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A jövő városa
Valahol Európában
C e n t r á l i s  G a l é r i a ,  B l i n ke n  O S A  A r c h í v u m ,  B u d a p e s t
2 0 1 7.  s z e p t e m b e r  2 9  –  o k t ó b e r  2 9.

Az OFF-Biennále keretében, az OSA archívum épületében megnyitott 
Gaudiopolis című kiállítás1 központi témája egy gyermekköztársaság, mely 
öt évig, 1945 és 1950 között működött Budapesten. A válogatás bemutatja 
Gaudiopolis létrejöttét és életét, elhelyezi az évtized kontextusában és a 
kísérleti pedagógia történetében, valamint megkísérel általánosítani és 
következtetéseket levonni Gaudiopolis létéből. A kiállítás egyetlen nagy, 
világos terme a Goldberger-házban témákra bontva mutatja be a gyer-
mekköztársaságot, a demokratikus oktatás és a demokratikus kultúra 
hagyományait, a negyvenes évek Magyarországát, a háború rombolását 
és az azt követő újjáépítést. Az anyag nagy részét fotók és korabeli plakátok 
alkotják, de könyvek, újságcikkek és videofelvételek is árnyalják az össz-
képet. A Gaudiopolist megvilágító anyag mellett, annak mai ellentétpár-
jaként, három videóinstallációt látunk,2 valamint az egyik, az Architecture 
Uncomfortable Workshop (AUW) működése során kreált bútor-tárgyakat.
A részletes és jól megválogatott archív anyag egyik legfőbb jellemzője, hogy 
leképezi a gyermekváros működésében megtestesülő pragmatika-ideológia 
kettősséget. Sztehlo Gábor, evangélikus lelkész elsődleges célja a gyer-
mekváros létrehozásával az volt, hogy a háborút túlélő, illetve a háborún 
átmentett gyermekek további túlélését biztosítsa: eleinte az élelem és a 
meleg ruha előteremtése is komoly nehézségeket okozott. Ugyanakkor 
Gaudiopolis – mint ahogy ezt a neve is mutatja, s nem csak az optimista 

„Öröm Városa” megnevezés, hanem maga a „város” és „köztársaság” szavak 
is – a kezdetektől fogva idealisztikus projekt: nem árvaházról van szó, s nem 
is szeretetotthonról, hanem közösségről, melyben a gyermekek polgárok, 
céljuk pedig a túlélésen túl a fejlődés és önigazgatás. A szavazójoggal bíró, 
egyenlő polgárok közös munkája viszont visszakapcsol a projekt pragma-
tikus mivoltához: a gyermekek a tanulás mellett fontos gyakorlati munkát 
végeznek, részt vesznek a köztársaság fenntartásában és építésében.
A gyermekvárost lehetetlen nem mikrokozmoszként, társadalom-modell-
ként kezelni: mind Gaudiopolis, mind az előképeként szolgáló demokra-
tikus gyermekközösségek3 jellemzője, hogy a kortársak az ember és az 
emberi társadalom leképezését látták bennük. A pedagógiai feltevések 

– milyen egy gyermek természete, mitől lesz egy gyermek rossz termé-

1  Kurátor: Székely Katalin, Konzulens: K. Horváth Zsolt, Kurátorasszisztens: Gál 
Csaba, ld. https://offbiennale.hu/program/somwhere-in-europe

2  Mikulán Dávid & Fax Csapat: Unfinished Portrait of Youth Today , 2017; Architecture 
Uncomfortable Workshop, 2017 (A workshopot dokumentálta és a filmet rendezte: Krizbai 
Zoltán); Binelde Hyrcan: Cambeck Voitures, 2013

