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A  kötet címében szereplő két fogalom, a szex 
és a szocializmus összekapcsolását fontos 
társadalomtörténeti szempontok indokolják. 

Tudományos prüdéria lenne a vizsgálandó témát arra 
hivatkozva lesöpörni az asztalról, hogy az intimitás in-
kább univerzális, mintsem társadalmilag meghatáro-
zott jelenség. Ez a tanulmánygyűjtemény fontos lépés 
annak belátásához, hogy a szexualitás befolyásolja a 
hatalmi mechanizmusokat, hozzátartozik a társadalmi 
szintű szabályok történeti magyarázatához. A magyar 
történészek közül többen még ma is tudományos da-
daizmusnak minősítik a társadalomtörténetet, amely-
nek témái olyanok, mint az alsónemű: bulvárszagú 
érdekességeket rejthetnek, de egyetlen részletük sem 
mérhető össze a politikai dilemmák fajsúlyosságával. 
Mégis nehéz okadatolni a politikai, gazdasági változá-
sok tételes elemzését, ha meg sem vizsgáljuk az adott 
közeg azon társadalmi aspektusait, amelyek összetet-
tebb magyarázatokat tesznek lehetővé annál, amit a 
csupán politikai programok, döntések alapján meg-
konstruált történelmi valóság. Néhány előremutató 
kivételtől eltekintve – mint amilyen Vörös Boldizsár 
előadása volt a Hajnal István Kör 2013-as sümegi 
konferenciáján („Néhányan kifogásolták fürdő-ruhám 
fazonját”. Vélemények a meztelenség felhasználásáról 
a magyarországi reklámokban az 1970–1980-as évek 
fordulóján) – a magyar társadalomtörténészek nem 
fordítottak kellő figyelmet a diktatúrák és a szexuali-
tás kapcsolatára. Pedig a Tanú című filmben (1969) 
az elítélt atya szájából elhangzó, azóta szállóigévé lett 
szentencia – „Minden politika, fiam!” – egyaránt utal 
a köztörvényes bűncselekmények és a heterogén gyö-
kerű emberi konfliktusok politikai színezhetőségére a 
totális államban. Társadalomtörténeti szempontból 
eddig jobbára a koncepciós perek és a versenysportok 
történeti elemzése nézett szembe e ténnyel.1 Tóth 
és Murai pedig a náci Németországot kutató Anna 
Maria Sigmundéhoz2 fogható határozottsággal állítja, 
hogy a szexuális élet sem magánügy.

Tóth Eszter Zsófia a korábbi nőtörténeti írásait 
tartalmazó Kádár leányai című kötetének3 előszavá-

ban Gyáni Gábor gondolatát idézte: ,,A nagy elmé-
letek adta szellemi biztonság eltűnésével helyet kell 
szorítani a történeti képben mindannak, amit ma-
guk az érintettek világukról és benne saját magukról 
érvényesnek gondoltak.”4 Érdemes ezt összevetni a 
szexualitás Kádár-kori tematizálását tárgyaló mostani 
könyv előszavának záró bekezdésével, ahol a szerzők 
azon reményüknek adnak hangot, hogy munkájuk-
kal hozzájárulhatnak a Kádár-rendszerre vonatkozó 
személyes emlékezet nosztalgikussá vagy ironikussá 
formálásához, illetve a rendszerváltás idején szüle-
tett generáció múltképének kialakításához. Átveszik 
Kosellecktől az elsődleges és a másodlagos emlékezet 
megkülönböztetését anélkül, hogy jeleznék, mennyi-
ben van itt szó többről, mint a személyes tapasztalat 
és a közvetett átélés különbségéről – amit már Murai 
korábban részletesen elemzett.5 

Nem lett volna elsietett a múltkép kialakítása he-
lyett egy terhelt múltképet feltételezni, hiszen an-
nak meglétével már Sík Domonkos is foglalkozott, 
amikor a szocialista múlt szerepét és jelentőségét a 
rendszerváltás utáni fiatalok attitűdjeiben vizsgál-
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ta.6 Mint ahogy az emlékezet kosellecki értelemben 
vett diszkontinuitása7 tudatában érdemes lett volna 
a szexuális nevelésről az államszocialista korszakban 
íródott szövegek elhanyagolt jelentésrétegével, a két 
világháború közötti keresztény valláserkölcs hatásával 
is foglalkozni. Azt a kérdést, hogy egyáltalán miben 
különbözött a maitól a szocialista időszak viszonya a 
szexualitáshoz, Tóth Eszter Zsófia sajnos csak a Múlt-
kor történelmi magazinban vetette fel.8

