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Köszönetnyilvánítás 
 
Az Interkulturális kézikönyv az Európai Integrációs Alap társfinanszírozásával megvalósuló 
„Interkulturális képzés vidéki ügyintézők részére” című, EIA/2012/3.7.2. számú projekt keretében 
került összeállításra.  
 
 
A tanulmány szövege a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal munkatársai számára a 2011-es 
évben megvalósult, valamint a 2013/14 –es években lefolytatásra kerülő interkulturális képzések 
előadás-anyagaira épül. A fejezetek a szakterületek felelős előadói által kerültek kidolgozásra. A 
szövegkritikai feladatokat Crisán Andrea látta el. 
 
 
Nyilatkozat  
 
A kézikönyvben foglaltak a szerzők nézetei, azok semmiképpen sem tekinthetők az Európai 
Bizottság vagy a Belügyminisztérium hivatalos állásfoglalásának; sem az Európai Bizottság, sem a 
Belügyminisztérium nem tehető felelőssé azok, illetve az abban foglaltak bárminemű 
felhasználásáért. 
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Dr. Lan Anh Nguyen Luu 
INTERKULTURÁLIS SZENZITIVITÁS 

BEVEZETÉS: A KULTÚRA JELENTÉSEI 
 

„Férfiak és nők nem csupán saját magukat jelentik, hanem egy kicsit magukban 
hordoznak abból a vidékből, ahol születtek, a városból vagy faluból, ahol járni tanultak, 
azokból a játékokból, amit gyerekként játszottak, a mesékből, amiket hallgattak, az 
ételekből, amiket ettek, az iskolákból, ahol tanultak, a sportokból, melyeket  űztek, a 
költőkből, akiket olvastak és abból az Istenből, akiben hittek.” 

/W. Sommerset Maugham: Borotvaélen/ 
 

A kultúra definíciói, jelentései 
 

A kultúra szó jelentése sokat változott az idők folyamán. A kifejezés a latin 
colore-ből származik, melynek sok jelentése van: lakik, művel, védelmez, vallásos 
tiszteletben részesít. Erről a közös tőről erednek a kultúra, a kolónia, a kultusz 
szavak. A kultúra fő jelentése valaminek a művelése, gondozása lett, sokáig főként a 
földművelést, az állatgondozást értették alatta. A különböző európai nyelvekben 
történő szövevényes átalakulások után a kultúra modern jelentésének három 
kategóriáját különböztetik meg:  

 
1. szellemi, lelki, esztétikai fejlődés folyamata  
2. egy-egy nép, korszak, csoport vagy általában az emberiség sajátos életmódja  
3. szellemi, művészeti tevékenységek és alkotások 

 
Jelen tanulmányunkban használt kultúrafogalomhoz a második jelentés áll a 
legközelebb.  

Már a 18. század végén bírálták azt az elképzelést, hogy a kultúra vagy a 
civilizáció az emberiség történetében az önfejlődés egyenes vonalú folyamatának 
következményeként az európai kultúrában éri el a csúcsát. Ehelyett kultúrákról kell 
beszélnünk: a különböző nemzeteknek, korszakoknak megvan a sajátos és változó 
kultúrájuk, saját nyelvvel és történeti hagyománnyal, saját „tökéletességi mércéjükkel“. 
A „kulturált“-nak a „kulturálatlan“-nal való mindennapi szembeállításának ellenére azt 
mondhatjuk, hogy nincsenek kulturáltabb vagy kevésbé kulturált csoportok.  

A 20.század elejétől kezdett el terjedni a tudományos köztudatban a kulturális 
relativizmus fogalma. Ennek a fő gondolata az, hogy az emberek mindig csak saját 
kulturális kereteiken belül, saját nyelvezetükön keresztül, a rájuk jellemző értékrend 
szemszögéből érthetők meg.  

Az egyik legrégebbi definíció szerint a kultúra az a komplex egész, mely 
magában foglalja mindazt a tudást, hiedelmet, művészetet, erkölcsöt, törvényt, 
hagyományt, és minden egyéb képességet és szokást, amit az egyén a társadalom 
tagjaként sajátított el. Ez a modern kultúrafogalom közvetlen előzménye, ehhez 
nyúlnak vissza a különböző mai kultúra-meghatározások, amelyek azonban 
meglehetősen sokrétűek. Nincsen egyetlenegy közösen elfogadott definíció annak 
ellenére, hogy a kultúra az egyik leggyakoribb szó a társadalomtudományi írásokban. A 
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konszenzus talán abban lelhető fel, hogy a kultúra tartalmazza egyrészt a konkrét, 
megfigyelhető cselekvéseket és produktumokat, alkotásokat, másrészt pedig az ezeket 
megalapozó szimbólumokat, értékeket és jelentéseket.  
A kultúra ezek szerint egyszerre van “kívül” és “belül”; a kultúrákban található 
gyakorlatokra (mit, hogyan csinálnak az emberek) és jelentésekre (mit hogyan 
értelmeznek az adott kultúrában élők) vonatkozik.  
Álljon itt példának néhány sokat idézett kultúra-definíció: 

 
 „A környezet  ember-alkotta része.”  

Ide tartoznak az objektív (“kívül található”) produktumok, valamint a szubjektív 
(“belül található”) produktumok: jellegzetes attitűdök, hitvilág, kategóriák, én-
definíciók, normák, szerepek, értékek stb. 

 „A viselkedést kontrolláló számítógépes program.” 
 „A kultúra olyan a társadalomnak, amilyen az emlékezet az egyénnek.”  

A kultúra eszerint tapasztalatokat és hagyományokat tartalmaz, amelyek 
megmutatják, mi bizonyult hatékonynak a múltban, és ennek megfelelően hogyan 
kell a jelenben viselkedni. A kultúra elemeit alkotják az értékek, normák, a 
szerepek és a szabályok, a kimondatlan feltételezések arról, hogyan kell felfogni a 
világot.  

 
Gyakran találkozunk kultúrametaforákkal is. Ilyen például az a hasonlat, hogy a 

kultúra az az embernek, ami a víz a halnak: az egyén nincs tudatában kultúrája rejtett, ki 
nem mondott feltételezéseinek és kultúrája hatásának sem, ahogy a hal sem veszi észre 
a körülötte levő vizet.  
Egy másik gyakori hasonlat a szemüveg: kultúránk által adott „szemüveglencsén“ 
keresztül szemléljük, észleljük, értelmezzük a körülöttünk levő világot, de magát a 
szemüvegünket nem szoktuk nézegetni, nem vagyunk állandóan annak tudatában, hogy 
azt, ahogyan mi látjuk a világot, eleve befolyásolja a kultúránk. 
A legnépszerűbb metafora azonban a jéghegy (1. ábra).  
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A kultúra jéghegy modellje arra mutat rá, miszerint a kultúrának csak egy 
(kisebb) része látható és tudatos. Másik (nagyobbik) része viszont nem látható, és nem 
vagyunk ennek tudatában. Természetesen nincs éles határ a kettő között. Például az 
étkezési szokások mind tudatos, a „vízfelszínen“ levő részben, mind a kevésbé tudatos, 
a „víz alatti“ részben ábrázolhatóak, amennyiben az ételekkel kapcsolatos tabuk, 
hiedelmek is rejlenek a látható viselkedések mögött.  

A kultúra nem statikus, változatlan, hanem ellenkezőleg, dinamikusan változik. 
Elég a generációs különbségekre, illetve a különböző kultúrák találkozásainak hatására 
bekövetkező változásokra gondolni. Nem csak a kultúra határozza meg, befolyásolja a 
benne élő emberek világfelfogását, életét, viselkedését, érzelmeit és gondolkodását, 
hanem ezek az emberek is építik, befolyásolják a kultúrát.  
A kultúráról az is elmondható, hogy nem homogén, egységes, hanem sokrétűen 
mintázódik. Ennek alapján különböző szubkultúrákról beszélhetünk egy-egy kultúrán 
(pl. országon) belül. 
 

A kultúrák összehasonlíthatósága 
 

Számos dimenzió mentén próbálják a kutatók összehasonlíthatóvá tenni a 
különböző kultúrákat.Az egyik legismertebb az individualizmus (I) – 
kollektivizmus (K) dimenziója, azaz hogy mennyire egyén- vagy inkább 
csoportközpontú az adott kultúra. Többek között olyan jellemzők tartoznak ide, mint 
hogy az egyén függetlennek (I) vagy a csoporttól függőnek (K) definiálja magát; az 
egyén saját céljai (I) vagy a csoport céljai (K) élveznek-e elsőbbséget, azaz mely célok 
kerülnek ki győztesként, ha dönteni kell közöttük; vagy hogy a társas viselkedést 
elsősorban az egyén véleményei, attitűdjei (I) vagy a csoport normái, elvárásai  (K) 
határozzák-e meg. Az individualista kultúrákoz képest a kollektivista kultúrákban, mint 
például Kínában, rendszerint élesebb a határ a saját csoport és külső csoportok 
között. Gyakori megfigyelés, ahogy a kínai kultúrával kapcsolatos fejezetben olvasható, 
míg ismerőseihez előzékenyen, barátságosan, segítő módon viszonyul sok kínai, 
ismeretlenekhez már jóval kevésbé. 
Ezen kívül számos más dimenzió mentén is próbálják elhelyezni a különböző 
kultúrákat. Ilyen a magas, illetve alacsony hatalmi távolság: mennyire fogadják el a 
kultúra tagjai, hogy egyenlőtlenül oszlik el a hatalom a különböző intézményekben, 
szervezetekben, mennyire veszik természetesnek, hogy a magas státuszban lévők felé 
tiszteletet kell mutatniuk az alacsonyabb státuszban lévőknek. Vannak kultúrák, ahol – 
lásd az arab kultúrával kapcsolatos fejezetben – a státusz a korral jár együtt.  
Abban is vannak jelentős kultúrközi különbségek, hogy mennyire kötött vagy laza az 
adott kultúra, azaz a normák és szabályok mennyire szabályozzák a társas viselkedést, 
mennyire szankcionálják a normák be nem tartását.  
A nemi szerepek felfogásában is lehetnek például jelentős kulturális különbségek: az 
egalitáriánus (egyenlőségelvű) és a hagyományos (a férfiaknak rendszerint nagyobb, a 
nőknek kisebb értéket, státuszt, erőforrásokat garantáló) gondolkodásmód és 
gyakorlat különféle módokon jellemezhetik az adott kultúrát. Az idői dimenzió mentén 
is jelentős különbségeknek lehetünk tanúi. Mint olvasható a két későbbi fejezetben, 
Kínában szinte a teljes spektrum fellelhető a teljesen patriarchális viszonyrendszertől a 
teljesen egalitariánus felfogásig, míg az arab országokban hagyományos, nemek közti 
kapcsolatrendszer található mind a mai napig.  
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A kultúrák különböző dimenziók mentén történő összehasonlítása nem jelenti 
azt, hogy csak különbségekről beszélhetünk. Számos univerzálisan érvényes dolog van. 
Például mindenhol családban élnek az emberek, abban azonban már jelentős kulturális 
különbségek lehetnek, hogy kikből áll a család, mit jelent a család, mit csinálnak együtt 
a családtagok. Gondoljunk a nukleáris, szülőkből és gyerekekből álló, vagy a kiterjedt, 
a nukleáris családtagokon kívüli, bizonyos rokonokat is magába foglaló családra. A 
kiterjedt család felfogása állhat olyan esetek mögött is, amikor a migránsok, például a 
magyarországi kínai, vietnámi migránsok, a származási országukban, nagyszülőknél, 
rokonoknál hagyják, vagy éppen hozzájuk küldik vissza rövidebb vagy hosszabb időre 
gyermeküket. A kulturális különbségek mellett persze egyéni különbségek is lehetnek 
azzal kapcsolatban, hogyan definiálják egyes emberek a családhoz való viszonyukat.  

A kultúra társas viselkedésre, gyereknevelésre gyakorolt hatását pár évtizede 
vizsgálja szisztematikusan a pszichológia. A sok kutatásból néhány fontos, az 
énfelfogáshoz kapcsolódó szempontot emelünk most ki. Az énfelfogásunk az egyik 
legerőteljesebb közvetítő tényezők egyike, melyen keresztül a kultúra és a 
viselkedésünk, gondolatvilágunk, érzelmeink hatnak egymásra (erről részletesebben ld. 
a 4. fejezetet). 
A nyugati kultúrák a különböző személyek inherens elkülönülését, szeparációját 
hangsúlyozzák. A kulturális normák azt követelik a személytől, hogy független legyen 
másoktól, fedezze fel és fejezze ki egyediségét, és erre szocializálja a kultúra a 
felnövekvő gyermeket. Ez az énfelfogás egy autonóm és független személy formájában 
testesül meg. Ezzel szemben a nem nyugati kultúráknál, elsősorban Ázsiában, illetve 
Kelet-Ázsiában az emberek alapvetően az egymáshoz kapcsolódást helyezik előtérbe. 
A kulturális normák a kölcsönös függőség fenntartását követelik. A gyermeket arra 
nevelik, hogy képes legyen harmonikus kapcsolatot létesíteni másokkal, hangolódjon 
másokra – még ha ez nem is feltétlenül megvalósított harmóniát, inkább a harmonikus 
kapcsolat elvárását, fontosságának aláhúzását jelenti. Az egyén ennek következtében 
társas kapcsolatokba ágyazottan látja magát. Viselkedését a vele kapcsolatban lévők 
gondolataitól, érzelmeitől, cselekvéseitől függőnek éli meg. Ez az énfelfogás a személyt 
másokhoz kapcsolódóként, kevésbé elkülönülőként jeleníti meg.  
Az egyik elmélet a kapcsolódó én szocializációjának előzményeit a többgenerációs, 
érzelmi és anyagi értelemben vett kölcsönös függőségen alapuló családi élet 
követelményeiben látja. Mind a hagyományos arab, mind a hagyományos kínai 
családfelfogás ennek a mintázatnak felel meg. Ezzel szemben a szeparált én előzménye 
a generációk közötti minimális anyagi függőség. Ebben az esetben nem követelik meg a 
gyermektől a lojalitást a szülők időskori biztonsága érdekében. Ebben a környezetben 
nagyra értékelik a függetlenséget és az önállóságot. Ez a független, szeparált én 
története. 
Nem különül el azonban mindig élesen ez a kétféle fejlődési útvonal. A kollektivista 
országok fejlett városi régióiban a társadalmi, gazdasági változások következményeként 
megszűnt a generációk közötti anyagi, ám megmarad az érzelmi függés. A családi 
kapcsolatok továbbra is interdependensek maradnak, de csak érzelmi téren. Gazdasági 
téren autonómia, függetlenség tapasztalható. A gyereket kölcsönös függőségre és 
autonómiára egyaránt nevelik, ennek következménye az autonóm-kapcsolódó én 
kialakulása. Az erre való törekvés sokszor tapasztalható a magyarországi migráns 
családoknál.  

Ahogy a fejezet elején lévő metaforákban láthattuk, a „víz (a halnak)“, a 
„szemüveg“ és a „jégyhegy“ hasonlatok arra hívják fel a figyelmet, hogy mivel nem 
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vagyunk saját kultúránk hatásának tudatában, alapvetően adottnak vesszük és nem 
kérdőjelezzük meg a kultúra „evidenciáit“. Nehezen jövünk rá arra, hogy egy másik 
kultúrából származó személy egy másik – a miénktől eltérő - „lencsén“ keresztül 
szemlélheti, értelmezheti a világot. A saját kultúránk, csoportunk normáit, szokásait és 
gyakorlatát természetesnek és mindenki számára elfogadhatónak tartjuk. Ebből 
következik ugyanakkor, hogy hajlamosak vagyunk negatívan viszonyulni az ettől eltérő 
formákhoz. Együtt járhat ezzel a saját csoport értékítéletének ráerőltetése más 
csoportokra, és ezzel összefüggésben az ő kulturális gyakorlatuk kedvezőtlen 
megítélése, méghozzá eredetének, jelentésének, funkciójának az adott csoport 
szemszögéből történő vizsgálata nélkül.  

A saját és a másik csoport megkülönböztetésének tehát alapvető keretet ad a 
kultúra, mint egyfajta viszonyrendszer. Ugyanakkor az egyénen belül is működnek 
olyan folyamatok, amelyek ezt az alapvető “Mi” és “Ők” megkülönböztetést 
eredményezik, és amelynek számos következménye lehet a csoportközi kapcsolatokra 
vonatkozóan. A következő fejezetben ezeket az alapvető fogalmakat tekintjük át.  

KULCSFOGALMAK 

A gondolkodás egyik alapvető jellemzője: a kategorizálás 
 

Az emberi agy alapvető működése a kategorizáció; azaz az ingervilág 
bonyolultságának csökkentése. Az észlelési folyamataink úgy működnek, hogy gyakran 
önkéntelenül is csoportosítjuk, besoroljuk az ingertárgyakat. Ebben a csoportosításban 
segítségünkre vannak azok a “fejünkben lévő képek” (sémák), amelyek a korábbi 
tapasztalataink, tanulási folyamataink nyomán alakultak ki. Erről a működésmódról 
összességében azt mondhatjuk, hogy szükségszerű és hasznos, ugyanakkor vannak 
olyan következményei is, amelyek elkerülhetetlenül torzításokhoz vezetnek. Sémáink 
ugyanis gyakran leegyszerűsítőek és túlzott általánosításra csábítanak. A helyzetek 
pontos értelmezése gyakran megkívánja az egyedi információ figyelembe vételét is, ám 
ha ekkor is kategóriákban gondolkodunk, előfordul, hogy téves következtetésekre 
jutunk. 

