlapon m egjelenő cikkeket a régióban élő  ú jságírók és szabadúszó írók írták. Az első  írások 
között szerepel beszám oló a zágrábi alpesi sívilágbajnokságról (Horvátország), az ankarai nem zetközi 

zenefesztiválról (Törökország), a rekorddöntő mozaikművészről, Saimir Stratiról (Albánia), 
a szarajevói kortárs művészeti b iennáléról (Bosznia-H ercegovina) és a hagyományos szerb 

néptáncról, a kólóról (Szerbia). A továbbiakban hetente várhatóak ú jabb cikkek.

Azokat a régióban élő  írókat és fotósokat, akik szeretnének hozzájárulni a munkánkhoz, kérjük, 
hogy a következő cím en lép jenek  velünk kapcsolatba: in fo@ southeast-europe.eu .

T o v áb b i in fo rm á c ió é r t , k é r jü k , lá to g a sso n  e l a k ö v e tk e z ő  o ld a lra : w w w .so u th e a st-e u ro p e .e u  
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Szerzőink
A. G ergely  A nd rás (Budapest, 

1 9 5 2 ): az MTA PT1 tudom ányos fő

munkatársa, az ELTE Társadalom tu

dom ányi Kar és a Zsigm ond Király 

Főiskola oktatója, kutatásai az etnore- 

gionális problémákról, a politikai ant

ropológia és a városantropológia né

zőpontjának alkalmazásával a kortárs 

kisebbségkutatások tém akörében for

málódnak.

Gál Ivetta (Budapest, 1984): egye

temista, az ELTE Társadalomtudomá

nyi Karának nem zetközi tanulm á

nyok, valam int kulturális antropoló

gia szakos hallgatója. Specializáció: 

regionális fejlesztéspolitika, a Buda

pesti Agglomeráció fejlesztési kérdé

sei. Eddigi antropológiai kutatásait az 

etnikai és a vallási identitás témaköre

iben, egy ruszin és egy zsidó közös

ségben végezte.

Kraiciné Szokoly Mária (Vác, 1945): 

pedagógus-andragógus, főiskolai do

cens az ELTE PPK Andragógia Tanszé

kén. Kutatásai a pedagógusok-andra- 

gógusok változó szerepeire, a felnőtt- 

képzés m ódszertani kérdéseire és a 

hátrányos helyzetű társadalmi csopor

tok kulturális eszközökkel történő 

felzárkóztatására irányulnak.

M arton K lára (Kecskem ét, 1973): 

az ELTE BTK angol, és a Társadalom- 

tudományi Kar kulturális antropológia 

szakán szerzett diplomát 2000-ben , il

letve 2002-ben . Évekig dolgozott me

nekültekkel Magyarországon szociális 

m unkásként, illetve D él-Szerbiában, 

egy nemzetközi humanitárius szerve

zet koordinátoraként. Eddigi kutatá

sait a budapesti afgán közösségben, 

valam int a dél-szerbiai táborokban 

élő horvátországi és koszovói szerb 

menekültek körében végezte.

M ielke, T hom as társadalomgazda

sági szakértő, a Hamburgi Gazdaság- 

és Politikatudom ányi Főiskolán vég

zett. Tudományos munkatársként részt 

vett a főiskola Gazdaság- és Társada

lom tudom ányi Tanszéke által folyta

tott SURE- (Fenntartható Városi Re

generáció) projektben.

N. S zab ó  J ó z s e f  (Nagybörzsöny, 

1 9 4 9 ): történész, politológus, egye

temi tanár. Fő témaköre a magyar ér

telmiségtörténet.

Nagy A ndrea (Nyíregyháza, 1971): 

európai szakjogász, főiskolai adjunktus 

(Nyíregyházi Fő isko la), fő kutatási

oktatási tém akörei: diszkrim ináció,

kisebbségvédelem  az Európai U nió

ban, romák jogi helyzete az Unióban.

S p reitzer T ím ea: az ELTE Társada

lom tudom ányi Kar kulturális antro

pológia és pedagógia szakos hallga

tója.

T a g e ls ir  Z só fi (Budapest, 1 9 8 3 ): 

az ELTE BTK arab, és a Társadalom- 

tudományi Kar kulturális antropológia 

szakán 2 0 0 9 -b e n  szerzett d iplom át. 

Érdeklődési területe az A rab-öböl 

m enti női kultúrák, különösképpen a 

párválasztás, házasság es gyermekne

velés. Eddigi antropológiai kutatásait 

egy kuvaiti női kollégium ban, vala

mint a házasság előtt álló nők és fiatal 

asszonyok körében végezte egy masz- 

kati közösségben.

Vadász P iroska (Budapest, 1978): 

2 0 0 5 -b e n  pszichológusként, 2 0 0 7 -  

ben kulturális antropológusként szer

zett diplom át az ELTÉ-n. Pszicholó

gusként elsősorban a drogmegelőzés 

területén szerzett tapasztalatokat, antro

pológusként eddigi kutatásait a transz- 

vetiták, a gábor cigányok, és lakóte

lepi serdülők körében végezte.
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