3  Mint a későbbiekben említett Boys Town vagy SKID köztársaság. 

szetű, jóra nevelhető-e egy rossz természetű 
gyermek, képesek-e a gyermekek felelőssé-
get vállalni magukért és egymásért, hogyan 
lehet a gyermekekből felelős és összetartó 
közösséget alkotni – mind olyan a felnőt-
tekre is érvényes szociopolitikai kérdések, 
melyek gyermek-méretben könnyebben 
kezelhetőek. Hiszen könnyebb elfogadni, 
hog y eg y g yer mek bűnelkövető csak a 
körülményeinek áldozata volt, ezért még 
rehabilitálható, és a társadalom hasznos 
tagjává válhat, mint eg y felnőtt bűnöző 
rehabilitációját biztosítani.
Azonban ez a gyermek-felnőtt párhuzam 
más fénytörésben jelenik meg a második 
világháború utáni években, hiszen míg a 
korábbi pedagógiai kísérletek egy többé-
kevésbé működőképes felnőtt világot fel-
tételeztek, amely egy-egy gyermeket hagy 
elkallódni, kiesni a társadalomból, antiszo-
ciálissá válni, addig a világháború utáni évek 
a felnőtt társadalomnak is a teljes széthullás 
utáni talpra-állást jelentették. A Gaudiopolis 
tanárai és bentlakó gyermekei ugyanazokat 
a nehézségeket élték át, mint a többi ember 
a városban, az országban. Ugyanazt az újjá-
építési, újraszervezési munkát végezték a 
maguk szintjén, mint mindenki más. Sok 
projektjükön azt látni, hogy bár a felnőtt 
világot majmolják, a felnőttek éppen ugyan-

azon dolgok újrateremtésén munkálkodnak 
szinte a semmiből indulva, ugyanabban a 
bizonytalan, de lehetőségekkel teli világban. 
A kiállítás ezt tudatosan hangsúlyozza: egy-
más mellé helyezi a gyerekközösség belső 
választási harcait és a felnőtt politikát,  
a gyermekrajzokat és a háború utáni felnőtt 
festészetet, a pár oldalas gyermekújságot és 
az újonnan induló Újholdat. Mást jelent egy 
utópikus kisközösség egy instabil, útkereső 
társadalom részeként.
Márpedig a Gaudiopolis jelentéssel bír, sem 
kortársai, sem mai megfigyelői nem egy-
szerűen egy kisközösségként, hanem egy 
kisközösségen keresztül tett állításként értik, 
szimbólumként és példaként. A kiállítás mai 
videó-installációkat – Mikulán Dávid & Fax 
Csapat, Binelde Hyrcan és a már említett 
AUW munkáit – helyez a Gaudiopolis doku-
mentumai mellé, ami kiemeli, megerősíti 
az értelmezést, miszerint Gaudiopolis: egy 
installáció. Egyszerre egy létfontosságú 
intézmény, mely veszélyeztetett gyerme-
kek túlélését tette lehetővé, egy pedagó-
giai kísérlet, mely hatékony demokratikus 
együttműködésre nevelte a gyermekeket,  
s ugyanakkor egy művészi installáció.
Gaudiopolis létezését csak részleteiben tud-
juk rekonstruálni: a fotók, a sajtóanyag és 
a visszaemlékezések komoly adatmennyi-

séget jelentenek, de ez még mindig nem adja vissza több tucat gyermek 
öt évnyi közös életét. Ami megmarad, az egy narratíva, egy szimbolikus 
jelentéssel bíró multimédia-installáció. És a többi, Gaudiopolis előtti és 
utáni pedagógiai kísérletre, gyermekvárosra tekintve ugyanezt látjuk: volt 
egy közösség, egy közös lét, amelyhez egy megkreált narratíván keresztül 
férhetünk hozzá: a szentpétervári SKID köztársaság4 esetében például a 
diákok részben dokumentumjellegű, részben fikciós megemlékezéséről 
van szó, míg Gorkij-telep esetében pedig Makarenko, mint pedagógus 
foglalta össze tapasztalatait.5 
Magát Sztehlot egy másik gyermekváros, az amerikai Boys Town6 ihlette 
Gaudiopolis megalapítására: csakhogy Sztehlo sosem járt a nebraskai 
városban, és nagy valószínűséggel nem is került személyes kapcsolatba 
senkivel, aki láthatta. Ehelyett a Boys Town-ról való tudása egy 1938-as 
hollywoodi filmből származott (r.: Norman Taurog), mely erősen dra-
matizált, autóbalesettel és bankrablással színesített történetet mesél el a 
gyermekváros lakóinak jellemfejlődéséről. Másképp dolgozik a közösség 
emlékezetében egy gyermekváros, és másképp egy gyermekváros képe: 
míg az egyik konkrét életeket ment és konkrét életutakat egyenget, a másik 
terjeszthető és befogadható állítást tesz a gyermek és az ember alapvető 
jóságáról és javíthatóságáról, és ezáltal más, hasonló pedagógiai és szociális 
projekteket inspirál. 
Gaudiopolis „képe” nem elsősorban Sztehlo írásaiban, a korabeli újságcik-
kekben, vagy a fotók és interjúk által rekonstruált történelmi tényekben 