A már idézett Gyáni-tanulmány, A cselédkép vál-
tozatai a századforduló 
diskurzusában a cseléd-
reprezentációk segítsé-
gével a modernitás egyik 
aspektusára, a dolgozó 
nő szerepére vonatkozó, 
társadalmilag legitimált, a 
korszakban normatívnak 
tekinthető értékeket meg-
jelenítő maszkulin olva-
satokat elemzi. Azon túl, 
hogy megvilágítja a nők 
társadalmi strukturális he-
lyét, illetve annak a moder-
nizáció során bekövetkező 
megváltozását, a mentális 
horizont és a társadalmi 
képzelőerő játékterére nézve is levon következtetése-
ket.9 Míg Gyáni a vallásosság és a keresztény életesz-
mény toposzait is bevonja a modernizációs folyamat 
összefüggéseinek vizsgálatába, a Szex és szocializmus 
kötet egyik tanulmánya sem foglalkozik behatóbban 
sem a modernitás és a kommunista erkölcs kapcso-
latával, sem a szocialista ideológia által definiált ma-
gánszférával, amelyet a szexualitás szabályozása terén 
a polgári erkölcs reziduumai határoztak meg. Így nem 
derül ki, hogy ha igaz, hogy a hatalom ,,a témák és 
megszólalók körének szabályozásával kontrollálta [...] 
a nyilvánosság határait” (12. old.), akkor ennek mik 
voltak a társadalmi tétjei a szocialista ideológiai kör-
nyezetben.

A kötet első, Szex és politika című része azonnal az 
abortusz gyakorlata és a népesedéspolitikai nézetek 
ütköztetésével kezdődik, ezt követi a modern szoci-
alista családról való beszéd vizsgálata. Érdemes lett 
volna megcserélni a sorrendet, s előbb értelmezni a 
családhoz kapcsolt jelzőket – modern, szocialista, mo-
nogám –, s csak ezután értelmezni a szexualitást mint 
a hatalomgyakorlás egyik sajátos tárgyát. A modern 
házasság eszménye a szocialista időszakban című fejezet 
a kommunista ideológiának a szexualitásra vonatkozó 
álláspontját nem vizsgálja, hanem beéri azzal, hogy 
átvegye I. Sz. Kon Etikai kislexikonának kivételesen 
egyszerű meghatározását, amely szerint ,,a családi-
házassági viszonyok minőségileg új típusa: a szocia-
lista monogámia”.10 Ebből nem tudjuk meg, miben 
különbözne ez a „minőségileg új típusú” együttélés 
a polgári házasságtól.11 E semmitmondó általános-
ságnak akkor lesz jelentősége, ha összeolvassuk Mis-

kolczi Miklós állításával, aki Színlelni boldog szeretőt 
című könyvében amellett tört lándzsát, hogy csak a 
házasságra lépő személy tekintheti magát igazán fel-
nőttnek.12 Ha Miskolczi gazdasági, gyakorlati érveit 
ütköztetnénk a szocialista monogámia definíciójával, 
akkor esetleg jobban feltárulna, mi volt a házasságok 
jelentősége az államszocialista korszakban.

Érdemes lett volna megnézni, hogyan képzelték 
el a szocialista teoretikusok az utat a Kommunista 
Kiáltványban a polgári házasságot jelképező feleség-

közösségtől az ideológiai 
szempontból megfelelő-
nek tartott nőközösségig,13 
s miként lett ebből végül 
szocialista monogámia. 
Tóth e fejezet egy korábbi 
változatában két fő funk-
cióváltással jellemezte a 
modern házasság szocia-
lista formáját, mégpedig 
,,a hivatalos diskurzusban 
hangoztatott női egyen-
lőség hatására végbeme-
nő szerepváltozásokkal, 
a családon belüli munka-
megosztás átalakulásával, 
illetve akár a rangon alu-

linak tartott (értelmiségi nő–munkás férfi) házasságok 
megkötésével”.14 A házasság és a család közbeszédbeli 
értelmezéséhez használt Nők Lapjából azonban nem 
e szempontok szerint válogat eseteket, hanem inkább 
olyan szerelmi történeteket emel ki, mint amilyen az 
általa alsónémedi Rómeó és Júliának elkeresztelt pár 
kálváriája: az 1964-ben megjelent cikk szerint a két 
család kölcsönösen tiltotta gyermekét egymástól a 
másik család iszákossága, illetve vallásossága miatt, 
ám a fiatalok mégis összeházasodtak. A magánügy itt 
is a szocialista nyilvánosságban a kollektív szemlélet 
elvárásai alapján reprezentálható közügy, ám a bemu-
tatott konfliktusok inkább személyes, pszichológiai 
természetűek, s nem igazán alkalmasak a házasság és a 
család modern, szocialista aspektusainak elemzésére. 