Emberek kategorizálása 
 

Ezt a fajta leegyszerűsítést az emberek, embercsoportok „értelmezésekor” is 
alkalmazzuk: egyfajta következtetés-csomagban összegezzük egy csoportról kialakult 
elképzeléseinket, meggyőződéseinket, a feltételezett jellemzők, vonások, szokások 
rendszerét. Az emberek csoportjairól fejünkben élő ilyen képeket sztereotípiáknak 
nevezzük. Fontos azt is tudni, hogy ezek a képek nem szükségszerűen alapulnak saját 
tapasztalatokon, sőt; nagy részüket “készen” kapjuk a szocializációs folyamat során, 
azaz szüleinktől, más felnőttektől, egymástól vagy akár a médiából tanuljuk meg őket. 
Ez a fajta kész tudás persze nagyon hasznos lehet, amikor egy konkrét helyzetben 
gyors döntést kell hozni, és nem áll rendelkezésünkre elég információ. Ugyanakkor a 
veszélye pedig az, hogy bizony gyakran félrevezethet, hiszen az esetek jelentős 
részében semmiféle konkrét tapasztalat nem áll ezek mögött a képek mögött. Ilyenkor 
valójában előítéletekről beszélhetünk, azaz konkrét tapasztalat nélküli, 
“megelőlegezett” tudásról az adott embercsoportra vonatkozóan. Ezekhez az előre 
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gyártott képekhez általában érzelmi viszonyulásunk is van, ami lehet pozitív vagy 
negatív értékelés.  
A fejünkben élő képekhez gyakran viselkedés is kapcsolódik; sztereotípiáink és 
előítéleteink cselekvésekre is késztetnek. Ez a fajta megkülönböztetés 
(diszkrimináció) nagyon sokszor hátrányosan érinti a konkrét személyt, akivel 
kapcsolatban az megnyilvánul.  
 

Például a túlsúlyos emberekkel kapcsolatban sokan gondolják, hogy kontroll nélkül 
esznek, igénytelenek, gyenge az akaratuk. Ezek a vélt jellemzők sztereotípiák. Ezek 
mögött nincs tényleges tapasztalat, mégis negatív érzelemmel telített a túlsúlyos 
emberekhez való viszonyulás, ez az előítélet. Ha valaki elkerüli a velük való érintkezést, 
vagy nem alkalmaz valakit a túlsúlya miatt, ez már a viselkedésben megnyilvánsuló 
diszkrimináció. 
 
Az ingervilág egyszerűsítése, a kategorizálás és  sztereotipizálás alapvető, gyakran 
elkerülhetetlen folyamataiból sok további jelenség táplálkozik. Az alábbiakban 
összefoglaljuk ezek közül a legfontosabbakat, amelyek a mindennapjainkban is 
megjelennek, és cselekvéseinket, gondolatainkat befolyásolják.  
 

Kapcsolódó fogalmak 
 
Alapvető emberi szükségleteinkből (például a valahova tartozás vagy a pozitív 

önértékelés) fakad az a motivációnk, hogy olyan csoportokhoz tartozzunk (társas 
identitás), amelyek pozitívan értékeltek a társadalomban. A társas kategorizáció egyik 
alapvető szempontja ezért a „mi” és az „ők” különbségtevés. A saját csoportok nagyon 
sokfélék lehetnek, mindig az aktuális helyzetben alakul ki, melyik az a csoport vagy 
közösség, amelyhez tartozónak érezzük magunkat, amely mentén meghatározzuk saját 
identitásunkat.   

A csoportokhoz tartozás nagyon korán megtapasztalt, alapvető élményünk. Az 
első, közösségek (például egy nemzet, kultúra) megtapasztalásának fontos jelensége az 
is, hogy abba mintegy észrevétlenül “belenövünk” (enkulturáció). Annak értékeit és 
normáit általában nem kérdőjelezzük meg, és ez sokszor jár együtt azzal a hittel, hogy 
életvitelük és értékeik univerzálisak, helyesek, és minden ember számára megfelelőek 
(etnocentrizmus). Ha valaki ettől eltérően viselkedik és gondolkodik, furcsának, sőt, 
helytelenítendőnek tűnhet a szemünkben. 
A saját csoport szeretete és előnyben részesítése önmagában nem baj, sőt fontos 
kapaszkodókat adhat. Ugyanakkor a veszélye lehet, hogy gyakran együtt jár azzal a 
gondolattal, hogy a más kultúrák vagy csoportok – akik eltérő értékekkel és 
szokásokkal bírnak – a miénkhez képest kevésbé értékesek vagy helyénvalóak. 
Ha pedig így gondolkodunk másokról – azaz a mienktől eltérő meggyőződésekről és 
gyakorlatokról – az gyakran vezet a más csoportok iránti tisztelet és türelem 
hiányához (intolerancia).  

A „mi” és „ők” különbségtevésből következik még egy alapvető jelenség: az 
idegenektől való félelem (xenofóbia). Ez arra a jelenségre utal, hogy az ismeretlen – 
így kiszámíthatatlan – emberekkel kapcsolatban óvatosak vagyunk (a magyar nyelv 
nagyon szépen fejezi ki ezt az „idegenkedés” szóval). Ugyanakkor egyfajta ördögi kör 
lehet ez; félünk azoktól, akik mások, mert nem ismerjük őket, és nem ismerjük meg 



 
 
 

12 

őket, mert félünk tőlük Az elutasítás veszélye, hogy ez az alapvető óvatosság aztán 
ellenségességgé, sőt erőszakká is fokozódhat.   

A saját csoport előnyben részesítése - az etnocentrizmus - különféle 
helyzetekben nyilvánulhat meg. Az egyik legáltalánosabb különbségtevés a rassz 
(„bőrszín”, „fajta”) alapján történik. Ezzel kapcsolatban gyakran jelenik meg az a téves 
meggyőződés, hogy az emberi jellemzőket, képességeket, stb. a faj (rassz) határozza 
meg, és léteznek magasabb és alacsonyabb rendű fajok (rasszizmus). A legnagyobb 
veszélyt tehát a felsőbbrendűség fogalma jelenti, vagyis az a nézet, miszerint egyik 
embercsoport magasabb rendű a másiknál. (Fontos: a rasszokat fizikai jellemzők, 
leginkább bőrszín szerint különböztetik meg, valójában azonban egy „emberi faj” 
létezik.)  

 
Például míg más népek eltérő étkezési szokásainak furcsállása az etnocentrizmus 

egy tipikus esete, az már intolerancia, ha valaki lenéz másokat azért, amit esznek. Ha 
valaki azzal a feltétellel adja albérletbe kiadó lakását ingatlanközvetítőn keresztül, hogy 
ne legyen külföldi az albérlő, xenofóbiával van dolgunk. Ha valaki a másik bőrszínére 
tesz becsmérlő megjegyzést, rasszista a viselkedése.  

Ez a különbségtevés a saját nemzetre, népre vonatkoztatva úgy jelenhet meg, 
hogy annak szeretetét, az iránta való hűséget a legfontosabb elkötelezettségnek és 
értéknek tekintjük (nacionalizmus). A baj megint csak nem azzal van, hogy a saját 
csoportot nagyra értékeljük, hanem az a veszélye lehet, hogy elvezethet akár az 
elvakult elfogultságig, „nemzetimádatig”, mikor a saját nemzet felsőbbségét hirdetve 
kiváltságos jogokat követelünk a számára. Ez legtöbbször együtt jár a más nemzetekkel 
szembeni ellenérzéssel, sőt, akár gyűlölettel, aminek következménye azok leigázására, 
üldözésére való uszítás is lehet (sovinizmus). 

 
 Ha egy amerikai család hálaadás vacsorájánál a nagypapa tósztjában háláját fejezi ki 

azért, mert szerinte a világ legnagyszerűbb nemzetének lehetnek a tagjai, a 
nacionalizmus ékes bizonyítékát látjuk. Az már a sovinizmus megnyilvánulása, ha valaki 
azt gondolja, hogy egy másik országot meg kell leckéztetni (katonailag), hogy 
megtanulják a tiszteletet az országa iránt.  
 
Ezeknél a helyzeteknél fontos azt is látnunk, hogy a “mi” és “ők” megkülönböztetésnél 
gyakran nem egyenrangú, azaz a társadalomban egyenlő hatalommal bíró csoportokról 
van szó. A csoportok közötti különbségtevés példái lehetnek itt a vallási, nemi, 
szexuális irányultság alapján való megkülönböztetés. A hatalom igen fontos eleme tehát 
a kultúrák (és szubkultúrák) közötti kapcsolatoknak, ezekben az esetekben 
“többségi” és “kisebbségi” csoportokról beszélhetünk.  

A vallási intolerancia egyik legkirívóbb példája a zsidókkal szemben 
megnyilvánuló diszkrimináció, gyűlölködés és üldözés (antiszemitizmus).(Ez a 
jelenség azonban komplex, és nem csak a vallási megkülönböztetésen alapul.) 

A nemi alapú különbségtevés következménye a nemekkel szembeni előítélet, 
azaz /hátrányos/megkülönböztetés, lebecsülés, esetleg megalázás, pusztán azon az 
alapon, hogy az adott nem tagja az illető. A társadalmi rendszer szintjén ez úgy 
jellemezhető, mint a nőket alárendelt csoportként szisztematikusan sújtó előítélet 
(szexizmus).  
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A szexuális orientáció vonatkozásában a homoszexualitás, homoszexuális 
személyek elutasítása jelenik meg, ami a negatív érzésektől kezdődően akár a 
tettlegességig fajuló intoleranciát jelent (homofóbia). 

Az előzőekben tárgyalt jelenségek számba vétele után felmerül a kérdés: hogyan 
lehetséges elkerülni ezeknek a gyakran automatikus folyamatoknak a káros 
következményeit? Vannak-e válaszaink – egyéni, csoportos és társadalmi szinten – az 
előítéletek és intolerancia csökkentésére? A következő fejezetben többek között 
ezekre a kérdésekre keresünk lehetséges válaszokat. 

A KULTÚRA ÉS A SZTEREOTÍPIÁK 

Mik a sztereotípiák? 
 

Ahogy az előző fejezetben meghatároztuk: a sztereotípiák olyan „képek a 
fejünkben”, amelyek emberek egy bizonyos csoportjára vonatkozóan tartalmaznak 
vélekedéseket és elvárásokat (például: „az üzletemberek”). Gyakran előfordul, hogy 
egy-egy konkrét személyt – besorolva az adott csoportba – a kategória egy jó 
példájaként, „mintapéldányként” határozunk meg, (például: „J. egy tipikus 
üzletember”).  

A sztereotípiákra jellemző az is, hogy hierarchikusan szerveződnek, azaz egy fő 
kategória alatt aleseteket tartalmaznak (például: „nők” csoportján belül 
„üzletasszony”, „háziasszony”, stb.) 

Ezek a reprezentációk alapvetően valamiféle közös „tudást” jelentenek, 
amelyekkel kapcsolatban sokszor nincsen saját, közvetlen tapasztalatunk, hanem 
készen kapjuk őket a kultúrától, amelyben élünk. Sokszor tényeken alapulnak az adott 
csoportra vonatkozólag (azaz valamiféle „igazságmagvuk” van), ugyanakkor nagyon 
sokszor olyan hiedelmeket – előítéleteket - tartalmaznak, amelyeket a valóság nem 
igazol.  
Saját tapasztalatainknak is van szerepe az alakulásukban, mert ezek beépülhetnek a 
meglévő képbe, gazdagítva vagy módosítva azt. Ugyanakkor nagyon fontos az a 
folyamat is, amikor saját tapasztalatainkkal képesek vagyunk kritikusan viszonyulni a 
sztereotípiákhoz, azaz észrevenni, hogy ezek a képek téves információkat 
tartalmaznak.  

Honnan jönnek a sztereotípiák? 
 

Arról is szóltunk már, hogy a kategorizálás, így az emberek csoportokba 
sorolása elkerülhetetlen, sőt, szükségszerű és hasznos folyamat az információ-
feldolgozás hatékonysága érdekében. A mindennapi életben, mikor is társas 
helyzetekbe kerülünk, az ingervilág bonyolultságát csökkenteni igyekszünk, például 
azzal, hogy korábbi tapasztalataink és sémáink alapján keressük a “biztos pontokat” – 
így azt is, hogy milyen reakciókra számíthatunk másoktól. A sztereotípiák ezért nem 
csak az információ-feldolgozás szempontjából fontosak, hanem azért is, mert általuk a 
világ kiszámíthatóbbnak, könnyebben kezelhetőnek, és így biztonságosabbnak tűnik. 
Motiváltak vagyunk tehát abban, hogy értsünk másokat, és viselkedésüket valamennyire 
bejósoljuk. Aki munkájában nap mint nap sok emberrel találkozik, például eladóként 
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dolgozik egy ruházati boltban, „komoly vevő”-ként, vagy csak „nézelődő”-ként tekint 
egy érdeklődőre, és ennek megfelelően foglalkozik az illetővel. 
Az emberek csoportokba sorolásának nem csak a másokhoz való viszonyulás miatt van 
kiemelt fontossága, hanem az “én” szempontjából is. Ahogy az előző fejezetben is 
írtuk, a “mi” és “ők” különbségtevés azért is fontos, hogy az önmeghatározásunkban 
fogódzókat adjon.  
A saját csoportjainkról is vannak képek a fejünkben (autosztereotípia), és 
törekszünk arra, hogy ezek a képek pozitívak legyenek. Az önértékelés szempontjából 
ugyanis kedvező, ha olyan csoportokhoz tartozunk, amelyek elismertek és értékesek a 
társadalomban, amelyben élünk. Sajnos ez nem mindig van így; főként kisebbségi 
csoportok esetén gyakran kell szembesülniük azzal, hogy a számunkra fontos – társas 
identitást meghatározó – csoport a többségi társadalom által negatívan értékelt, 
rosszabb esetben kiközösített. Ennek következményeiről majd a következő (identitás) 
fejezetben részletesebben is szólunk. 

 
 Különböző nemzetek tagjai autosztereotípiáira példa lehet a magyar vendégszeretet, 
ugyanakkor a kevésbé optimista szemlélet, vagy az olasz életvidámság, ugyanakkor a 
nehezen kibogozható bürokrácia.  
 

Hogyan aktiválódnak a sztereotípiák? 
 

A sztereotípiák működésmódjával kapcsolatosan fontos tudni, hogy a legtöbbször 
automatikusan, azaz tudatos döntés nélkül aktivizálódnak. Fokozottan igaz ez 
azokban a helyzetekben, amikor nincsen sok időnk a helyzetek értelmezésére és 
értékelésére, vagy ha egyszerre több dologgal kell foglalkoznunk. 

Az alábbi 2. ábra összefoglalja azt a folyamatot, ahogyan az információ-feldolgozási 
folyamat során döntéseket hozunk az adott személlyel kapcsolatosan. Interakcióba 
lépve egy személlyel egy gyors, kezdeti kategorizáció történik. Amennyiben nincs 
annak jelentősége a további interakció szempontjából, hogy többet megtudjunk róla, 
akkor a folyamat itt le is zárul (például belépve egy üzletbe, a gyors kategorizációs 
folyamatban megállapítjuk, ki az eladó, ennek alapján tőle kérjük az árut, amit 
szeretnénk megvenni, majd távozunk). Nagyon sokszor viszont fontos számunkra, hogy 
a megfelelő interakcióhoz többet tudjuk a személyről, akivel kapcsolatba kerülünk. 
Ilyenkor további figyelmet szentelünk a helyzet értelmezésének, motiváltak leszünk 
abban, hogy pontosabb képet alakítsunk ki róla (például: az üzletbe reklamálni 
megyünk, és szeretnénk olyan eladót találni, aki jól kezeli a problémánkat). A 
megfigyelés ilyenkor alaposabb, a helyzetben megjelenő információkat igyekszünk 
elhelyezni előzetes tudásunk rendszerében (megerősítő kategorizálás). 
Amennyiben úgy találjuk, hogy sikerült a személyt egy megfelelő, a fejünkben meglévő 
(al)csoportba sorolni, akkor a továbbiakban a viselkedésünket ez a kategória fogja 
vezérelni, azaz ennek megfelelően cselekszünk. Sokszor előfordul azonban, hogy a 
helyzetből érkező információkat sehogyan sem tudjuk egy már meglévő kategóriánkba 
illeszteni, ilyenkor további információkat keresünk, próbáljuk finomítani a 
kategorizálást (rekategorizáció), altípusok mentén értelmezni adott személyt, és 
besorolni őt. Az esetek egy részében ez sikerül (például úgy érezzük, megtaláltuk a 
“lelkiismeretes eladót”), más esetekben viszont sehogy sem illik a személy egyik 
általunk ismert kategóriába sem. Ilyenkor szoktuk a legnagyobb kognitív erőfeszítést 
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tenni, és a sajátos jellemzők figyelembevételével, a tulajdonságokat integrálva 
egyedi képet kialakítani a személyről. Ezekben a helyzetekben az a jellemző, hogy 
érzelmi és viselkedéses válaszainkat nem egy kategória (sztereotípia), hanem a konkrét 
személy egyedi jellemzői fogják meghatározni, azaz rá, mint személyre tekintünk, nem 
pedig mint egy csoport tagjára.  
Az előzőekben leírt folyamat ugyanakkor nem egyirányú, inkább a körkörösség 
jellemzi, ahogy az ábra is mutatja. A helyzetet folyamatosan értékeljük, és 
értelmezéseink a sztereotípiák egyedi információk kontinuumán módosulhatnak, 
egymásba alakulhatnak át. 
 