4  Ld. Grigorij Belih – L. Pantelejev: SKID köztársaság (1927). A részben önéletrajzi ihletésű 
munka Viktor Szoroka-Roszinszkij és felesége, Ella Luminarszkaja által 1920-ban létrehozott 
Fjodor Dosztojevszkij Nevelőiskola diákjainak életét írja le.

5  Ld. A. SZ. Makarenko: Pedagógiai hőskölteményét (1925–35), amely a poltavai Gorkij-telep 
nevelőintézet 1920–28 között végzett tevékenysége alapján született.

6  Az Edward J. Flanagan atya által 1917-ben, a nebraskai Omaha városától tíz mérföldre 
alapított árvaház a mai napig működik, mára már regionális-hálózattá bővülve.

Valahol Európában, 2017, OFF-Biennále, Centrális Galéria, Blinken OSA Archívum © Fotó: Eln Ferenc
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2 Hol van a boldogság?

Yevgeniy Fiks-szel beszélget 
Turai Hedvig

Yevgeniy Fiks1 1972-ben Moszkvában született, 1994 óta él New York-
ban, Tanulmányait a moszkvai V. I. Szurikov Intézetben végezte, majd 
a Brooklyn College-ban, illetve a New York-i School of Visual Arts-ban 
tanult. Számos jelentős nemzetközi kiállításon vett részt, köztük a Sydney 
Biennálén (2008), a Thessaloniki Kortárs Művészeti Biennálén (2007), és a 
Moszkvai Kortárs Művészeti Biennálén (2005, 2007, 2009). A beszélgetés  
a 2B Galériában rendezetett, A zsidó autonóm terület növény- és állatvilága 
című kiállítása (2017. október 8 –november 3.)2 alkalmából készült. 
 
Turai Hedvig: A kiállítás fókusza a Zsidó Autonóm Régió, amelyet hajlamosak 
vag yunk Birobidzsánnal azonosítani. Mit kell tudnunk Birobidzsánról?
Yevgeniy Fiks: Birobidzsán a Zsidó Autonóm Régió fővárosa, az egykori 
Szovjetunió távol-keleti részén, a kínai határ közelében – jelenleg az Orosz 
Föderáció része. 1928 előtt lényegében nem éltek itt zsidók: a húszas évek 
végén kezdtek el ezen a helyen, az akkor létrehozott Zsidó Autonóm Kerü-
letben letelepedni. A számuk akkor kezdett el növekedni, amikor 1934-ben 
a besorolása „Régió” vagy „Terület” lett, ami egy magasabb szintű hivatalos 
státust jelentett. A legtöbb zsidó a második világháború után, 1945 és 1947 
között élt Birobidzsánban, számuk ekkor elérte a 30000-et, ami az össz-
lakosság 10%-át jelentette. 1947 után ez az arány folyamatosan csökkent. 
A Szovjetunióban egyébként voltak más kísérletek is – elsősorban mező-
gazdasági tevékenységet folytató – autonóm telepek létrehozására, többek 
között Ukrajna déli részén vagy a Krím-félszigeten, ahol a legtöbb szovjet 
zsidó élt. Ezeket a telepeket Sztálin támogatta, de nem mondhatjuk azt, 
hogy a létrehozásuk kizárólag az ő ötlete lett volna. A gondolat eredete 
egyaránt visszavezethető a zsidó kommunistákhoz, illetve a zsidó népi 
aktivistákhoz, valamint a szovjet államhoz. A zsidók között több mozgalom 
is működött: egyfelől a cionisták, akik a kivándorlás hívei voltak Európából 
Palesztinába, másfelől a territorialisták és az autonómia hívei. Ez utóbbi 
kettő baloldali, anticionista mozgalom volt. A héber helyett meg akarták 
őrizni a jiddis nyelvet, és ott akarták folytatni az életüket, ahol a zsidók 
évszázadok óta éltek. Szocialisták vagy anarchisták, de többnyire balolda-
liak voltak, akik már az 1917-es forradalom előtt is aktívan tevékenykedtek. 
A szovjetek pedig támogatták őket. A rendszer ugyanis azt tartotta jónak, 
ha a népek ott maradnak, ahol vannak: a saját nemzeti kultúrájukat műve-
lik, de a szovjet szocialista kultúra és gazdaság részei maradnak, vagyis 
megtarthatják a hagyományaikat, a nyelvüket, de legyenek a szocializmus 
hívei. Úgy gondolták, hogy a zsidók a mezőgazdasági munka révén ismét a 