Az 1960-as évek derekán jelentek meg a Nők Lap-
jában olyan cikkek, amelyeken valóban vizsgálható, 
hogyan kezelték a korszakban a női egyenlőség kom-
munista követelményének meg nem felelő társadalmi 
gyakorlatot. Szisztematikus kutatómunka nélkül is ta-
láltam ugyanabban a számban egyrészt a Szovjet–Ma-
gyar Baráti Társaság által támogatott cikket a baráti 
országokban sikeresen érvényesülő nőkről, másrészt 
egy másikat magyar társaik keserű sorsáról. A szocia-
lista nyilvánosság leegyszerűsítő, ,,mit engedtek és mit 
nem” dichotóm felfogásával operáló megközelítéssel 
szemben a női érvényesülés témája lehetőséget ad a 
kontextus, vagyis a ,,hogyan lehetett” vizsgálatára. 
A magyar példában egy idős agrármérnök asszony 
fegyelmit kapott olyan szabálytalanságokért, amelyek 
eredményeként a termelőszövetkezet állami kitünte-
tésben részesült. Az újság által felkeresett, gyermekét 
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egyedül felnevelő asszony 1936-ban az első tíz mező-
gazdasági mérnöknő egyike volt.15 Tisztában lehetett 
vele, hogy életmódja ellentétes a szocialista monogá-
miával, vagyis a keresztény vallási elvekkel, s azzal is, 
hogy az előző rendszer kegyeltjének vélhetik végzett-
sége miatt, így saját nehézségei elsorolása helyett egy 
fiatal sorstársának esetével példálózott, akit terhessége 
idején áthelyeztek több száz kilométerrel arrébb és 
alacsonyabb fizetéssel, miközben helyben éppen ta-
nácsi lakást kapott. Az újságíró szerint – részben a 
cikk írásának hatására is – az illetékes állami szervek 
változtattak döntésükön, más helyeket is ajánlottak a 
nőnek. A heterogén nyilvánosság szocialista formájá-
nak (vita, részvételi és nevelő szándék)16 megrajzolá-
sához, a nők és a család szerepének megváltozásához 
egyaránt hasznos riportot egyébiránt az a Zsigmond 
Mária jegyezte, aki a korszakban a Fotóművészet ha-
sábjain is publikált, illetőleg már az 1950-es évek de-
rekán könyvet írt a sztahanovista nőkről.17 Murai és 
Tóth arra is kitérhetett volna, mi volt az elemzésükhöz 
használt újságok helye a többi lap között, jelentősége 
a szocialista nyilvánosságban. Akár egy-egy fontosabb 
cikk szerzőjéről is érdemes lett volna többet meg-
tudni, hogy pontosabban lássuk, kik is írtak a Nők 
Lapjába vagy az Ifjúsági Magazinba.

A jó téma- és forrásbázis-választást igazolja, de 
további kutatómunkát igényel a Nők Lapjának az 
1970-es évektől gazdagodó tematikája. Egyre gyako-
ribbak lettek a hivatkozások a külföldre, s nemcsak 
a Szovjetunióra, hanem a Nyugatra is. Az amerikai 
asszonyokon kívül a Magyarországra áttelepült kül-
földi nők, valamint „az idegenbe szakadtak házassá-
ga”18 is megjelenik az olvasók mentális horizontján. 
A magánélet és a közélet szocialista elkülönítésének 
feltérképezéséhez hasznos segítséget nyújthat a tár-
sadalomtörténésznek, ha használja a témába vágó 
magyar kulturális antropológiai irodalomból ismert 
módszereket, megközelítésmódokat.19 Tóth és Murai 
elhanyagolja a korabeli fogalomhasználat vizsgálatát, 
ami pedig kiváló lehetőséget kínálna a szexualitáshoz 
kapcsolódó kifejezési formák és a szocialista nyilvá-
nosság kapcsolatának feltárására. Tóth Eszter Zsófia 
vázlatosan mégis ír erről, de csak a Múltkorban meg-
jelent ismeretterjesztő cikkében.20

Murai és Tóth jól követhetően és megfelelő rövid-
séggel szól a házasodó nőktől elvárt névváltoztatásról, 
és az Ifjúsági Magazinban található szövegek alapján 
jól összefoglalják a próbaházasságnak a közbeszéd-
ben az 1970-es évek végén megjelenő lehetőségeit. A 
nyitott házasság kérdésének bevonása szintén jó ötlet 
volt, ám hasznosabb lett volna Szilágyi Vilmos sze-
xuálpszichológus és Fekete Gyula író munkái mellett 
olyan, elméleti megfontolásokat taglaló írásokat is 
szemügyre venni, mint amilyen Heller Ágnes és Vajda 
Mihály Családforma és kommunizmus című közös ta-
nulmánya volt. A marxista, valamint az újbaloldali ér-
velésekkel összevetve jobban érthető volna Szilágyinak 
a nyitott házasságot pártoló állásfoglalása. Heller és 
Vajda azt állította, hogy a munkáscsaládok az életszín-