Ahogy ebből a modellből is látszik, a társas kategorizálásnak különböző szintjei 
vannak, a teljesen automatikus folyamatok mellett létezik a tudatos, és így 
kontrollálható szintje is az információ-feldolgozásnak. Ez utóbbi azért is fontos, mert 
bár a sztereotipizálás megkönnyíti számunkra az információk feldolgozását, de nagyon 
sokszor tévútra vezethet minket, amennyiben elmulasztjuk figyelembe venni a konkrét 
helyzetben jelen lévő, valódi információkat.  

 
2. ábra 

 

 

Milyen hátrányai vannak a sztereotípiák használatának? 
 

A sztereotípiáknak tehát viselkedésirányító szerepe is van. Ilyenkor az történik, 
hogy az adott személyre, akit besoroltunk valamilyen csoportba, ennek megfelelően 
reagálunk, azaz nem individuumként lépünk vele interakcióba, hanem mint 
csoportjának egy tagjaként. A csoport vélt vagy valós tulajdonságai alapján pedig 
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“megelőlegezzük” neki mindazokat a jellemzőket és lehetséges viselkedésmódokat, 
amelyeket adott csoportról feltételezünk. Ezek az elvárásaink – a legtöbbször nem 
tudatosan – irányítják gondolatainkat és viselkedésünket az adott helyzetben.  
Ez a működésmód elkerülhetetlenül torzításokhoz vezet, mivel a személyre mint a 
csoport egy tagjára reagálunk, ezért: 

 
 nem vesszük figyelembe az egyéni információkat, azaz a személy egyedi jellemzőit, 
 a konkrét helyzetben a személy viselkedésének és tulajdonságainak értelmezése 

torzulhat azáltal, hogy az elvárásainknak megfelelően értelmezzük azokat, 
 ráadásul gyakran előfordul az is, hogy a személy érzi, hogy őt most mint 

csoporttagot kezeljük, ez pedig kellemetlen lehet számára (sztereotípia-
fenyegetés) 

 továbbá létrejöhet az a helyzet is, hogy mivel azt hisszük, a személy 
csoporttagságából adódóan valamilyen, ezért ennek „megfelelően” viselkedünk vele 
– ezzel pedig sikerül elérnünk, hogy valóban olyanná is „válik” a helyzetben 
(önbeteljesítő jóslat) 

 
A sztereotípia-fenyegetés tipikus példáját láthatjuk, amikor egy egyébként jó 

matematikai képességekkel rendelkező és matekot szerető diák, aki történetesen lány, 
rosszabbul teljesít egy felmérésen, miután a felmérés előtti napokban sokat vitatkoztak 
az osztályban arról, hogy miért jobbak a fiúk a matematikában, mint a lányok. Ez a diák 
attól tartott, nehogy beváltsa a lányokkal kapcsolatos negatív sztereotípiát, és ez a 
szorongás okozta a teljesítményromlást. Az önbeteljesítő jóslat tapasztalható abban az 
esetben, ha egy tanár egy adott diák roma csoporttagságánál fogva gondolja, hogy csak 
rossz tanuló lehet, nem tesz fel neki gondolkodtató kérdéseket, nem szólítja fel az 
órán, mint az osztály más diákjait. Egy idő után igazolva látja eredeti feltevéseit a diák 
teljesítményével kapcsolatban.  
 

Mit lehet tenni, hogy megváltozzanak a sztereotípiák? 
 

Ahogy az előzőekből láthattuk, a sztereotípiák gyakran félrevezethetnek 
bennünket. Az automatikus folyamatainkat - különösen akkor, ha gyors döntéseket kell 
hoznunk, vagy túlterheltek vagyunk az információ-feldolgozási folyamatban – kevéssé 
tudjuk kontrollálni. Ugyanakkor az automatikusan aktiválódott sztereotípiáinkat 
tudatos odafigyeléssel, az információk gondosabb figyelembe vételével tudjuk 
kontrollálni. Milyen eszközeink lehetnek arra, hogy meghaladjuk ezeket a 
leegyszerűsítő képeket, és képesek legyünk a helyzetek pontosabb értelmezésére? A 
következőkben sorra vesszük a lehetséges megoldási módokat. 
Ahogy azt az információ-feldolgozásról szóló 2. ábrán is láthattuk, a döntési 
folyamatainkat több ponton is képesek lehetünk befolyásolni. Még ha nem is könnyű, 
de képesek lehetünk arra, hogy tudatosabban szemléljük saját automatizmusainkat.   

Első lépés lehet, ha „rajtakapjuk” magunkat azon, amikor egy sztereotipizálási 
folyamat beindul. Mielőtt meghoznánk a döntést egy személyről, akivel kapcsolatba 
kerülünk, tegyük fel magunknak a kérdést: valóban csak ennyiről van szó? Tényleg 
olyan ez a személy, mint ahogy azt feltételezzük róla, csoporttagsága alapján?  

A kérdés megválaszolásában segíthet, ha további aktív információkeresést 
végzünk, figyelünk a konkrét helyzet történéseire az interakcióban. A további 
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információ-keresés eredményeképpen hajlamosak vagyunk arra is, hogy magát a 
sztereotípiát ne engedjük el, hanem azon belül valamelyik alkategóriába soroljuk be a 
személyt. Ez pontosíthatja ugyan a képet, de mivel továbbra is a kategória-alapú séma 
szerint gondolkodunk róla, ez még mindig torzításokhoz vezethet. Amennyiben van rá 
lehetőségünk, hogy még alaposabban figyeljünk a helyzetre, további információkat 
gyűjtsünk, ez segíthet abban, hogy a személyt végül képesek legyünk egyénként látni, 
és a valódi jellemzői alapján megítélni.  

A sztereotípiákat azonban nem mindig lehet – és nem is szükséges – teljesen 
elhagynunk; ahogy ezt már többször írtuk, mindennapi interakcióinkban segítségünkre 
vannak a gyors eligazodásban. Ugyanakkor fontos kérdés az is, hogy az adott 
csoporttal kapcsolatos kép mennyiben pozitív vagy negatív. Arra is érdemes 
törekednünk ezért, hogy a csoportról mint egészről kialakított képünk is minél 
pontosabb – és lehetőség szerint – pozitívabb legyen.  
A fejünkben élő képek tartalmának megváltoztatása is lehetséges. Mivel a sztereotípiák 
legtöbbjének esetében a csoport tagjaival valójában nincsen saját tapasztalatunk, 
érdemes törekedni arra, hogy ezen változtassunk.  
Ehhez is tudatosságra van szükségünk, például arra, hogy hajlandóak legyünk a csoport 
tagjaival olyan intenzívebb kapcsolatokra, találkozásokra, amelyek nyomán a kedvező 
tapasztalatok eredményeképpen kedvezőbbé válhat a róluk kialakított képünk. Ha 
például egy „tipikus” csoporttag esetében képesek vagyunk meglátni az adott 
kategóriát nem megerősítő tényeket, ez jelentős változást idézhet elő a csoportról 
mint egészről kialakított képünkben is.  
A változás egy minőségileg más szinten lévő fajtája, amikor a kapcsolatba kerülés során 
képesek vagyunk meghaladni a – korábban már többször említett – “mi” és “ők” 
elválasztást, és találunk olyan közös jellemzőket, találkozási pontokat, amelyek alapján 
valamiféle közös csoportba tartozás létrejöhet, azaz valamiféle közös identitás okán 
tudunk kapcsolódni.  

De mit is jelent az identitás? Milyen szempontok mentén határozzuk meg 
önmagunkat, és milyen következményei lehetnek ennek a mindennapokban? A 
következő fejezetben ezekre a kérdésekre keressük a válaszokat. 

TÁRSAS IDENTITÁS 

Mi az identitás? 
 

Identitásunk az önazonosság integrált érzését jelenti. A fejlődési folyamat során 
személyiségünkről, jellemzőinkről kialakítjuk egyéni meggyőződéseinket (énkép, 
énfogalom).A „Milyen vagyok?” kérdésre számtalan válasz adható. Az énképnek igen 
sok összetevője van, személyes tulajdonságaink, az élet különféle területein betöltött 
szerepeink, az egyes helyzetekben keletkező érzéseink és viselkedésmódjaink 
megtapasztalása során alakítjuk ki. A rengeteg tapasztalat alapján egy többé-kevésbé 
harmonikus egységgé formáljunk ezt a képet, amelyet igyekszünk összhangba hozni a 
mások rólunk való elképzeléseivel is.  
A saját magunkról kialakított kép azonban nem pusztán valamiféle tudás arról, 
milyenek vagyunk. Ezekhez a minőségekhez ugyanis különféle érzelmek is 
kapcsolódnak; saját magunkat, tulajdonságainkat és képességeinket pozitívan vagy 
negatívan értékeljük (önértékelés). Van, amire büszkék vagyunk, amit szeretünk 
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magunkban („erősségeink”), és van, ami kevéssé elfogadható, negatívan értékelt 
(„gyengeségeink”).  
Az énképpel kapcsolatos fontos fogalom még az énideál: ez egy olyan kép, amely 
azokat a jellemzőket tartalmazza, amilyenné válni szeretnénk. Énünknek ez a része egy 
dinamikus kép, az aktuális élethelyzetünk, tapasztalataink nyomán folyamatosan alakul. 
A fontos szerepe az, hogy – amennyiben reálisan elérhető vágyakat tartalmaz – 
cselekvésre, önmagunk „jobbítására” motivál.  

Hogyan alakul ki az identitás? 
 

Érdekes kérdés az is, hogyan jön létre az önmagunkról kialakított kép. Egyik 
forrása saját magunk megfigyelése: a különféle helyzetekben való viselkedésünk, 
gondolataink és érzéseink monitorozása alapján vonunk le következtetéseket egyéni 
jellemzőinkre vonatkozóan. Ugyanakkor legalább ennyire fontos az is, hogy az 
énfogalom társas képződmény. A szocializációs folyamat során, például a szülők, a 
barátok, ismerősök, sőt akár idegenek visszajelzései is hatással vannak rá. Mások 
reakciói, a velünk kapcsolatos viselkedése mind hatással van, alakítja az önmagunkkal 
kapcsolatos tudásunkat.  
Emellett az énképünk úgy is alakul, hogy – gyakran önkéntelenül is - összehasonlítjuk 
magunkat másokkal. Így keressük az egyedi tulajdonságainkat, és megfigyeljük azt is, mi 
az, amiben hasonlítunk másokra. Ugyancsak visszajelzést ad ez az erősségeinkről és 
gyengeségeinkről is (társas összehasonlítás). 
 

Például ha valaki azt gondolja magáról, hogy sokat beszél, ez az énképe sok 
forrásból táplálkozhat. Például számtalanszor megfigyelhette saját magát társas 
helyzetekben, hogy rendszerint többet beszél, mint mások. Ezt többször vissza is 
jelezték neki ismerősei, barátai. 

 

Csoportok szerepe az identitásban 
 

A visszajelzéseken túl identitásunk fontos eleme maga az a tény is, hogy 
különféle csoportokhoz tartozunk. Az énfogalmunk egy része ezért abból a tudásból 
és érzésekből származik, hogy milyen csoportoknak a tagjai vagyunk. Ez az „én” 
kiterjesztése „mi”-vé, amikor is önmagunkra mint csoporttagra tekintünk (társas 
identitás). A csoporttagság befolyással van énképünkre, hangulatunkra és 
önértékelésünkre is, a puszta odatartozás tényén túl azért is, mert ezek a saját 
csoportok különféle sikereket illetve kudarcokat tudhatnak magukénak. 
Az sem mindegy, hogy a csoport, amelyhez tartozónak érezzük magunkat, milyen 
helyet foglal el a társadalomban. Milyen sztereotípiák mentén ítéli meg a társadalom a 
csoportot? Domináns (azaz többségi) vagy alárendelt (azaz kisebbségi) csoportról van 
szó?(Rosszabb esetben akár stigmatizált csoportról.) 
Korábban már szóltunk a hatalom, és annak egyenlőtlen elosztásának szerepéről a 
társadalomban. A csoportok szintjén nézve is elmondható, hogy a társadalmi 
pozíciókat tekintve bizonyos (főként domináns) csoportok több hatalommal 
rendelkeznek, mint más (főként kisebbségi) csoportok. Ebből következik, hogy a 
domináns csoportokhoz tartozás különböző előnyöket vonhat maga után, míg 
különféle kisebbségi csoportokhoz tartozni hátrányt jelenthet. 



 
 
 

19 

A domináns csoportok tagjai gyakran észre sem veszik, milyen előnyös helyzetben 
vannak a társadalomban, hiszen „magától értetődőek” számukra azok a kiváltságok, 
melyekből pusztán az áthagyományozódott csoporttagságuk alapján részesülnek. 
Fontos, hogy mind többségi, mind pedig kisebbségi csoport tagjaként pozitív 
identitással bírjunk. Ennek kialakulása egy bonyolult folyamat, amiben nagy szerepe van 
a tudatos, aktív felelősségvállalásnak a csoportok viszonyaira vonatkozóan éppen úgy, 
mint a saját identitás felvállalásával kapcsolatosan. 
 
 
Egy személy több társas identitással is rendelkezik. Az emberek az adott helyzetben 
aktivált társas identitásaik alapján lépnek egymással interakcióba. Sokszor a nem 
zökkenőmentes interakciók abból erednek, hogy a felek nem hasonló módon 
aktivizálják a társas identitásaikat, szerepeiket. Például a Bevándorlási és 
Állampolgársági Hivatal valamelyik kirendeltségén dolgozó munkatársa a hivatal 
képviselőjeként fogad egy ügyfelet, aki viszont kultúrájánál fogva (magasabb státuszú) 
férfiként beszél a(z) (alacsonyabb státuszú) nőhöz a BÁH ügyfélkezelő munkatársnője 
személyében. 
 

Az eddigi fejezetekből láthattuk, hogy a kultúra és a személyiség nagyon sok 
ponton kapcsolódó, egymást kölcsönösen meghatározó entitások. A kultúra 
egyénekből áll, akik saját identitásuk birtokában alakítják azt. Ugyanakkor maga a 
kultúra, azok a csoportok, amelyekhez tartozunk, hatással vannak identitásunk 
alakulására. A fejlődés folyamata során önkéntelenül is beépítjük saját kultúránk 
“evidenciáit” a személyiségünkbe, ezt a folyamatot neveztük enkulturációnak.  
Ugyanakkor fontos azt is látni, hogy – ahogyan a kultúra is változik - maga az egyén 
sem egy állandó, statikus entitás; újabb tapasztalatainak birtokában folyamatosan 
változik. Ezeknek a változásoknak egy meghatározó szelete, amikor új kultúrá(k)ba 
lépve, a megszokottól eltérő kontextusban kell valamiféle döntést hozni, majd 
boldogulni ezekben a helyzetekben is. A következőkben a kulturális találkozásokkal 
kapcsolatos legfontosabb szempontokat fogjuk tárgyalni. 

AKKULTURÁCIÓ ÉS INTERKULTURÁLIS SZENZITIVITÁS 

Kultúrák találkozása az egyénben 
 

Akkulturáció alatt egy másik kulturális csoporttal való (huzamosabb) 
találkozás következményeként, az egyénben, illetve a csoportban fellépő változásokat 
értjük. Csoportszinten társadalmi-gazdasági változásokról beszélünk. Egyéni szinten a 
változások affektív (érzelmi), viselkedéses és kognitív (identitás) jellegűek lehetnek; 
arra van hatással a találkozás, hogyan érzünk, hogyan viselkedünk, hogyan 
gondolkodunk, főleg azzal kapcsolatban, hogy kik is vagyunk.  
A sokat idézett kanadai pszichológus, John W. Berry alapján négy főbb akkulturációs 
stratégiát különíthetünk el annak mentén, ahogyan a származási csoport, valamint a 
tágabb (befogadó) társadalom irányába orientálódik a személy. Az egyes stratégiák két 
dimenzió mentén helyezhetőek el. Az egyik szempont, hogy a személy fenntartja-e 
vagy sem a származási csoport hagyományait, identitását, a másik szempont pedig az, 
hogy pozitívan vagy negatívan viszonyul az egyén a befogadó társadalomhoz, annak 
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különböző csoportjaival való kapcsolatkereséshez. A dimenziók által kirajzolt négy 
stratégiát a 3. ábra is szemlélteti.  
 
3. ábra 

 
 
 
A modell értelmében integrációról az etnokulturális csoport hagyományainak, 

identitásának fenntartása, ugyanakkor a befogadó társadalommal, annak különböző 
csoportjaival való kapcsolatkeresés esetében beszélhetünk. A szeparációt az 
etnokulturális csoport hagyományainak, identitásának fenntartása és a befogadó 
társadalommal, annak különböző csoportjaival való kapcsolatkeresés hiánya jellemzi.  
Asszimilációról az etnokulturális csoport hagyományainak, identitásának 
elhanyagolása és a befogadó társadalommal, annak különböző csoportjaival való 
kapcsolatkeresés esetében beszélünk. A marginalizáció az etnokulturális csoport 
hagyományainak, identitásának elhanyagolását és ezzel egyidejűleg a befogadó 
társadalommal, annak különböző csoportjaival való kapcsolat hiányát jelenti.  
 
Például egy Kínában született fiatal, aki 12 évesen jött el Magyarországra a szüleivel, ha 
megtartja a kínai hagyományokat, beszéli a kínai nyelvet, ugyanakkor intenzív 
kapcsolatot ápol nem csak kínaiakkal, hanem többségi magyarokkal és Magyarországon 
élő más bevándorló csoportok tagjaival, azaz vannak kínai mellett magyar, vietnámi és 
arab barátai, közeli munkatársai, mind kínainak, mind magyarnak érzi magát, akkor az 
integrációs stratégia tapasztalható az ő esetében. 
 