„normális” élet részei lesznek. A forradalom utáni Oroszországban ugyanis 
a gazdaság hagyományosan zsidó szektorai megszűntek: a kiskereskedel-
met és a kisipart felszámolták, államosították. 

1  http://yevgeniyfiks.com/home.html

2  https://www.facebook.com/events/1556810571100341/

TH: Tehát nem is volt valójában zsidó település?
YF: Nem. A nyugati diskurzusban sok szó 
esik arról, hogy Birobidzsán valójában egy 
elvetélt utópia. A zsidók mentek oda, de 
valójában nem túl sokan, hiszen igencsak 
messze esett a hagyományos, történelmi 
zsidó településektől, területektől Európá-
ban. A hidegháború idején, nyugaton úgy 
értékelték, hogy Birobidzsán lényegében a 
zsidó nép arculcsapása. Ugyanakkor maga 
az autonóm régió gondolata már Sztálin 
előtt, a cári Oroszország idejében is felme-
rült: jiddis aktivisták foglalkoztak olyan 
kérdésekkel, hogy miként éljenek a zsidók 
Oroszországban, beszéljék-e saját nyel-
vüket, az igazságszolgáltatásban el kelle-
ne-e fogadtatni a jiddis nyelvű iratokat stb.  
A kommunisták mindennek egyfajta nyo-
matékot adtak azzal, hogy létrehozták a 
Volgai Németek Autonóm Szovjet Szocia-
lista Köztársaságát – amit persze 1941-ben 
feloszlattak – vagy a Tatár Autonóm Szovjet 
Szocialista Köztársaságot, s a Krím-félsziget 
is autonómiát élvezett. Tehát Birobidzsán 
nem volt egyedi jelenség a Szovjetunióban: 
a szovjetek kormánya bizonyos fokú auto-
nómiát, kulturális önállóságot, nyelvhasz-
nálatot megengedett, területet is biztosított 
ezeknek a népeknek, de ez természetesen 
nem jelentette azt, hogy elhagyhatták volna 
az országot, vagy szembe fordulhattak volna 
a kommunizmussal. A „tartalmában szoci-
alista, formájában nemzeti”-elve itt is érvé-
nyesült. 
Tehát a baloldali zsidók részéről volt érdek-
lődés ez iránt az autonóm terület iránt. Ami-
kor azonban elkezdtek az első csoportok ide 
megérkezni, kiderült, hogy nincsenek fel-
készülve a fogadásukra. Ez a föld nem lett 
volna képes zsidók millióit befogadni. Nem 
volt munka, az értelmiségiek nem tudtak itt 
mit csinálni. A Szovjetuniónak pedig – és 
számos történész ezzel magyarázza Biro-
bidzsán sikertelenségét – nem volt igazán 
érdeke ennek a területnek a fejlesztése. Nem 
akartak egy erős és önálló zsidó területet lét-
rehozni, s ezzel erősíteni a nacionalizmust, a 
vallásos érzületet. A végső cél idővel a zsidók 
teljes asszimilációja volt. A zsidók azonban 
önszántukból mehettek oda, nem voltak 
kényszerű áttelepítések. 
TH: Milyen haszna származott a Szovjetunió-
nak Birobidzsánból?
YF:  Összeg y űjtöttem és k iá l lítottam a 
Birobidzsánnal kapcsolatos dokumentu-
mokat, publikációkat. Ezek jórészt propa-
ganda-anyagok, amelyek az autonóm régió 