vonal-politikának köszönhetően tulajdonukat védő, 
férjközpontú, autoriter közösségekké válnak, ame-
lyekből nem a kommunista társadalomhoz, hanem 
a polgárosodáshoz vezet az út.21 Innen nézve Fekete 
Gyula ódzkodása a szexuális szabadosságtól, valamint 
a Nők Lapjában megjelent Rendhagyó vita a házasság-
ról alapján az általa kötetté szerkesztett munkájában22 
a szocialista sajátosságok helyett olyan általános ér-
vekre hivatkozik, amelyek a Horthy-kori Katholikus 
Szemlében is felfedezhetők.23 A komplexebb történeti 
képhez szükség lett volna a szocialista erkölcsről és 
a kispolgári életmódról szóló sajtóviták, különböző 
megszólalások bevonására. Ebben a kérdésben for-
rásként hasznos lehet Farkas Endre írása a kispolgári 
értékorientáció és a szocialista elvek kettőségéről.24 Jó 
kiindulópontot kínál az elemzéshez Léderer Pál egyik 
vállaltan szubjektív nézőpontból írott tanulmánya.25

Tórh és Murai viszont inkább a korszak orvostu-
dományi, nőgyógyászati ismereteit összegző szerzők 
(dr. Bágyoni Attila, dr. Aszódi Imre, dr. Brencsán 
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30 n Oleg Kharkhordin (Harhorgyin): A szovjet ember: Egy ál-
szenteskedő lény fejlődéstörténete. Világosság, 35 (1944), 4. 
szám, 43–57. old.
31 n Leon Trotsky: Problems of Everyday Life. Pathfinder Press, 
New York, 1973. 64–66. old.
32 n Eric Naiman: Sexuality and Utopia. The Debate in the 
Soviet 1920s. University of California Press, Berkeley, 1991. 407. 
old.
33 n Kharkhordin: A szovjet ember, 53. old.
34 n D. Kardos Éva: Vörös alkony – Partizántól kurtizánig. Papi-
rusz Book, Bp., 2004.
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János vagy dr. Hirschler Imre) műveire támaszkodik.26 
Ezekből jóval nehezebb feltárni a társadalom, vagy 
éppen a közbeszédet befolyásoló személyek tudását, 
vélekedéseit. Kivétel talán Bágyoni Szex, szerelem, csa-
lád c. kötetének a Mit érdemes elolvasni? című fejezete, 
ahol olyan jól ismert szexuális felvilágosító irodalom 
is szerepel, mint a Helga.27 Ám ezek felsorolásának 
önmagában nincs társadalomtörténeti relevanciája.

A ,,Doktor úr, kérem...” című fejezet a Kádár-ko-
ri nyilvánosság egy eddig társadalomtörténeti szem-
pontból feledésre ítélt szeletét, a nemi felvilágosítást 
elemzi rendkívül látványosan. Az Ifjúsági Magazinban 
a tinédzserek leveleinek és 
dr. Veres Pál rájuk adott 
válaszleveleinek rövid be-
mutatása után a szerzők 
rátérnek arra, hogy a lap 
miként birkózott meg az 
államhatalom, konkrétan 
az MSZMP KB Agitációs 
és Propaganda Osztálya 
kívánalmaival vagy ép-
pen a KISZ kifogásaival. 
Veres Pált mint a korszak 
sztárját, aki nyíltan beszél 
a szexuális problémákról 
és szokásokról, megpróbálják elhelyezni a szocialis-
ta nyilvánosságban a Dési Péterrel, az Ifjúsági Ma-
gazin egykori főszerkesztőjével és Molnár Mártával, 
a levelezési rovat vezetőjével készített interjúkra is 
támaszkodva. Azt megtudhatjuk, milyen közkeletű 
tévedések éltek a fiatalok körében a maszturbációval 
vagy a pettinggel kapcsolatosan, ám nem rajzolódik 
ki kellően árnyalt kép Veres Pálról, s hogy a vulgáris 
nyíltságon túl mi volt az, amiért sztárrá válhatott, egy-
általán mekkora jelentőségre tehetett szert. Elemzésre 
méltó Veres önképe is, aki Woody Allen Amit tudni 
akarsz a szexről... című filmjének magyarországi be-
mutatásakor elkeseredten panaszolta fel, hogy milyen 
messze van a hazai szexológia bármilyen intézmé-
nyesüléstől. Átlagos válaszlevélhez mérten hosszab-
ban fejtegeti, hogy a magyar nézők valami olyasmin 
nevetnek, aminek az eredetijét (értsd: a tudományos 
szexológiai munkát) egyáltalán nem ismerik. Implicit 
módon a saját tudományos munkájának értelmével 
küzdő felvilágosító szakember szavaiból kicseng, mi 
van, ha az olvasói, hallgatói nem vele, hanem inkább 
rajta nevetnek.28 Ezen megjegyzései ellenére Tóth és 
Murai a foucault-i hatalomértelmezés szexualitással 
kapcsolatos politikáját véli felfedezni Veresnél, noha 
a megszólalások, a levelek alapján ennél összetettebb 
értelmezésre lehetne törekedni.