Ez a kétdimenziós modell szakított azzal a korábbi felfogással, mely szerint az 
akkulturáció kezdeti pontjánál még teljesen a régi kultúra hatása alatt áll az egyén, 
idővel azonban sikeres akkulturáció esetében teljesen az új kultúra értékeit vallja, 
szokásait követi, a régiekkel felhagy, és csak az új kultúra tagjának érzi magát. Azt 
láthatjuk ebben a kétdimenziós (Berry-féle) modellben, hogy a stratégia kialakításakor 
egyszerre két meghatározó döntés, két folyamat zajlik. 
 
A fenti négyes felosztáson túl létezik még a gyakran tapasztalt ún. transznacionális 
stratégia. Ez a viszonyulás például - ahogyan az európai kínaiakra általában - a 
magyarországi kínaiakra is erősen jellemző. A letelepedési országon kívül a származási, 
illetve számos más országban is rendelkeznek üzleti, valamint szociális kapcsolatokkal. 
Magyarországról már 1992-től kezdődően, az idegenrendészeti szigorítások és az 
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üzleti lehetőségek szűkülése miatt kezdtek más európai országokba is áttelepülni a 
kínai kereskedők, megtartva a magyarországi üzleti kapcsolatokat is. Ezeken a 
transznacionális szálakon mobilizálják tőkéjüket, üzleti kapcsolataikat. 
 
 
Egy 2009-es vizsgálat tanúsága szerint a magyarországi kínaiak minden szempontból 
zárt közösséget alkotnak. Az ebben a helyzetben adódó két lehetőség közül a 
szegregáció – azaz csak saját etnikai csoporton belüli kapcsolattartás – jellemzi 59%-
ukat (ez minden vizsgált migráns csoport közül a legnagyobb szegregációs arány). A 
nem családi vállalkozásban dolgozók, a kevésbé tehetősek, az önálló vállalkozással nem 
rendelkezők tartoznak ide. A vagyonosabbakra (32%) jellemző a transznacionális 
stratégia, azaz a globális világban való mozgás. Egy részük számára Magyarország 
egyfajta bázist jelent, ide térnek vissza és innen irányítják üzleteiket. Emellett közel 
10%-ukra jellemző a Magyarország iránti orientáció (asszimiláció és integráció 
stratégia tartozik ide). Ehhez a mintázathoz képest a megkérdezett arab bevándorlók 
más akkulturációs stratégiát választanak: sokkal kevésbé jellemzi őket a szegregáció 
(mindössze 24%), egyedül a transznacionalitás alakul hasonló arányban (32%), mint a 
kínaiaknál. A legjellemzőbb a Magyarország iránti orientáció (asszimiláció és integráció 
stratégia), amely 44%-ot is kitesz.  
 
A nagyarányú transznacionalitás ellenére elhamarkodott lenne kijelenteni, hogy 
teljesen elhanyagolható a migráns kínaiak Magyarországhoz való kötődése. Nyitott 
kérdés például az, hogy a Magyarországon felnövekvő (ill. gyerekkoruk egy részét itt 
töltő) generáció tagjai, miután továbbmentek más országokba, illetve visszamentek 
Kínába, visszatérnek-e Magyarországra. A magyarországi kínai migránsok 
integrációjával kapcsolatos politika tudatos törekvés is lehetne; a Magyarországon 
tanuló kínai gyerekek integrációjának elősegítése pedig ennek lehetne az egyik 
hatékony lépése. 
 

A befogadó társadalom attitűdjei 
 

A bevándorló, kisebbségi csoporttag stratégiáinak tükörképeként, a többségi 
(magyar) társadalom is különféle attitűdökkel rendelkezik a különböző etnokulturális, 
kisebbségi csoportok akkulturációjával kapcsolatosan. Ezek az attitűdök lehetnek a 
multikulturális, a szegregációs, az „olvasztótégely” vagy a kirekesztő 
viszonyulás (sorban az integráció, szeparáció, asszimiláció, marginalizáció párjaként, ld. 
4. ábra). A fentebb említett kínai fiatal esetében ez úgy jelenhet meg például, hogy míg 
ő mind kínainak, mind magyarnak érzi magát, ha környezete kizárólag kínainak tekinti, 
akkor a többségi társadalom szempontjából egyfajta szegregációs attitűdről 
beszélhetünk.  
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4. ábra 

 
 

A társadalom többségi és kisebbségi csoportjai a legtöbb esetben nem egyenrangúak. 
A rendszerint magasabb státusszal, nagyobb erőforrásokkal rendelkező 
többségi/befogadó csoporthoz képest alacsonyabb státuszúnak észlelik a kisebbségi, 
bevándorló csoportok. Vannak azonban jelentős különbségek abban, ahogyan a 
többség a különböző kisebbségi, bevándorló csoportokhoz viszonyul.  

A magyarországi kutatások szerint a nem magyar ajkúaknak két nagyobb csoportja 
rajzolódik ki a köztudatban. Magyarországon a bevándorlók legnagyobb arányát a 
magyar anyanyelvű határon túliak jelentik. A multinacionális cégeknél dolgozó, nem túl 
jelentős számú, ún. „nyugatiak”, vagy gazdagnak tekintett külföldiek (amerikaiak, 
nyugat-európaiak és japánok) mellett a másik csoporthoz sorolhatóak a többnyire 
alacsonyabb státusszal asszociált kínaiak, vietnámiak, mongolok, afgánok, és a 
különböző arab és fekete-afrikai országból származók. Ez a két csoport a 
szakirodalomban a többségi társadalom által „értékes”-nek és „nem értékes”-nek 
tekintett migráns kategóriának felel meg. A közbeszédre még az is jellemző, hogy nem 
tartja a magyar társadalom, illetve magyar kulturális élet szerves részének sem az 
„értékes”-nek, sem a „kevésbé értékes”-nek tekintett csoportot.  

A csoportok közötti találkozásról ugyanakkor az is elmondható, hogy számos 
pozitív hozadéka lehet. Az egyén nem csak alkalmat kap a „másikon” keresztül az új 
kultúrával való találkozásra, annak megismerésére, hanem a találkozások egyik 
legfontosabb – és kevésbé magától értetődő – eredményeként ráeszmél a saját 
kulturális keretére, és így jobban megismeri saját kultúráját és saját magát is. Az 
interkulturális érzékenység a tapasztalatok hatására alakul ki. Ezen tanulási 
folyamat közben és ennek eredményeként az egyén a legkülönbözőbb helyzetekben – 
és nem csak egy másik kultúrából származó személlyel kapcsolatban – képes nem csak 
a saját szemszögéből tekinteni a dolgokra, hanem tudatában van annak, hogy a 
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másiknak is van egy érvényes szemszöge, amely eltérhet az övétől. Az ehhez vezető 
hosszú út különböző állomásairól a következő alfejezetben írunk. 

Az interkulturalitás mint fejlődési folyamat 
 

Az előzőekből láthattuk, hogy az új kultúrák találkozásakor, az interakció során 
egy (nem mindenben tudatos) döntési folyamat eredményeként különféle akkulturációs 
stratégiák lépnek működésbe, úgy a bevándorlók/kisebbségi csoportok tagjainál, mint a 
befogadó/többségi társadalom tagjainál is.  
Ugyanakkor az egyének szintjén egy fejlődési folyamatként is jellemezhetjük, ahogyan 
az eltérő kultúrákra reagálni tudunk. Interkulturális érzékenységnek hívjuk azt a 
képességet, amely segítségünkre van a kulturális különbségek kifinomult kezelésében. 
A személyiség fejlődésének folyamatát úgy írhatjuk itt le, hogy a korábbiakban már 
meghatározott etnocentrizmus fogalmából indulunk ki. Ez arra az alapvető pozícióra 
utal, amelyben azt feltételezzük, hogy a saját világnézetünk általános érvényű, azaz csak 
egy “valóság” létezik. Később azonban, ahogyan a kulturális találkozási élményeink 
szaporodnak, fokozatosan képesek lehetünk a különbségtételre, azaz annak 
felismerésére, hogy  

 
 ugyanazt a dolgot különböző emberek eltérően szemlélik, valamint 
 a kultúrák eltérő módokat kínálnak arra, hogyan értelmezzük a valóságot. 
 
A helyzetek értelmezése, a világnézet eszerint tehát kultúránként változik; nagyon sok 
valóság létezik.Az interkulturális szenzitivitás fejlődése tehát lényegében azt jelenti, 
hogy megtanuljuk felismerni és kezelni a világ észlelését érintő alapvető különbségeket 
a kultúrák között (etnorelativizmus). 
Az etnocentrizmusból az etnoreletivizmusba tartó fejlődési úton jól azonosítható 
fejlődési fázisok vannak, a modell hat ilyen jellegzetes állapotot határoz meg. 

Az etnocentrikus világnézet alapvető pozíciója a tagadás, amelynek a lényege, hogy 
a személy nem ismeri el, hogy bármiféle különbség létezne az egyes kultúrák között, 
azaz csak egyféle valóságot feltételez. Ez a tagadás alapulhat az elszigetelségen, ahol a 
különbséggel való szembesülésre nincs vagy kicsi az esély, ezért annak létezése nem 
tapasztalható meg. Származhat továbbá az elkülönítésből (szegregáció/szeparáció), 
amikor is az egyén vagy egy csoport tudatosan épít akadályokat az egymástól 
különböző emberek közé annak érdekében, hogy azok ne szembesülhessenek a 
különbözőségekkel. 
 
Példa: Tibor most jött vissza törökországi útjáról. Barátai faggatják, hogy milyen volt, 
mit látott. János elmondta, hogy Ankara ugyanolyan város, mint a legtöbb 
magyarországi város: nem túl tiszta, rengeteg panelház és McDonald’s étterem van. 

A fejlődés következő állomása a védekezés, amikor is a személy már észreveszi, 
hogy valamiféle különbség van, ám mivel ez számára (identitás)fenyegető, ezért azt 
nem hajlandó elfogadni, sőt, akár harcol ellene. A legáltalánosabb stratégia itt a 
becsmérlés, amikor is az egyén negatívan értékeli a más világnézete(ke)t. Ehhez 
kapcsolódó másik módszer a saját csoport felsőbbrendűségének hangoztatása. Ebben a 
szakaszban tehát már észrevesszük a különbségeket, de alapvetően azt gondoljuk, hogy 
a mi kultúránk és világnézetünk az, amelyik valójában a helyes. 
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Példa: Martin önkéntesként ment Ghánába egy humanitárius misszió keretében egy 
ivóvíz-projektben dolgozni. Bár nagyon szereti az országot, sokszor dühítik őt az ottani 
emberek. Rosszul érzi magát az társaságukban, mert nagyon másképp viselkednek, és 
nem igazán tudják értékelni, hogy mennyire ért a szakmájához és azt sem, hogy azért 
megy oda, hogy mérnöki szakértelmével segítsen nekik.  
 

A harmadik szakaszt minimalizálásnak nevezzük, és úgy jellemezhető, mint 
amiben a személy elismeri a különbséget, és bár már nem harcol ellene a becsmérlés 
vagy felsőbbrendűség stratégiáival, de kísérletet tesz a különbség jelentőségének 
minimalizálására. Ilyenkor jellemző az, hogy a hasonlóságokat túlhangsúlyozza, 
igyekezvén a lehető legkisebbre csökkenteni a különbözőséget. Ebben a szakaszban 
tehát egyrészt észrevesszük és elfogadjuk a különbségeket, másrészről viszont a fókusz 
sokkal inkább a közös értékek és alapok megtalálásán van. 
 
Példa: Krisztina ösztöndíjasként dolgozik egy ifjúsági központban, ahol többségi magyar 
és roma gyerekek vannak. A velük való mindennapi kontaktus azt a felismerést 
tudatosította Krisztinában, hogy ugyanúgy fájnak nekünk a különböző dolgok, ugyanúgy 
érzünk, félünk, és mindnyájan szeretetre vágyunk.  
 

Láthattuk, hogy az eddigi, etnocentrikus szakaszokban a különbség jobbára mint 
valamiféle fenyegetés jelent meg. A most következő, negyedik fázis viszont fontos 
szemléletváltási fordulópont. Az etnorelatív szakaszokban, amelyek első állomása ez a 
negyedik szint, a különbségeket a személy mint egyfajta “kihívás”-t fogja fel. Ilyenkor 
képes arra, hogy a megértés új kategóriáit hozza létre ahelyett, hogy a már létező, 
biztonságos kategóriák mentén értelmezné a világot. 

Az etnorelativizmus az elfogadással kezdődik. Ennek kiindulópontja, hogy az egyén 
elfogadja, hogy az egyes kultúrákban a verbális és non-verbális viselkedés más és más, 
és azt is hiszi, hogy ezek a különbségek tiszteletet érdemelnek. Ezt a felismerést aztán 
képes kiterjeszteni a mögöttes világnézetekre és értékekre is (ld. jéghegy!). Ebben a 
szakaszban tehát képesek vagyunk mind a saját, mind pedig mások értékeinek mint a 
kultúra által létrehozott minőségeknek az azonosítására.  
 
Példa: Petra félévet töltött Törökországban. Kezdetben sokkolták őt a török és a 
lengyel viselkedési módok, szokások közötti különbségek, azonban megtanulta, hogy 
ezek a különbségek különböző kulturális hátterekből jönnek. Bár soha nem akart úgy 
beszélni a lengyel kultúráról, hogy emlegesse rögtön a lengyel történelmi alakokat, 
nemzeti hősöket, elfogadta, hogy a török diákok mindig Atatürk politikájának hatásáról 
beszélnek, ha bármilyen, a török hagyományokkal kapcsolatos dolog kerül szóba.  
 

A kulturális különbségek elfogadására épülve az alkalmazás a következő szakasz. 
Ez egy olyan folyamat, mikor is a személy úgy veszi át a tőle különböző értékeket, 
világnézeteket vagy viselkedésmódokat, hogy saját identitását sem adja fel. Központi 
jelentőséggel bír itt az empátia, amikor is az egyén képes máshogyan megélni egy-egy 
helyzetet, mint ahogyan azt saját kulturális háttere megjeleníti. Ezen a szinten tehát 
saját értékeink birtokában, ám az ő nézőpontjukba helyezkedve vagyunk képesek a más 
kultúrából származó személyek megértésére. 
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Példa: Kétéves svédországi tartózkodása alatt észrevette Helga, hogy a svédek mindig 
leveszik a cipőjüket, mielőtt belépnek egy lakásba. Miután hazament Ausztriába, 
számára is természetes, hogy leveszi a cipőjét, mielőtt bemegy valakinek a lakásába. 
 

Míg az alkalmazkodás szakaszában az egyénben számos vonatkoztatási rendszer 
egymás mellett létezik, az utolsó szakaszban – integráció – ezeknek a rendszereknek 
a valamiféle egybekovácsolása történik. Itt már nem csupán arról van szó, mint a 
különféle világnézetek békés egymás mellett élésének elfogadása, hanem az egyén a 
saját identitásának folyamatos meghatározását is végzi azáltal, hogy egyezteti saját 
pozícióját a sokféle kulturális térben. Ezen a szinten képesek lehetünk arra, hogy egy 
interkulturális közvetítő szerepet töltsünk be a különböző kultúrák között, azok 
mélyebb megértésével és az “építő kívülállással”. 
 
Példa: Evaék, édesapja munkája miatt, sokat utaznak egyik országból a másikba. Otthon 
szlovénül beszélnek, de Eva most francia iskolába jár, ott franciául beszél és tanul. 
Most, ahogy befejezi a középiskolát, nem igazán tudja, hogy melyik ország az igazi 
otthona és melyik nyelv az igazi anyanyelve. Mindenhol otthon érzi magát, és jól beszéli 
mindkét nyelvet. 
 
Ez a fejlődési modell a “különbözőség” fontosságát hangsúlyozza, kiemelve azt a 
módot, ahogyan a személy reagál ezekre az észlelt kulturális különbségekre.  
Az interkulturális tanulás egy olyan folyamat, amelyet állandó fejlődés jellemez, és 
amelyben az előre- és a visszalépés egyaránt lehetséges. A tanulási folyamatban 
kiemelt szerepe van a kommunikációnak, amely a kulturális értékeink és vélekedéseink 
kifejezésének is nagyon fontos eszköze. 

INTERKULTURÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ 
 

Ebben a fejezetben először áttekintjük, milyen főbb kulturális sajátosságok, 
különbségek találhatóak a kommunikációban, azaz hogyan kommunikálnak az emberek 
a különböző kultúrákban. Ezt követően az interkulturális interakció főbb 
mechanizmusait fogjuk elemezni, azaz hogy mi történik, amikor a különböző 
kultúrákból származó emberek találkoznak.  