nyilvánul meg, hanem a Valahol Európában című filmben. A Radványi 
Géza rendezte, 1948-ban bemutatott filmben szereplő gyermekek jelentős 
része a Gaudiopolis bentlakó diákja, és a film állítása jelentős mértékben 
Sztehlo állítása: a gyermekek, a szétroncsolódott felnőtt társadalom által 
elhagyott vagy bántalmazott gyermekek, képesek új közösséget létrehozni, 
és ennek az új közösségnek felelős tagjává válni. A film ismertebbé vált, 
és hosszabb távú hatást fejtett ki, mint maga a gyermekváros, bár ez nem 

csak a valós intézmények és fiktív történetek 
közötti szükségszerű különbségből fakad: a 
film általános érvényű, szocialista szókincs-
csel kifejezett erkölcsi tanulsága elfogadható 
volt az államszocialista rendszer számára, 
míg egy, a gyermekeket demokratikus auto-
nóm gondolkodásra nevelő, névleg keresz-
tény oktatási intézmény már jóval kevésbé.
A kiállítás bőséges és gondosan rendsze-
rezett dokumentumanyaggal vázolja fel 
Gaudiopolis milyenségét, és a körülötte 
létező kaotikus, háború-utáni világot, majd 
kiemeli, hogy Gaudiopolist elsősorban szim-
bólumként tudjuk érteni, egy olyan társa-
dalmi példaként, melyet érdemes a jelenlegi 
világunk helyzetére lefordítani és megva-
lósítani. A kiállításon belül látunk is egy 
kísérletet a Gaudiopolis-példa követésére: 
a már említett AUW videóban a solymári 
Fészek Waldorf Iskola7 és a Cseppkő Gyer-
mekotthoni Központ8 diákjai a Gaudiopolis 
történetéről tanulnak, majd a Gaudiopolis 
diákjaihoz hasonlóan kétkezi munkát végez-
nek, mesterséget tanulnak. A kiállítóterem 
közepén látjuk a 21. századi diákok munkáját: 
agyaglapú asztalt, deszka-széket, rongysző-
nyeg-ágyat. Ezek azonban mintha helyet-
tesítő tárgyak lennének, s ebben a minősé-
gükben a negyvenes évek Gaudiopolisának 
munkáit jelképeznék, hiszen a kiállítás maga 
történeti anyagként kizárólag képeket, szö-
vegeket, újságokat és könyveket mutat fel. 
Talán nem maradtak fenn bizonyíthatóan a 
Gaudiopolishoz csatolható ruhadarabok és 
bútorok, talán a kurátor döntése, hogy nem 
állítja őket tárgyi ereklyeként a figyelem 
központjába. Így viszont centrális helyzetbe 
kerülnek a mai diákok munkái, melyek bár 
saját jogukon érdekesek és értékesek, csak 
erősítik a felismerést: a 2010-es évek peda-
gógiai szükségletei nagyban különböznek 
a 1940-es évek szükségleteitől. Az a munka, 
mely a 40-es években a saját, rövid távú 
szükségletek kielégítését vagy egy felnőtt 
szakmára való felkészülést jelentette, ma 
csak kreatív hobbi. Akkor a gyermek cipőt 
csinált, hogy legyen cipője, és felnőttként 
lehessen cipész, de ma, amikor a diákmunka 
a szórólaposztás és az árufeltöltés, a felnőtt 
életre felkészítés pedig az életrajzírás és 
a táblázatkezelés elsajátítása, és sokkal 
nagyobb luxus cipőt készíteni mint cipőt 
venni, Gaudiopolis üzenete nem kevésbé 
érvényes, csak fordításra szorul.

7  http://www.feszekiskola.hu/

8  http://www.cseppgyermek.hu/index.php/hu/
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