Az elemzések elméleti hátterét a szexualitáshoz 
kapcsolódó kérdésekben szinte kizárólag Foucault 
munkái alkotják. Jóllehet véleményem szerint a Szexu-
alitás történetének a viktoriánus korról szóló bevezetője 
hasznos támpontokat nyújt a szocialista nyilvánosság 
és a szexualitás viszonyának értelmezéséhez is,29 a 
szerzők mégsem élnek velük, mert inkább a scientia 

sexualis fogalmából kiindulva értelmezik a forrásokat.
Pedig a szexualitás és a szocializmus kapcsolatá-

ról még magyar nyelven is elérhetők olyan munkák, 
amelyek megfontolandó szempontokat tartalmaznak 
az ilyen irányú kutatások számára. Oleg V. Harhorgyin 
politológus, a Szentpétervári Egyetem rektora éppen-
séggel a nyugati embert a folytonos gyónási szán-
dékkal jellemző Foucault példáját szem előtt tartva 
próbálta megrajzolni a szovjet típusú embert, a keleti 
embert.30 Kultúrantropológiai és történeti munkák 
alapján érvel az orosz társadalomban meghatározó 
szhod, a falugyűlés általi közösségi szabályozás mellett. 

Nyelvi, etimológiai példák-
kal támasztja alá, hogy a 
magánélet az elkülönülés, 
az alakoskodás, a tettetés 
fogalmához állt közel az 
orosz nyelvhasználatban. A 
magánélet hiányát a pravo-
szláv vallásosság is igazol-
ta, ennek utóda a közössé-
gi élet elsőbbségét hirdető 
kommunista ideológia. A 
szovjet urbanizáció során 
létrejött falusias városok-
ban, az ún. rurbanizáció 

hatására a munkásbarakkokban létrejövő közösségek 
öntevékeny ellenőrzése közepette magánéletre alig 
volt lehetőség. Az üzemi és az országos lapok sokat 
foglalkoztak a szexuális élet szemmel tartásával. Troc-
kij attól tartott, túlzottan képmutató viselkedés hódít 
teret a szovjet médiában, amely jogosnak tartja névvel, 
címmel beszámolni a deviánsnak minősített emberek 
tetteiről.31 A magánélet-ellenes kampány csúcsa egy 
nemi erőszak, a Csubarov-ügy volt, amelyet a ható-
ságok Naiman32 és Harhorgyin szerint a magánélet 
jogos kontrollálhatóságának igazolására használtak 
fel. Lényegében a hatalmi beavatkozással teremtő-
dött meg a magánélet szférája, ahol nem tolerálhatók 
korábban megengedett rituálék, gyakorlatok. Az in-
dividuumoknak azt kellett rejtegetniük, ami éppen a 
rejtegetéssel jött létre.33

Magyarországon a második gazdaság informalitása 
miatt a Harhorgyin által definiált magánszféra még 
komplexebb jelenség, hiszen a szocialista időszakban 
a törvényi szankciók (közveszélyes munkakerülés) 
okán is közügynek számító munkavégzés bizonyos 
formái mégis a magánélet részének tűnhetnek, amire 
a maszekolás fogalma az egyik legkézenfekvőbb példa. 
Természetesen az így definiált privát szférába bele-
tartozik a prostitúció is, amely illegális cselekmény, 
hiszen a prostitúciót tiltó, 1950-ben kelt New York-i 
egyezményhez Magyarország is csatlakozott. Ám az 
attól kezdve törvénytelen prostitúció nem szűnt meg, 
sőt bizonyos formái a luxusjavak közé számítottak. D. 
Kardos Éva, egykori partizánharcos, Rákosi rokona a 
nyolcvanas években saját döntéséből kurtizánná vált, 
és a rendszerváltás után beszámolt a szállodákban 
töltött éveiről is.34
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A szocialista gazdaságban megtermelt javak rediszt-
ribúcióján kívül álló informális elosztásban részesü-
lő prostituáltakról a teljes felügyeletet megvalósítani 
képtelen államhatalom azt kérdezte, vajon ,,dologta-
lan, luxuséletmódot hajhászó, léha” bűnelkövetők-e. 
A szociológus kutatók és a tényfeltáró újságírók mind-
ezt úgy fordították le, hogy nem inkább „striciknek 
kiszolgáltatott áldozatok?” E két kérdést címként 
használva vezetik be a szerzők a prostitúcióval kap-
csolatos fejezetet.