 

A kommunikáció kulturális sajátosságai 
 

Egy adott kulturális környezetben való szocializáció az adott kultúrára jellemző 
kommunikációhoz vezet, mivel a személyek megtanulják az adott kultúrában, hogy 
mások kommunikációjából melyik aspektusokra kell odafigyelni, miről érdemes vagy 
szabad beszélni, miről nem, stb.  
A nagymértékben kontextusfüggő kultúrákban a kommunikáció integráns módon 
kapcsolódik a személyközi kontextushoz, beleértve az interakcióban levők történetét, 
a közös ismereteiket és az interakció körülményeit. A kommunikáció kevésbé explicit 
és inkább indirekt, a másikkal való harmonikus kapcsolat fenntartása fontos cél.  
A kismértékben kontextusfüggő kultúrákban a kommunikáció viszonylag 
elkülönülő történés, a személyközi kontextusra való különösebb utalások nélkül. 
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Direktebb és egyértelműbb a kommunikáció. A koreaiak például inkább számoltak be a 
saját indirekt kommunikációjukról és a másik közléseiben való indirekt tartalmak 
kereséséről, mint az amerikaiak. A nagymértékben kontextusfüggő kultúrák 
rendszerint kollektivista kultúrák, azaz az egyének énmeghatározása elsősorban a 
csoportjellemzőkkel történik (például a „Ki vagyok én?” kérdésre válaszul főként úgy 
határozza meg magát, hogy milyen csoportoknak a tagja). Az ilyen kultúrákban a 
csoport érdekei, céljai előbbre valóak, mint az egyéniek. A kismértékben 
kontextusfüggő kultúrák viszont rendszerint individualista kultúrák, ahol az 
énmeghatározás az egyéni jellemzők mentén történik (a „Ki vagyok én?” kérdésre 
főként belső tulajdonságokkal, egyéni célokkal, motivációkkal írja le magát a személy). 
Az ilyen kultúrákban az egyén szükségletei, érdekei, céljai előbbre valók a csoporténál.   

Az individualista nyugati kultúrák a különböző személyek elkülönülését, 
szeparációját hangsúlyozzák, itt jellemzően az ún. független énfogalommal 
rendelkeznek az egyének. A kulturális normák azt követelik a személytől, hogy 
független legyen másoktól, fedezze fel és fejezze ki egyediségét, és erre szocializálja a 
kultúra a felnövekvő gyermeket. Ez az énfelfogás egy autonóm és független személy 
formájában testesül meg. Ezzel szemben a nem nyugati kultúrák, elsősorban Ázsiában, 
főként Kelet-Ázsiában az emberek alapvető egymáshoz kapcsolódást helyezik előtérbe, 
az egyének az ún. kölcsönösen függő énfogalommal rendelkeznek. A kulturális 
normák a kölcsönös függőség fenntartását követelik. A gyermeket arra nevelik, hogy 
képes legyen harmonikus kapcsolatot létesíteni másokkal, hangolódjon rá másokra. Az 
egyén ennek következtében elsősorban a társas kapcsolatokba ágyazottan látja magát. 
Viselkedését a vele kapcsolatban lévő mások gondolataitól, érzelmeitől, cselekvéseitől 
függőnek éli meg. Ez az énfelfogás a személyt másokhoz kapcsolódóként, kevésbé 
elkülönülőként jeleníti meg.  
Az individualistának mondható országokban, kultúrákban is találhatóak kölcsönösen 
függő énnel rendelkezők, és a kollektivista országokban is élnek független énnel 
rendelkezők, csak az arányuk kisebb. A kommunikációs kutatások szerint az egyének 
független vagy kölcsönösen függő énfogalma az, amely közvetíti a kultúra hatását a 
kommunikációra.  
 
Például kimutatták, hogy a kollektivista Hongkongban és Japánban nagyobb különbség 
található a saját csoport tagjaival és a külső csoportokkal való kommunikáció között, 
mint az inkább individualista Amerikában és Ausztráliában. Előbbi esetben több 
kölcsönös kérdezésről, a hasonlóság érzéséről, és arról az érzésről számoltak be a 
személyek, hogy meg tudnák érteni a többiek érzéseit még akkor is, ha ezeket nem 
teszik nyilvánvalóvá a csoporton belüli kommunikáció során.   
 

Mivel a kollektivista kultúrákban fontos a harmonikus, a saját csoporttal való 
pozitív kapcsolat és a kontextus, ezért az itt élő emberek kommunikációjára - 
különösen a kölcsönösen függő énfogalommal rendelkezőkére az alábbiak jellemzők:  

 
 A fókusz a kommunikáció „hogyan-ján”van 
 kevésbé direktek az üzenetek 
 először csak kisebb jelentőségű állításokat tesznek (a másikkal való konfrontáció 

elkerülése végett), a másik reagálásai alapján tesznek későbbi lépéseket 
 fontosak az utalások, a nonverbális kommunikáció 
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 a kimondatlannak nagy a jelentősége 
 a státusznak nagy szerepe van  
 a beszélőt és az álláspontját azonosnak tartják  
 fontos az arculatvédés, arculatmentés, nem csak a saját arculat, hanem a beszélgető 

partner arculata és a saját csoport arculata esetében is.  
 
A kollektivista kultúrákban a kommunikátor és a hallgatóság viszonyára jellemzőek a 

következők: 
 

 A kommunikátor státusza, presztízse fontos 
 a „Mi”, a harmónia fenntartása a legfontosabb 
 hallgatóság-központú a kommunikáció  
 fontos a személyes viszony kialakítása érdemi tárgyalás előtt. 
 
Az egyénközpontú, individualista kultúrákban kevesebb figyelmet fordítanak a 
kontextusra. Fontos a véleménykülönbség, az egyének megkülönböztetése egymástól. 
A kommunikációt ezért a következők jellemzik, főleg a független énnel rendelkezők 
esetében: 
 
 A fókusz a kommunikáció tartalmán van  
 direktek az üzenetek 
 rögtön a legfontosabb érvvel, a mondanivaló lényegével kezdenek, tárgyra térnek  
 fontos az explicit logika, bizonyítékok, a szavak pontos használata  
 minden fontos közölnivalót kifejeznek szavakban 
 kisebb a státusz szerepe a kommunikációban 
 jobban elkülönül a beszélő és az általa éppen prezentált álláspont  
 fontos az egyén saját arculatának megmentése. 
 
Ezekben a kultúrákban a kommunikátor és a hallgatóság viszonyára jellemzőek a 
következők: 
 
 A kommunikátor szakértelme, szavahihetősége fontos 
 az „én” hangsúlyos 
 inkább beszélőközpontú a kommunikáció 
 nem fontos a személyes viszony a tárgyalás előtt.  
 
(A nonverbális kommunikáció kulturális változatosságáról számos helyen olvashatunk, 
erre ebben a fejezetben nem térünk ki.) 
 

Interkulturális kommunikáció 
 

Életünknek igen jelentős részében úgy lépünk másokkal interakcióba, hogy nem 
igazán kell figyelmet fordítanunk az interakciós folyamatra, többnyire rutinból, 
automatikus módon, jól ismert forgatókönyvek alapján, amelyek egy-egy esemény, vagy 
történés várható lépéseit tartalmazzák. Azok, akik ismerik az ilyen forgatókönyveket, 
tudják, egy-egy helyzetben melyik szereplőnek mi a dolga (ld. 2. fejezet, kategorizáció 
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és séma). Ez a rutin megszakad, amikor olyan emberrel lépünk interakcióba, aki a 
miénktől (feltehetően) más scriptekkel rendelkezik. Ahhoz, hogy viszonylag 
zökkenőmentesen, jól koordinált és érthető módon lépjünk interakcióba valakivel, 
előre kell tudnunk jelezni, hogy várhatóan hogyan fog viselkedni a másik, és ennek 
alapján tudnunk kell kiválasztani a saját repertoárunkból azokat a lépéseket, amelyek a 
legoptimálisabbak. Egy idegennel való találkozás mindenesetre a bizonytalanság 
érzéséhez vezet az egyénben. Ez együttjár a másság feltételezésével, a nyelvi 
komunikációs nehézségek előrevetítésével. Egy másik kultúrából származó emberrel 
való találkozás még fokozza ezt a bizonytalanságot. Egyrészt még kevésbé tudjuk, vajon 
mit fog tenni, hogyan fog reagálni a másik, ha a megjelenése, ruházata arra enged 
következtetni, hogy„idegen”,a miénktől eltérő csoporthoz tartozik más életstílussal, 
értékkel, más nyelvet beszél stb. Másrészt a saját viselkedési repertoárból való 
válogatás is jóval nehézkesebb, mint egy saját csoportból való emberrel való találkozás 
során.  

 
A bizonytalanság kezelése azzal kezdődik, hogy próbáljuk beazonosítani, csoportba 
sorolni a másikat (pl. német turista lehet vagy amerikai hittérítő). Számos kulcsinger 
alapján történik mindez: nem, életkor, faji hovatartozás, ruházat, tekintet, nyelv, 
beszédstílus stb. (ld. 3. fejezet, sztereotipizálás). A kategóriába sorolást követően az 
adott csoportra jellemzőnek vélt jegyeket, sztereotípiákat (pl. a németek precízek) 
alkalmazzuk az egyénre, ezzel úgy érezzük, hogy már tudjuk, milyen a másik, várhatóan 
hogyan fog reagálni egy adott helyzetben.  
Nagyon sok interkulturális interakcióra jellemző a hosszú időtáv. Ha már túljutunk az 
első találkozás bizonytalanságán, a későbbiekben is folyamatosan megtalálhatóak az 
interkulturális interakció különböző sajátosságai. Az azonos kulturális háttérrel 
rendelkezők közötti kommunikációt elősegítő, a szocializáció során elsajátított 
tényezők, mint például a hasonló szerepelvárások (kinek mi a dolga különböző 
helyzetekben), kommunikációs scriptek stb. hiányozhatnak az interkulturális 
kommunikációból. Megszakad a mindennapi kommunikációs rutin, más normák 
szabályozzák az interakciót. Általában a saját megszokott értelmezési keretünket 
használjuk mások viselkedésének, kommunikációjának megértéséhez (ld. 
etnocentrizmus). Ha a kommunikációs partnerek hasonlóan értelmezik egymás 
viselkedését, kijelentéseit, azaz megegyező attribúciót végeznek, sikeres a 
kommunikáció. Az interkulturális kommunikáció egyik sajátossága azonban, hogy meg 
kell küzdeni ezért a „közös tudásért“. Ha ugyanis valaki a saját kultúrájában 
megszokott módon viselkedik, egy másik kultúra sztenderdjei szerint az könnyen 
normasértőnek tűnhet.  
 
Például a másik családi állapotáról, családjáról való kérdezés az egyik kultúrában szinte 
kötelező kedves érdeklődésnek és udvariasságnak számít, egy másikban viszont már 
egyenesen tolakodásnak veszik.  
 
Az interkulturális tréning-programoknak gyakori eleme az ún. kulturális asszimilátor, 
melyben próbálják azt a készséget kialakítani a résztvevőkben, hogy a saját, 
megszokott attribúciós mintázatuktól eltérő módon is értelmezni tudják mások 
megnyilvánulásait (és legyenek annak tudatában, hogy az ő viselkedésük egy másik 
kulturális közegben más értelmet nyerhet, mint amit ők gondolnak).  
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Például ha egy malajziai származású jelölt nem néz a felvételi bizottság tagjainak 
szemébe az állásinterjún, ez nem feltétlenül jelenti, hogy „zavarosan kommunikál” és 
„rosszak az interperszonális készségei”, hanem egyszerűen csak azt jelenti, hogy a 
saját kultúrájának egyik fontos kulturális normáját követte, miszerint nem szabad a 
feljebbvalók szemébe nézni, mert az a tiszteletlenség jele.  
 
Természetesen szavak nélkül is lehet kommunikálni, de itt is figyelembe kell venni a 
kulturális sajátosságokat a nonverbális jelek értelmezésében a kultúraközi 
kommunikációban.  
 
Például a depresszió túldiagnosztizálása az Amerikában élő kínaiak között jórészt 
annak köszönhető, hogy a nem kínai származású amerikai pszichiáterek a depresszió 
jeleként értelmezik azt, ha a páciens nem néz a másik szemébe beszélgetés közben. 
Vagy ha egy közel-keleti férfi nagyon közel áll egy számára még ismeretlen európai 
nőhöz egy koktélpartin, és ahogy hátrál a nő, mindig közelebb megy hozzá, ez nem 
feltétlenül a vonzalmának, vagy akár zaklatásnak a jele, hanem ez inkább a proxemika 
(milyen távolságra érzik kényelmesen magukat az emberek különböző helyzetekben) 
kulturális különbségéről szól.  
 
Ha egy hétköznapi embert kérdezünk, miben tér el a két, különböző kultúrájú ember 
közötti interakció az azonos kultúrájúakétól, minden bizonnyal a nyelvi nehézségeket 
fogja elsőként említeni. A szakirodalomban beszédakkomodációnak nevezik, amikor 
az egyik beszélgetőpartner a másikéhoz közelíti a beszédjét (szókincs, akcentus, 
beszédstílus terén), hogy közös legyen a nyelvhasználat. Különböző helyzetet jelent, ha 
egy, vagy ha több közös nyelvük van, és abból kell választani, hogy melyiket használják, 
illetve még érdekesebb a helyzet, ha egyáltalán nincs közös nyelvük. 
Ha csak egy közös nyelv van, nem sok a választási lehetőség. Rendszerint az egyik 
személy anyanyelvét beszélik a felek. Ez a helyzet azzal jár, hogy megerősödik az 
identitása annak, aki az anyanyelvét használhatja interakció közben, ugyanakkor fontos, 
hogy neki is kell alkalmazkodnia. Az érthetőség jegyében sokszor beszél lassabban, 
leegyszerűsített, idiómák nélküli módon. Ezt „külföldi beszédmód”-nak is nevezik. 
Ez az alkalmazkodás nem mindig tapasztalható, különösen akkor nem, ha az anyanyelvű 
beszélgetőpartner úgy érzi, hogy konfliktusban áll a két csoport, amelyeket most a 
felek reprezentálnak. Ennek az ellenkezője, a túlalkalmazkodás is tapasztalható 
időnként, amikor szükségtelenül (mert a másik jól beszéli a nyelvet), vagy túlzottan 
használják a „külföldi beszédmódot”. (A jelenség ahhoz hasonlítható például, mint 
amikor az idős embereknél használ valaki „babanyelvet”. ) 
 
Példa: Ausztráliában tanuló kínai diákok és helybéli ausztrálok közötti beszélgetés 
közben több stratégiát is találtak a kutatók az anyanyelvüket alkalmazó ausztrálok 
között: a nők lassabban, több szünettel beszélnek, a férfiak több kérdést tesznek fel, 
hogy ellenőrizzék, hogy a beszélgető partnerük érti-e, amit mondanak. A tanárok 
viszont olyan témák felé terelik a beszélgetést, melyek ismerősök lehetnek a kínai 
diákoknak.  
 
A második (ill. az idegen) nyelv használata többféleképpen befolyásolhatja a 
gondolkodást. Bizonyos esetekben csökkentheti a saját nyelvi közösségével való 
azonosulást, például egyik vizsgálatban hét különböző ország résztvevői az angolok 
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értékeihez hasonlóbb értékekről adtak számot, amikor angolul kellett a kérdőívre 
válaszolni, mint amikor a saját nyelvükön. Ugyanakkor az idegen nyelvet beszélő, 
akármilyen folyékonyan is beszél, sokszor használja a közösségének beszédstílusát.  
 
Például amikor az angolul jól beszélő jordániai diákokat arra kérték, hogy angolul 
utasítsanak vissza kéréseket, ők ekkor is arab beszédstílust használtak. Sok utalást 
tettek a másikhoz való viszony definiálására, a szívesség reciprocitására. 
 
A második nyelvet beszélő megkülönböztető beszédjegyei – szókincs, akcentus, 
beszédstílus – miatt az anyanyelvet beszélőt inkompetensnek tarthatja, még akkor is, 
amikor a beszélgetés témájában kifejezetten kompetens. A helyzetet bonyolítja, hogy 
mivel az angol a leggyakoribb nemzetközi nyelv, rendszerint az első nyelvet (az 
anyanyelvüket) használók egyben a nagyobb gazdasági vagy politikai hatalommal 
rendelkező országoknak a lakói is (Amerikai Egyesült Államok, Anglia, Ausztrália, 
Kanada). Ez a relatív hatalmi elem átszínezi az interakciót is.  

Az angol, mint elterjedt nemzetközi nyelv használata sokszor azt jelenti, hogy a 
felek közös idegen nyelvként beszélik. Ilyenkor a nyelvhez kapcsolódó fenti hatalmi, 
vagy értékbeli sajátosságok nem befolyásolják a kommunikációt.  
Ha több közös nyelvet is ismernek a kommunikációs partnerek, többnyire a nyelvek 
ún. „etnolingvisztikai vitalitása” határozza meg, hogy melyik nyelvet választják a 
közös kommunikációra. Az etnolongvisztikai vitalitás a következő tényezőktől függ:  
 
 demográfiai tényezők: az adott nyelvet beszélők relatív száma egy közösségben; 
 intézményi kontroll: az etnolingvisztikai csoport formális és informális 

képviseletének foka a különböző intézményekben; 
 státusz: a nyelvi közösség történelmi, kulturális stb. presztízse mind helyi, mind 

nemzetközi értelemben.  
 
(Egy gondolatkísérlet erejéig például megpróbálhatjuk összehasonlítani a határon túli 
magyarok etnolingvisztikai vitalitását a különböző szomszédos országokban.) Az 
etnolongvisztikai vitalitás megítélése mind objektív, mind szubjektív módon történhet. 
Az adott nyelv észlelt (szubjektív módon megítélt) etnolingvisztikai vitalitása pozitívan 
jár együtt a nyelvhasználattal és negatívan korrelál egy másik nyelv tanulásával. 
Gyakori jelenség az is, hogy nyelvet váltanak beszélgetés közben azok az emberek, 
akik több nyelvet beszélnek.  
 
Például az Új-Zélandra bevándorolt kínai családoknál megfigyelték, hogy a nagyszülők 
gyakrabban váltanak angolról kínaira, a gyerekek kínairól angolra, a szülők viszont 
nyelvi közvetítőként váltanak a két nyelv között, hogy segítsék a nagyszülőket az angol 
nyelvű megértésben, a gyerekeket pedig a kínaiban.  
Előfordulnak olyan helyzetek is, amikor az emberek közös nyelvismeret nélkül lépnek 
interakcióba egymással. Ilyenkor a hatékony interakcióhoz szükséges egy tolmács. A 
tolmács nem mindig csak szó szerint fordít, hanem sokszor az egyik, vagy másik fél 
kultúrájának ismerete alapján értelmez. A tolmács sokszor az egyik félnek a honfitársa, 
egy csoportba tartoznak. Ennek nehézsége lehet, ha a másik fél úgy érzi, hogy kívülálló. 
Ez nagymértékben befolyásolhatja a kommunikáció hatalmi egyensúlyát. E mellett a 
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nyelvi nehézség egyik forrása, hogy vannak olyan szavak, kifejezések az egyik nyelvben, 
amelyeknek nincs pontos megfelelője a másikban.  
 
Például kisebb gond, ha mondjuk a portugál nyelvben nincs külön szó a „langyos”-ra. 
Komolyabb körbeírást igényel viszont, ha valaki egy olyan szó jelentéstartományát 
akarja lefordítani, mint a japán „amae”, ami körülbelül azt jelenti, hogy valaki olyat kér 
egy hozzá közel álló személytől, amiről tudja, hogy nem egészen helyén való, de mégis 
tudja, hogy kérheti a másiktól, aki nem fogja visszautasítani kérését, és a kapcsolatukat 
sem terheli, hanem éppen ellenkezőleg, megerősítheti a kérés.  
 
Ahogyan az emberek nonverbális viselkedésének értelmezése kulturális 
változatosságot mutat, ugyanez a helyzet a szavak, mondatok értelmezésével is.  
 
A társas interakciók mindennapi gyakorlatában is lehet hibákat elkövetni, még akkor is, 
ha a holland vendég ékes portugál nyelven kérdezi a brazil vendéglátójától, hogy 
valóban hányra menjen a vacsorára. Ez megsérti a brazil vendégszeretet normáit, pedig 
a holland vendég csak a bizonytalanságot szeretné elkerülni a sztereotipikus brazil 
rugalmas időkezelés miatt. A kommunikációnak két szintjét lehet ebben a példában 
találni: a jéghegycsúcs az, amikor a vacsora idejéről beszélnek, de ugyanakkor a víz 
felszíne alatti, kulturális normákat és feltételezéseket tartalmazó, nem látható, nem 
mindig tudatos rész sokkal jelentősebb. 
 
Érdemes azonban azt is megjegyezni, hogy nem mindig kommunikációs nehézséggel 
találkozunk interkulturális helyzetekben. Sokszor adottak a találkozásnak a 
körülményei, és az adott interakcióban érvényes szerep-viszonylatok az elsődleges 
meghatározó tényezők (pl. főnök-beosztott, vevő-eladó, stb.), és ezeket mintegy 
árnyalja az interakció interkulturális jellege. A beszédakkomodációhoz hasonlóan az 
interakció más területein is tapasztalható az alkalmazkodás, azaz a különböző 
kulturális háttérrel rendelkező emberek a másik kultúrához alkalmazkodnak. 

 
Például az éppen kanadai féllel dolgozó japán menedzserek asszertívebben, több 
érvelést alkalmazva, a hatalmi pozíciójukra többet utalva kommunikálnak, mint otthon, 
japán munkatársak között. Vagy például a kínaiak rendszerint kevesebb 
szemkontaktust tartanak, mint a kanadaiak, de vegyes kínai-kanadai interakcióban a 
kínaiak a kanadai szintre emelik a szemkontaktusukat. (A kutatások tanúsága szerint 
inkább a kollektivista - példáinkban japán, kínai - azaz csoportközpontú kultúrákból 
jövő emberek alkalmazkodnak az individualista (azaz egyénközpontú, fenti példákban 
kanadai) stílushoz.  

 
A fejezet elején utaltunk arra, hogy a kommunikáció általában gördülékenyen, 

rutinosan zajlik, és csak akkor figyelünk fel a különböző részleteire, amikor valamilyen 
szokatlan dolog (más kultúrájú partner), vagy fennakadás történik. Az utóbbi esetben 
mindkét fél korrigálási törekvést mutat, amely viszont eltérő lehet a különböző 
kultúrákban. A kollektivista (csoportközpontú) kultúrákban a legfontosabb a harmónia 
fenntartása, így kevesebb negatív visszajelzést ad a kollektivista kultúrából származó 
fél. A javító, az interakciót gördülékennyé tevő stratégiák között lehet a 
bocsánatkérés, indoklás, viccelődés, a (akár saját, akár a partneré) baklövés tudomásul 
nem vétele. Az individualista kultúrából érkezők inkább humorral, indoklással élnek, 
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míg a japánok például bocsánatkéréssel. Ilyenkor a japán fél úgy értelmezi, hogy az 
amerikai felelőtlenül elhárítja a felelősséget, az amerikai viszont úgy értelmezi, hogy a 
japán magára vállalja az egésznek a felelősségét. A kommunikáció közbeni feed-back, 
visszajelzés kultúrafüggő volta az eltérő szocializáció következménye. A kismértékben 
kontextusfüggő (inkább individualista) kultúrákban a szocializáció a precíz, direkt, 
verbális visszacsatolás irányába gyakorol nyomást, míg a nagymértékben 
kontextusfüggő (kollektivista) kultúrákban inkább körbeírt, nem személyes, nem 
verbális visszajelzésre szocializálják az egyént. Az interakció sikere azon múlik, hogy 
jól dekódolják-e egymás visszajelzését.  

Fontos kiemelni, hogy amikor különböző kulturális hátérrel rendelkező 
emberek kerülnek egymással interakcióba, nem csak egyénként vesznek ebben részt, 
hanem sokszor kulturális társasidentitásukkal (például angolként, magyarként, 
koreaiként). Ilyenkor a csoportközi viszony politikai, hatalmi, történelmi, kulturális 
tényezői is fontos szerepet játszanak az interakcióban. Erre példát láthattunk a közös 
nyelv választásának tárgyalásánál. Szintén fontos befolyásoló tényező, hogy milyen az 
interakció időtávlata (egyszeri, átmeneti, vagy tartós), kinek a területén történik, 
milyen célból történik a kontaktus (turizmus, munka, tanulás stb.), milyen gyakori az, 
mi a felek relatív státusza, számszerű egyensúlya, hogy csak a legfontosabbak közül 
említsünk néhányat. 

 

Sikeres interkulturális kommunikáció a gyakorlatban 
 

A továbbiakban néhány, a hatékony interkulturális kommunikációt elősegítő 
lépést fogunk bemutatni. Ezek az interkulturális kommunikációval, konfliktussal és 
konfliktusoldással foglalkozó munkák alapján szűrhetők le. 
A kulcsfogalom a tudatos odafigyelés, amely egyfajta „belső dialógus“-ként 
jellemezhető.  
 
Megfigyelés -Leírás - Értelmezés -Értékelés felfüggesztése 
 
Egy példán keresztül fogjuk bemutatni ezeket az egymást követő lépéseket. Egy 
beszélgetés közben a személy azt figyeli meg, hogy a másik mindig elkapja a tekintetét, 
másfelé néz. Ezt észrevéve így írja le magában a jelenséget: „Nem néz a szemembe, 
kerüli a szemkontaktust, amikor beszél hozzám”. Az egyén sokrétű (a saját, és a másik 
vélhető értelmezései alapján) próbál erre lehetséges magyarázatokat találni. Például: 
„Lehet, hogy ott, ahonnan származik, a szemkontaktus kerülése a tiszteletadást fejezi ki, 
míg ez az én kultúrámban a tiszteletlenség  vagy a rejtőzködés jele.” Az etnocentrikus 
értékelést így próbálja felfüggeszteni az egyén, elismervén a saját diszkomfortját az 
ismeretlen viselkedés esetén: „Megértem, hogy a szemkontaktus kerülése talán ennek a 
személynek a kultúrájából adódó szokása, de még mindig nem szeretem, mert 
kényelmetlenül érzem magam az ilyen beszélgetésekkor.” 
 
A tudatos odafigyelés mellett a tudatos meghallgatás is fontos részét képezi a 
sikeres kulturközi kommunikációnak.  
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Kínaiak ezt Ting-nek hívják. A személy az összes érzékét használva igyekszik 
meghallgatni a másikat. A Ting azt jelenti, hogy nyitott füllel, szemmel és teljes szívvel 
hallgatjuk meg a másikat.  
 
Mindeközben az ún. visszatükröző készséget gyakorolja az egyén. Verbálisan 
igyekszik összefoglalni a hallottak tartalmát a saját szavaival (például: „Szóval, azt 
mondta az előbb, hogy…”.) A verbális csatorna mellett nonverbálisan is próbálja 
„visszhangozni” a hallott üzenet érzelmi jelentését. 
Nagymértékben kontextusfüggő kultúrákban kevésbé direkten, ám annál árnyaltabban 
gyakorolják ezt a visszhangozást (például: „Talán rosszul értem, azt mondja …”, „Kérem 
javítson ki, ha rosszul értettem, amit mond. Úgy tűnt nekem, hogy...”), Ugyancsak a tudatos 
meghallgatáshoz tartoznak az észlelés-ellenőrző állítások. Ezek segítenek 
megbizonyosodni afelől, hogy pontosan értjük a beszélő verbális és nem verbális 
viselkedését. Általános tisztázó kérdések formájában működnek. Ezeket óvatosan kell 
használnunk, a témára, a kapcsolatra, az időzítésre és a szituációra való tekintettel. Így 
olyan készségre tehetünk szert, amelyekkel képesek lehetünk meglátni, hogy egy 
konfliktussal kapcsolatban mit gondol és hogyan érez a másik fél.  
Például:„Tanácstalan arckifejezéséből ítélve talán nem fogalmaztam világosan. Elnézést 
kérek, ha zavart okoztam. Amikor azt említettem, hogy szükségem van a jelentésre a jövő 
hét elejére, úgy értettem, legkésőbb kedd 17 óráig. Van kérdése a határidővel 
kapcsolatban?” 
 
A tudatos megfigyelés és meghallgatás mellett fontos még az identitás 
megerősítése is. Ebben segít, ha az embereket az általuk preferált rangok, címkék, 
nevek és identitások alapján szólítjuk meg. Célravezetőbb a bennfoglaló (inkluzív) 
nyelvezet, a „mi” személyes névmás használata a „ti” helyett. Ugyancsak fontos, hogy 
az ingroup (saját csoport) és az outgroup (másik csoport) tagjait egyenlően kezeljük, 
például a feléjük fordulásban és a nonverbális jelzésekben (pl. szemkontaktus). Az is 
hasznos, ha az ún. „szituatív nyelvezetet használjuk, és elismerjük a másik számára 
fontos csoporttagságot. Ez utóbbi akkor működik jól, ha nem tulajdonítunk neki 
túlzott fontosságot (főleg ha rigid sztereotípiákon alapulna!), hanem inkább a közös 
célokat hangsúlyozzuk.  
 
 Az együttműködő párbeszédhez a különböző kultúrákból származó embereknek 
más- és más területeken kell fejleszteniük a készségeiket.  
 
Zárásul összefoglaljuk, hogy a különböző kultúrából származóknak mire érdemes 
főként figyelniük 
 
Individualista kultúrából érkezők: 
1. Gyakorolják a türelmet és a nonverbális figyelmességet! 
2. Gyakorolják a vokális megerősítések adását (uhum, aha, stb.)! 
3. Legyenek nyitottak a közmondások, metaforák, analógiák és körkörös logikai 

példák és állítások fogadására! 
4. Használjanak tisztázó kérdéseket! 
5. A kérdéseket több általános csoporttaghoz intézzék, ne csak egy emberhez! 
6. Legyenek felkészülve, hogy a mondanivaló átadása hosszabb ideig tart (nagyobb 

szünetek) és vannak reflektív csendek! 
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7. Megfelelő időben bólintásokkal erősítsék meg a másikat! 
8. Fordítsanak figyelmet a konfliktus tartalom, identitásbeli és kapcsolati jelentéseire 

is! 
 
Ezzel szemben a kollektivistáknak a következőket érdemes követniük: 
 
1. Gyakorolják a verbális kifejezéseket, amelyekkel nyomatékosítják a személyes 

érdekeiket, céljaikat, vágyaikat, igényeiket! 
2. Használjanak közvetlen verbális válaszokat, hogy kifejezzék egyetértésüket, egyet 

nem értésüket vagy a tárgyalható pontokat! 
3. Világosan fogalmazzák meg az egyet nem értés mögött álló okokat! 
4. Használjanak közvetlen és specifikus kérdéseket, hogy tisztázzák a nem világos 

pontokat! 
5. A kérdéseket egy személynek címezzék! 
6. Szokjanak hozzá az egyszerre történő beszédhez és a gyorsabb szóátadási 

rutinhoz! 
7. Használjanak tisztázó és észlelés-ellenőrző kérdéseket, hogy elkerüljék az esetleges 

félreértéseket! 
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KÍNA FÖLDRAJZA 
 

Kína a világ legnépesebb és egyik legnagyobb területű országa. A sivatagoktól a 
magashegységekig, a trópusi esőerdőktől a füves sztyeppékig sokféle táj és éghajlat 
megtalálható benne. A földrajzi változatosságnak megfelelően Kína népessége sem egységes. 

 
Terület 
 

Kína – Oroszország és Kanada után – a világ harmadik legnagyobb országa. 9,6 millió 
km2-es területén, mely több mint kétszerese az egész Európai Unióénak, 103 Magyarország 
férne el. A kínaiak hazájukat a Zhongguo (Csung-kuo) néven emlegetik, ami annyit tesz: 
„Középső Ország”. Az ország hivatalos neve 1949 óta Kínai Népköztársaság (hivatalos 
iratokon: People’s Republic of China). 

Létezik egy másik terület is, amely Kínának nevezi magát: a délkelet-kínai tengerparttól 
180 km-re fekvő – Dunántúlnyi területű, 23 milliós népességű – Taiwan szigete, amely 1949 
óta gyakorlatilag független a Népköztársaságtól, hivatalos elnevezésként a Kínai Köztársaság 
(iratokon: Republic of China) nevet viseli. A Kínai Köztársaságot a világ országainak túlnyomó 
többsége nem ismeri el önálló államnak – így Magyarország sem –, de élénk gazdasági és 
kulturális kapcsolatokat tart fenn vele. A továbbiakban Kína alatt a Kínai Népköztársaságot 
értjük. 
 
Természeti körülmények 
 

Földrajzi viszonyait tekintve Kína a világ egyik legváltozatosabb országa. A határán 
emelkedik a világ legmagasabb hegycsúcsa, a Csomolungma, de ezen kívül is számos örök hó 
borította magashegyet találunk a Himalája, a Kunlun és a Tianshan (Tiensan) hegységekben. 
Az ország szárazföldi területének több mint kétharmadát hegyek foglalják el. De találunk 
Kínában kiterjedt homoksivatagokat, füves pusztákat, termékeny alföldeket, pálmafás 
tengerpartokat, trópusi dzsungeleket, mérsékelt égövi erdőségeket is. Szinte nincs olyan 
természeti képződmény vagy éghajlattípus, amely Kínában ne lenne jelen. 

Erősen leegyszerűsítve azt mondhatjuk, hogy Kína területe nyugatról keletre 
lépcsőzetesen lejt. Nyugaton nagyrészt magas hegységek és fennsíkok találhatók, innen 
keletre haladva egyre alacsonyabb hegységek és fennsíkok következnek, s végül az ország 
keleti felének nagy része alföld. 

A domborzathoz hasonlóan sokszínű az ország állat- és növényvilága. Több mint 30 
ezer növény honos Kínában – a világ növényfajainak csaknem egy nyolcada –, közülük több 
ezer kizárólag itt található meg. Az állatvilág is egyedülállóan változatos, csak gerincesből több 
mint 6 ezer él itt. Kizárólag Kínában találhatók meg – leszámítva persze az állatkerteket – 
olyan ritka állatfajok, mint az óriáspanda, az aranyszőrű majom vagy a kínai folyami delfin. 

Kínának több mint 1500 folyója van. A domborzatnak megfelelően Kína fő folyói 
nyugatról keletre folynak. A legnagyobb közülük mind vízhozamban, mind hosszúságban a 
6300 km hosszú Jangce – ennek valódi kínai neve Changjiang (Csangcsiang), vagyis „Hosszú-
folyam” –, amely a világ harmadik leghosszabb folyója. Alsóbb szakaszán több kilométer 
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széles, rossz időben a túlpartját sem látni. A legnagyobb óceánjáró hajók is több ezer 
kilométert fel tudnak hajózni rajta. 

Kína második legnagyobb folyója a Huanghe (Huangho), vagyis a Sárga-folyó. Átlagos 
vízhozama egyhuszada a Jangcéénak. A viszonylag kiszámítható Jangcével szemben a Sárga-
folyó rendkívül szeszélyes, csak kis hajókkal hajózható, vízhozama nagyon változatos, időnként 
óriási árvizeket okoz, máskor kiszárad. Hatalmas mennyiségű sárga löszt – finom homokot – 
hoz magával Észak-Kína löszfennsíkjairól (innen kapta a nevét is), ezt az alsó folyásánál lerakja, 
ezzel gyakran feltöltve a medrét. A folyó a történelem folyamán rengeteg problémát okozott 
áradásaival, mederváltoztatásaival. Ma is sok gond van vele, egyes helyeken például magasan a 
körülötte elterülő földek fölött folyik gátak közé szorítva, melyeket az iszaplerakódás miatt 
időről időre meg kell magasítani. A Sárga-folyó völgyét a kínai civilizáció bölcsőjeként tartják 
számon, itt alakultak ki az első kínai államok.  