Itt vázolják a törvényi hátteret, és a belügyi szervek 
által keletkeztetett iratok segítségével kérdeznek rá az 
államhatalom által alkalmazott technikák értelmére. 
Közérthető nyelvezete ellenére az írás in medias res 
vág bele a témába, nem tisztázza, pontosan milyen 
prostitúciótörténeti módszert alkalmaz A történettu-
dományban alapvetően háromféle vizsgálati lehetőség 
ismeretes: a depriváció-központúság, az egészségügy-, 
illetve orvostörténet, valamint a rendészet- és bűnö-
zéstörténet. Az utóbbi kettőt teoretikus cikkében Villa 
Renzo egybe is vonja.35 A prostitúció minden törté-
nelmi korszakban megjelenő látszólagos azonossága 
helyett valójában amellett lehet több példára is hivat-
kozva érvényesen érvelni, hogy az a modern, induszt-
riális állam létrejöttével alapvetően átalakult.36 

A kötet tanulmányaiban nem kerülnek szóba a női 
bűnözés szocialista kori jellegzetességei, utalás sincs 
a vonatkozó, elsősorban nemzetközi szakirodalom-
ra.37 Mindenesetre az állam büntetőhatalmát aligha 
lehet annyira monolit jellegűként elgondolni, ahogy a 
szerzők teszik. A szocialista állam büntetőhatalmának 
jobb megértését szolgálná, ha az államhatalom külön-
böző szerveinek a prostitúcióról keletkeztetett iratait 
összehasonlítanánk a rendőrök 1960–1970-es évek-
ben írott szövegeivel. A belügyi nyilvánosság számára 
készült egy elemzés a Kádár-korban (A prostitúció 
időszerű kérdései), amely a Belügyi Szemlében látott 
napvilágot. A lap szerkesztői lábjegyzetben hívták fel 
a figyelmet arra, hogy nem teljesen értenek egyet a 
leírtakkal, ám vitaindítóként hajlandók közreadni.38 
Tonhauser László 1974-ben megjelent elemzése egy 
Rákóczi téri akcióról pedig már olyan megjegyzéseket 
is tartalmazott, amelyek szerint egyes helyi párt- és ál-
lami vezetők nehezményezték az akció sikerességét.39 
A korabeli riportok és interjúk segítenek tisztázni, 
miként reagált az államhatalom a tiltott szexualitás 
különböző formáira. Milyen tényezők magyarázzák, 
hogy a bűnüldözés elkötelezett híve, a televíziós Szabó 
László már 1972-ben úgy nyilatkozott a prostitúció-
ról, hogy azt ,,teljesen megszüntetni nem is lehet”?40 
Ebben az időszakban a szocialista kriminológiai szak-
irodalom még teljes mellszélességgel kiállt az úgy-
nevezett maradványelmélet mellett, amely szerint a 
korábbi polgári társadalomban nevelkedett generáció 
kihalásával a bűnözés minden formája el fog tűnni.41 
A szerzők közül elsősorban Tóth Eszter Zsófia végzett 
korábban tudományos kutatásokat a Kádár-kori pros-
titúcióról, elemzései feltehetően terjedelmük miatt 
nem fértek bele ebbe a kötetbe. 

Sem ő, sem a témában szintén kutató Szécsényi Mi-
hály nem fordított figyelmet viszont arra, hogyan ész-
lelték a hatalom képviselői a homoszexuális prostitú-
ciót. Nem csupán Csalog Zsolt szociográfiájában42 
és Dobray György K1 című dokumentumfilmjében 
szerepelnek homoszexuális prostituáltak, a Belügyi 
Szemle is tárgyalta a homoszexuális prostitúciót mint 
a nyomozást nehezítő körülményt.43

A kötet fontos előrelépés a szocialista kori prostitú-
ció történetéhez, de még rengeteg a megválaszolandó 
kérdés. Egyik tanulmány sem foglalkozik igazán a ko-
rabeli budapesti prostituáltak társadalmi helyzetével, 
kultúrájával, noha a korszakban már tettek erre kí-
sérletet.44 Tudományos szempontból Dobray György 
filmrendező szimplifikáló megkülönböztetése a Rákó-
czi téri és a luxusprostituáltak között rendkívül félre-
vezető, mivel a felületes szemlélő számára úgy tűnhet, 
mintha a kettő között volna átmenet. Elég csupán 
Csalog Zsolt interjúit tüzetesen elemezni, hogy kö-
vetkeztethessünk a prostituáltak kulturális és vagyoni 
különbségeire. A fényképezőgépet mint eszközt nem 
ismerő vidéki lány számára az úgynevezett vakuló 
(rendőrségi fotó) sokkal nagyobb sokkot, akár vagyo-
ni bizonytalanságot okoz, mint a luxusprostituáltként 
dolgozó nőnek. Dobray filmje mindazonáltal meg-
kerülhetetlen, fontos forrás a Kádár-kori budapesti 
prostitúció megismeréséhez. A belőle kinyerhető, tár-
sadalomtörténeti szempontból releváns információk 
kigyűjtésének módszeréről a kötetből nem tudni meg 
semmit. Amit a mozivásznon látunk, nyilván nem 
teljes egészében igaz. A szereplők – prostituáltak, stri-
cik – magukat alakítják, de játszanak, és elhallgatnak 