Fontos vízi út volt valaha a Nagy-csatorna, amely a Jangcétől pár száz kilométerre 
délre fekvő Hangzhou (Hangcsou) városát kötötte össze Pekinggel. A 6–7. században épült, 
később többször kibővített csatorna 1800 km hosszú volt – ezt nagyjából úgy kell elképzelni, 
mintha Budapest és Madrid között ásnánk egy 100 méter széles, vízzel feltöltött, hajózható 
árkot. A Nagy-csatorna nagy része mára karbantartás hiányában eliszaposodott vagy 
kiszáradt, s az észak-dél irányú személy- és áruszállítás feladatát a vasút vette át. 

Kína éghajlata a nagy területi kiterjedés miatt igen változatos. Legnagyobb része 
szárazföldi jellegű, de déli területei már a tropikus és szubtropikus övezetben találhatók, míg 
északi területei a hideg övhöz fekszenek közel. A domborzatnak megfelelően Kínában jócskán 
találunk magashegységi, valamint sivatagi klímájú vidékeket is. Az ország déli és keleti területei 
monszunhatás alatt állnak: tavasszal és nyáron a Csendes-óceán felől érkező meleg monszun 
szelek sok csapadékot hoznak, így a nyár Kína nagy részén forró és csapadékos. Télen viszont 
északnyugat felé haladva – az északnyugati kontinentális szélnek köszönhetően – egyre 
szárazabb és hidegebb az időjárás. Természetesen egyes területeken a domborzat jelentősen 
módosítja a viszonyokat. 

Ásványkincsekben Kína igen gazdag, ásványkincs-tartaléka a világon a harmadik 
legnagyobb. Gyakorlatilag a Föld összes ásványfajtája megtalálható a területén. Kínában 
bányásszák a világon a legtöbb kőszenet, itt állítják elő a legtöbb nyersvasat, míg 
nyersolajtermelésben Kína a világon az ötödik. Mindennek ellenére hatalmas gazdasága miatt 
Kína vasércből, olajból és más alapanyagokból behozatalra szorul. A különféle lelőhelyek 
elszórva találhatók Kína területén. A legnagyobb bányászati-kohászati központ Mandzsúria, 
vagyis Északkelet-Kína. A történelem során Kínában fejlett bányászati kultúra alakult ki, 
például itt bányásztak először kőszenet. 

 
Külső- és Belső-Kína 

 
Kína két, körülbelül egyforma területű részből áll, amelyek szinte minden szempontból 

nagyon különböznek egymástól. Ha nagyjából az ország közepén délnyugat–északkelet 
irányban húzunk egy egyenes vonalat, azzal megkapjuk a két felet: ami északnyugatra esik, az 
Külső-Kína, ami délkeletre, az Belső-Kína. 

Külső-Kína hatalmas méretű, de csekély népességű területekből áll: ilyen Tibet, 
Xinjiang (Hszincsiang, Kelet-Turkesztán), Belső-Mongólia, Qinghai (Csinghaj), Ningxia 
(Ninghszia) és Gansu (Kanszu). A domborzati viszonyok itt igen szélsőségesek, errefelé 
található a világ legmagasabb hegycsúcsa, a Csomolungma (8848 m), a világ második 
legmélyebben fekvő szárazföldi területe, a Turfáni-mélyedés (tengerszint alatt 154 m), a világ 
legjelentősebb sivatagjai közül néhány (Góbi, Takla-Makán), de vannak itt óriási mocsarak és 
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sztyeppék is. Külső-Kína nagy része csak az utóbbi évszázadokban lett a kínai birodalom 
része, hagyományosan nem, vagy csak időnként tartozott Kínához. Bár az utóbbi 
évtizedekben jelentős volt a kínai bevándorlás, a népesség jelentős részét ma is a nemzeti 
kisebbségek teszik ki: tibetiek, ujgurok, mongolok stb. Ezek a csoportok hagyományosan 
pásztorkodással és öntözés nélküli földműveléssel foglalkoztak, ma már természetesen az ipar 
sem elhanyagolható. Ezek a vidékek jóval szegényebbek, mint Belső-Kína, egy főre jutó GDP-
jük fele-ötöde a tengerparti tartományokénak. Bár Külső-Kína területe nagyjából az ország 
felét teszi ki, lakossága csak 5%-a egész Kína lakosságának! 

Az ország lakóinak 95%-a Belső-Kínában, vagyis a tengerhez közelebb eső területeken, 
a sűrűn lakott középső, keleti és déli tartományokban él. Ez a terület a tulajdonképpeni Kína, 
történelmileg ezek a tartományok jelentették a birodalom magját, s itt éltek a han kínaiak, 
vagyis az az etnikum, amelyet mi ’kínainak’ nevezünk. Itt a földrajzi adottságok jóval 
kedvezőbbek, sok a termékeny folyóvölgy és alföld, nincsenek magas hegységek, és jóval több 
a csapadék. Hagyományosan az öntözéses, intenzív földművelés jellemző, ma a legnagyobb 
városok, ipari és kereskedelmi központok is itt koncentrálódnak. A Magyarországra érkező 
kínaiak túlnyomó többsége a túlnépesedett – és viszonylag jómódú – belső-kínai 
tartományokból származik. 

A Kínai Népköztársaság közigazgatási felosztása is tükrözi e kettősséget: míg Belső-
Kína tartományokra van felosztva, Külső-Kína inkább ún. nemzetiségi autonóm területekre, 
illetve nemzetiségi autonóm körzetekre. 

Belső-Kínát további két részre lehet felosztani: Észak-Kínára és Dél-Kínára, amelyek 
szintén sok szempontból eltérnek egymástól. A kettő között a határ a nagyjából a Jangce és a 
Sárga-folyó között, velük párhuzamosan folyó Huai- (Huaj-) folyó vonala (kb. a 35. szélességi 
fok). Dél sokkal melegebb és csapadékosabb, s délen a csapadék eloszlása és a folyók vízjárása 
sokkal egyenletesebb, kiszámíthatóbb. Északon jóval gyakoribbak mind az aszályok, mind az 
árvizek, a tél pedig – déllel ellentétben – kemény fagyokkal jár. Dél-Kínában a fő 
mezőgazdasági termény a rizs, míg Észak-Kínában a búza és a köles. Észak-Kína nyelve 
viszonylag egységes (mandarin), míg Dél-Kínában hat, egymás számára is érthetetlen 
nyelvjárást beszélnek az emberek. Dél-Kína gazdagabb, fejlettebb, nyitottabb, de éppen ezért 
egy kicsit zavarosabb is, mint Észak-Kína. Az északiaknak a különböző nomád törzsekkel való 
keveredés miatt kissé más a testfelépítésük, átlagosan 5 cm-rel magasabbak a délieknél, s 
erőteljesebbek, súlyosabbak náluk, arcvonásaik szögletesebbek. A déliek alacsonyabbak, 
gyengébb testalkatúak, de elmondható, hogy jobb érzékük van a művészetekhez és az 
üzlethez. Nem csoda, hogy a kínai kivándorlók túlnyomó többsége délről származik. 

 
Közigazgatási felosztás 
 

Kína fővárosa Peking (kínaiul Beijing, Pejcsing), ebben a városban találhatók a központi 
kormányszervek. Lakossága 20 millió fő, területe a legnagyobb magyar megye, Bács-Kiskun 
kétszerese – igaz, ez nemcsak a városiasodott területet jelenti, hanem a hozzácsatolt 
környező vidékeket is. A hatalmas országot a mindenkori központi kormányzat több mint 
kétezer éve tartományokra osztja, s Kína ma is tartományi jogú egységekből áll – összesen 
34-ből. Ezek közül 23-at neveznek ténylegesen tartománynak, Taiwant (Tajvan) is beleértve; 5 
úgynevezett „nemzetiségi autonóm területként” működik; 4 nagyvárost tartományi rangra 
emeltek (Peking, Tianjin [Tiencsin], Shanghai [Sanghaj], Chongqing [Csungcsing]); két egykori 
gyarmatváros, Hongkong és Makao „különleges közigazgatási területként”  funkcionál.. 

A tartományi jogú egységek területe átlagosan 300 ezer négyzetkilométer, ami 
körülbelül három Magyarországnyi, illetve egy Lengyelországnyi vagy Olaszországnyi 
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területnek felel meg. Természetesen a tartományok nem egyformák, Xinjiang például 
egymaga nagyobb, mint Kína tizenhárom legkisebb tartománya együtt. A tartományok 
lakóinak száma is változatos: átlagosan mintegy 38 millióan élnek egyben, de a tengerparti, 
illetve alföldi tartományok ennél sokkal népesebbek, míg Külső-Kína nagy kiterjedésű, főleg 
nemzetiségek által lakott területein kevesebben élnek. A legnépesebb tartományok: 
Guangdong (Kuangtung, 104 millió), Shandong (Santung, 95 millió) és Henan (Honan, 94 
millió); a legkisebb népességűek Tibet (3 millió), Qinghai (5 millió) és Ningxia (6 millió). 

A tartományi jogú egységek további egységekre – megyékre, körzetekre, járásokra, 
településekre – oszlanak. A hivatalos személyi iratokban általában az illető születésének 
tartománya szerepel, nem városa vagy megyéje. A magyarországi kínaiak legnagyobb része a 
délkelet-kínai Fujian (Fucsien), illetve Zhejiang (Csöcsiang) tartományokból származik 
(ezeknek 36, illetve 54 millió lakosuk van). 
 
KÍNA LAKÓI 
 

Mint közismert, Kína a világ legnépesebb országa, a világon csaknem minden ötödik 
ember itt él. A népesség elsöprő többségét a han etnikum teszi ki, de más nemzetiségek is 
élnek az országban. A lakosságszám jelenleg még valamelyest emelkedik, de egy-két évtizeden 
belül csökkenésnek fog indulni, és India népessége hamarosan meghaladja Kínáét. 
 
Hanok és nemzeti kisebbségek 
 

A Kínai Népköztársaság hivatalos meghatározása szerint soknemzetiségű ország, 
amelyben összesen 56 népcsoport él. A többséget a han nemzetiség teszi ki, ők azok, akiket 
mi „kínainak” nevezünk. A 2010-es népszámlálás szerint a hanok a népesség 91,51%-át teszik 
ki, s a gyakorlatban ők uralják az országot. Az 55 nemzeti kisebbség számaránya 8,49%, ez is 
több mint 110 millió embert jelent. A legnagyobb kisebbség a zhuang (csuang, 16,9 millió), 
őket követik a huik (huj, 10,6 millió), a mandzsuk (10,4 millió), az ujgurok (10,1 millió) és a 
miaók (9,4 millió). A legkisebb elismert nemzetiség a tatár, mindössze 3500 fővel. A 
kisebbségek által lakott vidékek teszik ki Kína területének több mint a felét, Külső-Kínát. A 
nemzetiségek nagy része néhány tíz-, illetve százezer főt számlál. A hanok főleg Belső-
Kínában, a gazdag, zsúfolt keleti és déli területeken élnek, bár nemsokára valószínűleg már 
mindenhol túlsúlyban lesznek. A kisebbségek a szegényebb, ritkán lakott hegyekben, 
pusztákon, fennsíkokon, erdőségekben élnek. Egyes nemzetiségeket alig lehet 
megkülönböztetni a hanoktól, például a mandzsu nép, amely a 17. században még egész Kínát 
meghódította, mára csaknem teljesen elkínaiasodott, nyelvét alig őrzi. A huik pedig etnikailag 
nem, csak muszlim vallásuk révén különböznek a többségtől. Más népek tagjai, például az 
ujgurok vagy a tibetiek, jól felismerhetők ruházatukról, arcvonásaikról, nyelvükről, sajátos 
kultúrájukról. 

A hanok nem alkotnak egységes csoportot, köztük is jelentős nyelvi, származásbeli, 
kulturális különbségek vannak, de identitásuk azonos. A hazánkba érkező kínai állampolgárok 
túlnyomó többsége han kínai. Azt, hogy egy kínai állampolgár milyen nemzetiségű, általában a 
személyi okmányai is tartalmazzák. 
 
Népesség 

 
Kína a világ legnépesebb állama. A 2010-es népszámlálás szerint az országban egész 

pontosan 1 339 724 852 fő – a magyar lakosság 130-szorosa – élt. Az azóta eltelt három 
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évben ez a szám nagyjából húszmillióval – két Magyarországnyival – emelkedett, de a 
növekedés lassul, és tíz-húsz éven belül meg fog állni, majd csökkenésnek indul. Kína 
népessége önmagában nagyobb, mint Európa, Észak-Amerika és Ausztrália népessége 
együttvéve. Súlyos problémákat okoz az, hogy a Föld művelhető területeinek mindössze 7%-a 
található Kínában, míg lakosságának 19%-a. 

A kínai népsűrűség a világátlag 3-szorosa (139 fő/ km2), ez még nem lenne túlságosan 
magas (összehasonlításként: Magyarország népsűrűsége 107 fő/ km2), a fő probléma a 
népesség eloszlásának egyenetlensége. Az ország jelentős részét kitevő nyugati sivatagi és 
magashegységi vidékeken mindössze pár millió ember él (például Tibet népsűrűsége 2 fő/ 
km2), az ország lakosságának nagy része a tengerparti területeken, a nagy folyók völgyében és 
Dél-Kínában zsúfolódik össze. Az utóbbi két-három évtizedben a sűrűn lakott vidékeken belül 
is rengeteg ember néhány népesedési csomópontban sűrűsödött össze. A Jangce-deltában 
Shanghai körül, a Gyöngy-folyó deltájában Kanton (Guangzhou, Kuangcsou) és Hongkong 
körül, északon Peking–Tianjin környékén és több más helyen a sokmilliós városok 
gyakorlatilag összenőttek. Így összesen tíz, több tízmilliós városcsoport jött létre. Ezek az 
ország területének 10%-át fedik le, de a lakosság egyharmada él bennük, és a gazdasági 
teljesítmény kétharmadát adják 

Kína hagyományosan mezőgazdasági ország, a gyors városiasodás csak az elmúlt két-
három évtizedben indult meg. 1980-ban a lakosságnak több mint a 80%-a vidéken élt, s 
jórészt földműveléssel foglalkozott. Ma már kevesebb, mint 48%-a vidéki, a többiek 
városlakókká váltak. Jelenleg mintegy 200–300 millió vidéki vendégmunkás dolgozik a 
városokban, az ő beköltözésük a világtörténelem legnagyobb mértékű népvándorlása. A Kínán 
belüli migráció mellett eltörpül a kivándorlás mértéke. 

A becslések szerint a világon mintegy 50–55 millió kínai él Kínán kívül. Nagy részük 
Délkelet-Ázsiában telepedett le (Thaiföld, Malajzia, Indonézia, Vietnam, Szingapúr, Fülöp-
szigetek stb.), ahol a gazdaság nagy részét a kezükben tartják. A térségen kívül az USA-ban él 
a legtöbb kínai (3, 8 millió), ezt Kanada (1, 5 millió), majd Peru (1, 3 millió) követi. Európában 
a legnagyobb kínai eredetű népességgel Franciaország rendelkezik (700 ezer), ezt Nagy-
Britannia (500 ezer) és Olaszország (210 ezer) követi. Arról, hogy hány kínai él 
Magyarországon, nincsen pontos adat, a hivatalos statisztikák 10 ezer körülire teszik a 
számukat. 
 
Demográfia 

 
Kína valószínűleg mindig is a világ legnépesebb országa volt, de ez hamarosan meg fog 

változni. A Kínai Népköztársaság 1949-es kikiáltásától fogva az 1970-es évek végéig az ország 
népessége csaknem megkétszereződött, ekkor egyértelművé vált, hogy a hasonló ütemű 
növekedés fenntarthatatlan. Ezért 1979-ben bevezették a születésszabályozási politikát, 
amelyet külföldön tévesen „egygyerek-politikaként” ismernek. Ennek részletei járásról járásra 
változnak; általában elmondható, hogy a városi házaspároknak csak egy gyerekük lehet, a 
vidékiek viszont abban az esetben vállalhatnak egy másodikat is, ha az első fogyatékos vagy 
lány lett. A nemzeti kisebbségek többségére enyhébb szabályok vonatkoznak. Aki az 
engedélyezettnél több gyereket vállal, azt elsősorban anyagi szankciókkal sújtják: büntetést 
kell fizetnie, kiesik az állami ellátó rendszerekből (például a gyerekei nem járhatnak ingyen 
iskolába), munkahelyi előmenetelét akadályozzák. A politika bevezetésétől fogva a 
születésszám jelentősen csökkent, 2010-ben egy szülőképes korú nőre 1,54 gyerek jutott. 
Időközben az emberek élettartama is növekedett (a születéskor várható élettartam jelenleg 
nőknél 75, férfiaknál 71 év, ami nagyjából a magyar adatoknak felel meg), így jelenleg még él az 
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1950–60-as évek baby boomjának népes nemzedéke. Mivel ők mostanában kezdenek nyugdíjba 
menni, 2012 óta csökken az aktív korban lévők száma, és növekszik az időseké; a 2020-as 
évek közepétől Kína össznépessége is gyors csökkenésnek indul majd.  