35 n Villa Renzo: A prostitúció mint történettudományi problé-
ma. Világtörténet, 5 (1982), 1. szám, 119–121. old.
36 n Thomas W. Laqueur: A szexuális vágy és a piacgazdaság 
az ipari forradalom idején. In: Tóth László: A szex. Szociológia 
és társadalomtörténet – Szöveggyűjtemény. Új Mandátum, Bp., 
1996. 189–210. old.; Alain Corbin: Women for Hire. Prostitution 
and Sexuality in France after 1850. Harvard University Press, 
Cambridge, 1990.
37 n Sharon A. Kowalsky: Deviant Women. Female Crime and 
Criminology in Revolutionary Russia, 1889–1930. Northern Illi-
nois University Press, DeKalb, 2009.
38 n Heller Farkas Tamás: A prostitúció időszerű kérdései. Bel-
ügyi Szemle, 3 (1965), 7. szám, 46–59. old.
39 n Tonhauser László: Egy szervezett akció a prostitúció visz-
szaszorítására. Belügyi Szemle, 12 (1974), 10. szám, 99–101. 
old.
40 n Szabó László: Kék fény. MRT–Minerva, Bp., 1972. 225. 
old.
41 n Korinek László: A XX. század kriminológiai elméletei. In: 
Gönczöl Katalin – Kerezsi Klára – Korinek László – Lévay Miklós: 
Kriminológia – Szakkriminológia. Complex, Bp., 2012. 110. old.
42 n Csalog Zsolt: Fel a kezekkel! Maecenas, Bp., 1989. 125. 
old.
43 n Széles Sándor: A homoszexuális személyek sérelmére 
elkövetett rablások nyomozási tapasztalatairól. Belügyi Szemle, 
12 (1974), 11. szám, 87–91. old.
44 n Diósi Pál: Ez nem kéjutazás. Interjúk a budapesti prostitú-
cióról. Gondolat, Bp., 1990.
45 n Miskolczi: Színlelni boldog szeretőt, 28–29.
46 n Gelencsér Gábor: A macskaköves úton. 1968 és a magyar 
filmművészet. Mozgó Világ, 34 (2008), 8. szám, 70–75. old.
47 n Tóth E. Zs.: Kádár leányai, 153–169. old.
48 n Uo. 124–125. old.



217BEZSENYI – MURAI, TÓTH

dolgokat. A stricik számonkérő, illetve feladatkiadó 
mondatai olyan informális rendszerbe rendeződnek, 
amely elsősorban a prostituáltak, a vendéglátósok 
és az utcagyerekek számára értelmezhető. Ezekre a 
performatív gesztusokra, üzletmenetet befolyásoló 
aktusokra a K1-ben szereplő Andrea nevű prostituált 
például nevetéssel válaszol a kamera jelenlétében. A 
kukkoló középosztály szeme előtt megkérdőjeleződik 
a stricik hatalma, ha ki lehet nevetni erőszakosságu-
kat. A rendező jelenlétében a nők reakciói lényegében 
rákérdeznek informális hatalmuk jogalapjára, amit a 
rendező jelenléte segít elő. A prostituáltaknak és a 
striciknek a film elején még átláthatatlan, hazugsá-
gokkal terhes együttélési formái a dokumentumfilm 
végére láthatóvá válnak. Példa erre, amikor a Tarzan 
nevezetű strici majdnem sírni kezd neki dolgozó élet-
társa eltűnése miatt. A film végére a rendező bugyuta 
vagy hatásvadász kérdései ellenére is komplexebb ké-
pet kaphatunk az egyes szereplőkről, akik performatív 
aktusaik megkérdőjeleződését felismerve maguk is el-
gondolkodnak azon, mi is a szerepük a Rákóczi téren. 
Így válik érthetővé Tarzan önvallomása a festmények 
iránt érzett szenvedélyéről.

A kötet befejező, Testképek című részében szerepel 
egy esettanulmány Molnár Csillának, az első szocialis-
ta amatőr szépségverseny győztesének sikereiről, majd 
tragikus haláláról. A szöveg felépítése igen érzéklete-
sen vázolja fel az esemény médiareprezentációját, és 
jól összefogott, releváns szempontokból (a közerkölcs 
jelentősége, női szerepek, karrierlehetőségek) elemzi a 
történéseket. A Miskolczi Miklóstól korábban idézett 
állítás – a szocializmusban csak a házasember válik 
felnőtté45– jelentőségét továbbgondoló Magánörömök, 
közállapotok című tanulmány azzal foglalkozik, hogy 
az elvált, új férjet találni kívánó asszonyok hogyan 
tudnak érvényesülni, lakást szerezni maguknak. A ki-
választott filmek a hatvanas években még gyakori köz-
életi tematika helyett sokkal inkább a közérzet bemu-
tatására törekedtek, 46 a magánéletre, a lakásszerzésre 
fókuszáló dramaturgiából lehetett politikai, gazdasági 
kérdésekre következtetni.

Az elemzéshez kiválasztott filmek mindegyikében 
jelentős szerepet kapnak a különböző deviáns maga-
tartások, valamint az informális kapcsolati hálózatnak 
a szocialista bürokráciát teljesen átszövő jelensége. Az 
Ajándék ez a nap – testét az anyagi biztonság, saját 
lakás érdekében kvázi áruba bocsátó – főhősének, 
illetve a Mielőtt befejezi röptét a denevér pedofil haj-
lamokkal küzdő mostohaapa figurájának hasonlóan 
tragikus sorsa közös, amennyiben az előbbi film rá-
mutat arra, milyen erkölcsi és társadalmi normákat 
kell áthágnia egy egyedülálló nőnek anyagi biztonsága 
érdekében, míg az utóbbi jó példát szolgáltat arra, 
milyen kényszereket kell elviselnie a párkapcsolat nő-
tagjának azért, hogy ne tartsák normaszegő, alávaló 
személynek. A filmekben reprezentálódó társadalmi 
dilemmák alapján érdemes lenne egy tanulmánynál 
nagyobb kontextusban is tárgyalni, vajon a lakáshoz 
jutás mint szenvedésekkel teli folyamat során milyen 

tétek és lehetőségek befolyásolják a mobilitást, az 
érvényesülést a szocialista korszakban. Az elemzés 
sajnos túlságosan az 1980-as évek filmjeire koncent-
rál, ezért komplexebb, hatásosabb lezárása érdekében 
hasznos lett volna Szabó István Édes Emma, drága 
Böbe című filmjét is beemelni a szövegbe, mert úgy 
az önálló nők problémájának szempontjából a rend-
szerváltásnak mint politikatörténeti jelentőségű pilla-
natnak szinte teljes jelentőségnélkülisége mutatkozott 
volna meg. További probléma, hogy a felhasznált, 
illetve a korszakból relevánsként feltüntetett filmek 
felsorolásából szinte teljes egészében kimaradnak Mé-
száros Mártának az egyedülálló anyák lakásproblémá-
jával foglalkozó, díjnyertes produkciói (Örökbefogadás, 
1975; Kilenc hónap, 1976; Örökség, 1980).

A lakásfilmek a szexualitás, a szocialista kori ma-
gánélet olyan közéleti kivetülései, amelyekben a pár-
kapcsolati konfliktusoknak látszó problémák mögött 
valójában jelentős társadalmi ellentétek, egyenlőtlen 
nemi viszonyok, valamint az önálló egzisztencia meg-
teremtésének lehetetlensége fedezhető fel. Hasonló 
típusú, valóságos konfliktusok a Nők Lapjából, az 
Ifjúsági Magazinból idézett példák alapján sajnos nem 
rajzolódtak ki. Szemben a „gyeses anyukáknak” a 
Kádár leányaiban nyújtott jellemzésével,47 a prostitú-
cióról alkotott kép elkülönül a hétköznapok világától, 
és inkább színes illusztrációnak hat. Elmaradtak a 
korábbi tanulmánygyűjteményben szereplő módszer-
tani kitekintések,48az interjúzási technikák reflexió-
ja. Mintha a könnyedebb olvashatóság érdekében a 
szerzők lemondtak volna a részletgazdagabb, elem-
zőbb szövegek közléséről. Dr. Veres Pál generációs, 
vagyis a szocialista korszakban felnövekvő fiatalok 
beszédmódjához tartozó kifejezésként nevezi meg a 
,,Kelenföldnél kiszállok” szólást, amely a megszakított 
közösülésre utalt. A korabeli szlengnek ez a példája 
átvitt értelemben sajnos e kötetre is vonatkoztatható, 
mivel mutatis mutandis a közérthetőség érdekében a 
szerzők is az úgynevezett biztonságos szellemi kapcso-
latot választották az olvasóval. Ám a témaválasztás bá-
torságát senki sem vitathatja. Murai és Tóth munkája 
jelzi, milyen kutatási területeket kellene megfontolt 
szempontok segítségével szóra bírni, még a feltehe-
tően indolens politikatörténészi közeg ellenére is. o