 
A KÍNAI NYELV 

 
Kínai nyelvnek a Kína népességének több mint 91%-át kitevő han nemzetiség által 

beszélt nyelvet (han yu, han-jü) szokás nevezni. Ez azonban korántsem egységes nyelv, mind 
időben, mind térben rendkívül változatos. Az idők folyamán a kínai nyelv, különösen a beszélt 
nyelv sokat változott: a kétezer évvel ezelőtti, illetve a jelenleg beszélt nyelv között legalább 
akkora a különbség, mint a latin és a modern francia között. Másrészt pedig egy adott 
időpillanatban is igen eltérő az ország különböző tájain élő han nemzetiségű emberek nyelve; 
egy pekingi és egy kantoni, ha mindkettő csak a saját „anyanyelvén” beszél, ugyanúgy nem érti 
meg egymást, mint egy francia és egy olasz. Hogy mégis beszélhetünk egyáltalán kínai nyelvről, 
az a kínai írásnak köszönhető: ez időben is igen keveset változott (egy kétezer éves szöveg 
egy művelt kínai számára többé-kevésbé ma is érthető), térben pedig egységes, a kantoni 
ugyanazokat az írásjegyeket használja, mint a pekingi (bár a szóhasználatban és a szórendben 
itt is vannak különbségek). 

A kínai az ún. sino-tibeti nyelvcsaládba tartozik. Igazán közeli nyelvrokonai nincsenek, 
legközelebb a tibeti nyelv áll hozzá, s távoli kapcsolatban van bizonyos, Burmában beszélt 
nyelvekkel. A közhiedelemmel ellentétben sem a japán, sem a koreai, sem a vietnami nem 
rokona a kínai nyelvnek, bár a történelem folyamán mindhárom nyelvbe számos kínai 
jövevényszó került, illetve mindhárom országnak hosszabb-rövidebb ideig a kínai volt a 
hivatalos írott nyelve. A japánok és a koreaiak ma is használnak kínai írásjegyeket, ezeket egy 
mondaton belül is keverik saját szótagírásuk jeleivel. 
 
Nyelvjárások 

 
Kínában ma hét nagyobb nyelvjárást különböztetnek meg. Ezek nem a szó európai 

értelmében vett nyelvjárások, hanem inkább önálló nyelvek; nagyjából akkora különbségek 
vannak köztük, mint az újlatin vagy a germán nyelvcsalád tagjai között. Tehát a hét nyelvjárás 
valamelyikét beszélő kínai nem érti meg a másik hat valamelyikét beszélő kínait. Ugyanakkor a 
népesség mintegy 70%-a az ún. északi nyelvjárást (pontosabban annak valamely alnyelvjárását) 
beszéli, és az ország hivatalos nyelve – a mandarin – is ezen alapul, ezért az északi nyelvjárást 
ismerőket Kína nagy részében megértik. A kínaiak maradék 30%-a beszéli a hat másik 
nyelvjárás valamelyikét – ezek is egyenként több tízmilliós nyelvek! Jelentőségüket növeli, 
hogy éppen a „kis” nyelvjárásokat beszélő dél-kínaiak teszik ki más országok kínai 
bevándorlóinak többségét. A nyelvjárásokon belül vannak alnyelvjárások is, ezek az adott 
nyelvjárásnak különböző, de egymás számára még – jó esetben – érthető változatai. 

A kínaiak és főleg a mindenkori kínai állam számára nagy problémát jelentett a kínai 
nyelv ilyen változatossága. Ha a népnyelvet nem is, de a birodalmi közigazgatásban dolgozó 
hivatalnokok nyelvét igyekeztek egységesíteni, a mindenkori főváros nyelvjárásához közelíteni. 
Mivel a főváros az utóbbi hét évszázadban csaknem folyamatosan Peking volt, a 
„hivatalnoknyelv”, vagyis a „mandarin”, lényegében az északi nyelvjárás pekingi változatát 
jelentette. A 20. század második felében ennek egy – a helyi elemektől megtisztított – 
változatát tették meg Kína hivatalos nyelvévé. Ez a – tulajdonképpen mesterségesen 
létrehozott – nyelvváltozat a putonghua (putunghua, „köznyelv”) nevet kapta, ezt használják a 
tévében és rádióban, ezt tanítják a kínai iskolákban és a kínaiul tanuló külföldieknek is. Ezen a 
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kiejtésen alapulnak a kínai állampolgárok hivatalos okirataiban szereplő nevek. A putonghua – 
amelyet a külföldiek ma is mandarinnak is neveznek – gyakorlatilag alig különbözik a többség 
által beszélt északi nyelvjárásoktól, így ha ezt beszéljük, Kína nagy részén nem lesz gondunk. 
Azokon a dél-kínai területeken, ahol az emberek „anyanyelve” nem az észak-kínai, a diákok az 
iskolákban afféle „idegen nyelvként” tanulják a putonghuát. Így – leszámítva egyes eldugott 
falvakat – minden kínai érti, és valamilyen szinten beszéli is a hivatalos nyelvet. 

A tartósan Magyarországon élő kínaiak jelentős része Fujian tartományból származik, 
itt az emberek anyanyelve nem a mandarin, hanem egy sajátos nyelvjárás, a min valamely 
alnyelvjárása (hogy melyik, az attól függ, hogy a tartomány melyik részéből származik valaki). 
A másik nagy hazai kínai csoportot a Zhejiang tartományból származók alkotják, ők is saját 
nyelvjárásuk (wu, vu) valamely változatát beszélik. A különböző területekről származó kínaiak 
jellemzően mandarin nyelven kommunikálnak egymással, és a hivatalos érintkezésben 
(nagykövetségi ügyintézésben, közös rendezvényeken, magyarországi kínai sajtóban, kínai 
vasárnapi iskolákban stb.) is a putonghuát használják. 
 
Milyen nyelv a kínai? 

 
A kínai nyelv legfontosabb jellemzője az egyszótagúság. A nyelv alapegységei a 

szótagok (pl. lang, min, pu, ning, ma), ezek nagy része önálló szóként is funkcionál. A szótagok 
önmagukban is jelentenek valamit, elvenni belőlük, változtatni rajtuk nem lehet. A szótagok 
fix, adott egységek, a kínai nyelv egésze belőlük építkezik. Az írásban egy írásjegy egy 
szótagnak felel meg. A mandarinban összesen csak 410 különböző hangalakú szótag van, az 
egész nyelv ezekből építkezik. A mai kínai nyelvben a szavak többsége összetett szó, amely 
kettő vagy több szótag egymás mellé tételével jön létre, de az összetett szó jelentése az őt 
alkotó szótagok jelentéséből kikövetkeztethető. Például a dian (tien) jelentése ’villám’, 
’elektromosság’, a hua pedig ’beszédet’ jelent; a kettő összetételével létrejött dianhua 
(’elektromos beszéd’) jelentése ’telefon’. Ugyanígy xue (hszüe)=’tanulás’, xiao 
(hsziao)=’intézmény’, xuexiao=’iskola’.  

A másik fontos sajátosság a zenei hangsúlyok, „tónusok” használata. A kínaiban 
minden szónak hangsúlya, tónusa van, s ugyanolyan hangalakú szó más dallammal kiejtve 
egészen mást jelent. A kitartott magas hangon ejtett ma jelentése ’anya’, a mélyről induló, 
eső, majd emelkedő dallamú ma-é pedig ’ló’. A zhu (csu) szótag más-más tónussal ejtve 
jelenthet – többek között – ’disznót’, ’bambuszt’, ’főnököt’, ’oszlopot’. Mindezeket írásban 
teljesen más írásjeggyel írják. A zenei hangsúlyok száma véges, a mai északi nyelvjárásban 
összesen négyfajta tónus van, a déli nyelvjárásokban ennél valamivel több. A latin betűs 
átírásoknál nyelvkönyvekben és szótárakban mellékjelekkel vagy számokkal szokták jelezni, 
hogy egy adott szó milyen tónussal ejtendő (pīng, píng, pǐng, pìng vagy ping1, ping2, ping3, 
ping4). Újságcikkekben, hivatalos okmányokban, nem tudományos szövegekben nem szokták 
megadni a hangsúlyt (a jelen jegyzetben sem közöljük a kínai nevek és kifejezések szótagjainak 
tónusát). 

A harmadik jellegzetesség az úgynevezett „elszigetelés”. Ez annyit tesz, hogy a szó(tag) 
fix és megváltoztathatatlan, minden helyzetben ugyanaz marad az ejtése és az írása: soha nem 
változik meg a szótő, és a szó végére sem kapcsolódhat toldalék. Tehát a kínaiban nincs 
főnév-, melléknév-, igeragozás, nincs egyes és többes szám, nincsenek nemek, számok, esetek. 
Azt, hogy egy szó a mondatban milyen funkciót tölt be, csak szövegkörnyezetéből 
állapíthatjuk meg, hiszen magán a szón nincs semmiféle toldalék, amiből következtethetnénk a 
szerepére. A kínai nyelvtan tehát rendkívül egyszerű; azt, hogy „Tegnap elmentem a boltba”, 
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így fejezik ki: „Én tegnap megy bolt”; az, hogy „A gyerekek a hétvégén kirándulni mennek a 
barátaikkal”, így hangzik: „Hétvége gyerek vele barát megy kirándul”. 
 
A kínai írás 

 
A kínai nyelv alapegysége a szótag, ennek megfelelően az írás is a szótagokhoz 

igazodik: a kínaiak nem hangokat írnak le betűkkel, hanem szótagokat írásjegyekkel. Ha tehát 
kínai szöveget látunk, tudhatjuk, hogy abban minden egyes írásjegy egy-egy – jelentéssel bíró – 
szótagot jelöl. A legnagyobb, 1039-ben kiadott szótár 53 ezer írásjegyet tartalmaz, de a 
gyakorlatban csupán 3000–4000 írásjegyet használnak, még egy műveltebb kínai sem ismer 
ennél többet. 

Az első kínai írásos emlékek a Kr. e. 14. században megjelent jósló-csontok, az ezeken 
található ábrák egyértelműen a mai kínai írásjegyek elődei. A Kr. e. I. évezred első feléből 
főleg bronzedényekre vésett vagy öntött feliratok maradtak ránk. Az évezred második 
felében vékony bambusz- és falapokra, illetve selyemre írtak, ekkor már tust és ecsetet is 
használtak. A papírt Kr. u. 100 körül találták fel, s ez az olcsó és nagy mennyiségben 
előállítható íráshordozó néhány évtizeden belül egyeduralkodóvá vált. A könyvnyomtatást a 9. 
században találták fel, ettől fogva a fontosabb könyveket nyomtatva adták ki, magas 
példányszámban. A szövegeket hagyományosan – egészen a 20. századig – függőlegesen, 
fentről lefelé írták, s a sorok jobbról balra követték egymást. Bár ma már szabványosnak a 
nyugatias írásirány számít, vagyis vízszintesen, balról jobbra írnak, néha még ma is 
találkozhatunk hagyományos függőleges szedéssel.  

A kínai írásjegyek nem véletlenszerű krikszkrakszok, hanem általában logikus 
felépítéssel rendelkeznek. A legtöbb írásjegy két elemből áll, ezek egyike azt jelzi, hogy milyen 
fogalomkörhöz tartozik az adott szó, a másik pedig azt, hogy nagyjából miként kell kiejteni. 
 
Pejcsing vagy Beijing? 

 
Amikor kínai neveket és kifejezéseket nyugati nyelvű, latin betűs szövegekben kell 

visszaadnunk, akkor magától értetődő módon nem használhatjuk az eredeti írásjegyeket. Így 
az eredeti kínai szót át kell írni latin betűsre valamely átírási szabály alapján. Sajnos az átírások 
nem lehetnek tökéletesek, mert a kínai nyelv egyes hangjaira nincs megfelelő betűnk. 
Régebben minden országnak megvolt a saját átírási rendszere: ugyanazt a kínai szót másképp 
írták át az angolok, a franciák, a németek stb. Magyar átírásból két változat is létezett: az 
úgynevezett „magyar népszerű” és a „magyar tudományos” átírás. Amióta Kína integrálódott 
a világba, és megélénkültek az ország nemzetközi kapcsolatai, a sokféle átírás használata 
tarthatatlanná vált, hiszen azonosíthatatlanná tette a kínai személyeket, helyeket és 
kifejezéseket. Ezért a világ egyre több országában egységesen az úgynevezett pinyin (pinjin) 
átírást kezdték használni – ezt alkalmazza a jelen kiadvány is, de első előforduláskor, ahol ez 
eltér a pinyintől, a „magyar népszerű” alakot is megadjuk. 

A pinyin átírási rendszert a kínaiak dolgozták ki még az 1950-es években, elsősorban 
azzal a céllal, hogy az iskolákban ezen keresztül tanítsák meg a gyerekeknek az egyes szavak 
hivatalos (mandarin vagy putonghua) kiejtését. Később minden olyan helyzetben alkalmazni 
kezdték, ahol kínai szavakat latin betűkkel kellett visszaadni (utcanév táblákon, térképeken, 
újságokban). 1979 óta hivatalosan minden, Kínában megjelent nyugati nyelvű szövegben a 
pinyint használják, s ez szerepel a kínai útlevelekben, diplomáciai iratokban, nyelvkönyvekben, 
szótárakban is. Az 1990-es évektől fogva a pinyin az egész világon elterjedt, ma már a világ 
legtöbb országában kiszorította a helyi átírásokat – Magyarországon azonban még mindig 
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sokan a „magyar népszerű” átírást alkalmazzák. A pinyin előnye, hogy nemzetközi, ugyanazt a 
kínai nevet vagy szót ugyanúgy adják vissza az angol, francia, német stb. szövegekben, ezt 
használja a nyugati sajtó nagy része, a Wikipédia különböző nyelvű változatai stb. Hátránya, 
hogy a pinyin egyetlen nyugati nyelv betűhasználati szokásainak sem felel meg igazán, így az 
ezzel írt szavakat nem pontosan úgy kell ejteni, ahogy azt elsőre gondolnánk. Tehát a pinyin 
kiolvasásának – nem túl bonyolult – szabályait külön meg kell tanulni. Főleg a szótagkezdő 
mássalhangzókkal van gond, ezek közül a magyartól leginkább eltérő betűk kiejtése: b  p, ch 
 cs, d t, g  k, j  ty, q  tyh, r  zs, s  sz, sh  s, x hsz, z  dz, zh  dzs. 

A Kínai Népköztársaság állampolgárainak adatai a nemzetközi okmányaikban pinyin 
átírással szerepelnek, így kell bekerülniük a magyar nyilvántartásokba is. 

 
KÍNA TÖRTÉNETE 

 
A kínai a világ legrégebbi folyamatosan fennálló állama és kultúrája. A kínaiak eredete 

tisztázatlan, nem tudni, hogy pontosan honnan származnak. A mai Kína területén számos 
ősemberleletet találtak, de a különböző ős- és előemberekről nem lehet megállapítani, hogy 
elődeik voltak-e a mai kínaiaknak. Az mindenesetre biztos, hogy a kínaiak tudatában úgy él az 
eredet kérdése, hogy a mai Kína földjén az idők kezdete óta kínaiak laktak, civilizációjuk itt 
alakult ki. 

Annak gyökerei, amit kínai kultúrának nevezünk, az újkőkorba nyúlnak vissza. Kína 
területén Kr. e. 8000 körül zajlott le a „neolitikus forradalom”, ekkor terjedt el a 
földművelés, a kerámiakészítés, a szövés. Kr. e. 5000 körül már több olyan újkőkori kultúra 
virágzott Kína területén, amelyben megtalálható volt több olyan elem – például a 
sárkánymotívumok, a jádekő megmunkálása, az őskultusz –, amely a kínai kultúrában is tovább 
élt. 

Az első kínai államnak a kínai hagyomány a Xia- (Hszia-) dinasztiát tartja, amely a Kr. 
e. 21–17. század között állt fenn a Sárga-folyó völgyében. Ennek léte nem bizonyított. A 
következő dinasztia, a Shang (Sang, Kr. e. 17–11. sz.) már egész biztosan létezett, ebben az 
időszakban jelent meg a bronzművesség és az írás. Ezt a dinasztiát a Zhou- (Csou-) ház 
döntötte meg, amely a leghosszabban fennálló kínai dinasztia volt (Kr. e. 11. sz.–Kr. e. 221). E 
korai dinasztiák alatt Kína nem volt egységes: területén kisebb-nagyobb törzsek, államok, 
fejedelemségek osztoztak, amelyek laza függésben álltak a királyi házzal, és gyakori háborúkat 
vívtak egymással. A Zhou-kor rendkívül színes és fontos időszak volt. Ekkor alakultak ki azok 
az eszmék, intézmények, hagyományok, amelyek az egész későbbi kínai történelmet 
meghatározták; ekkor született meg a kínai irodalom és filozófia; ekkor jött létre az az írott 
nyelv, amely több mint kétezer éven át szinte változatlan formában a birodalom fő 
kommunikációs eszköze lett; s összességében ekkor öltött formát a sajátos kínai kultúra. 

A Zhou-dinasztia második felében a kínai területeket uraló fejedelemségek évszázados 
háborúkat vívtak egymással, hogy uralmukat minél nagyobb területre kiterjesszék. Végül Kr. e. 
221-ben az egyik fejedelemség uralkodója, Qin Shihuang (Csin Si-huang) legyőzte az összes 
többi államot, egyesítette a birodalmat, és megalapította a Kínai Császárságot. Ez az 
államalakulat 1911-ig folyamatosan fennállt. Qin Shihuang egységesítette a pénzérméket, a 
mértékegységeket és az írásjegyeket, felépíttette a későbbi Nagy Fal elődjét, egységes 
közigazgatást épített ki. Maga az Első Császár nem uralkodott sokáig, dinasztiáját felkelések 
buktatták meg. A helyébe lépő Han-dinasztia (Kr. e. 206–Kr. u. 220) azonban több mint 
négyszáz éven keresztül fennállt. A Hanok alatt szilárdult meg az egységes birodalom, így nem 
csoda, hogy e dinasztiáról kapta nevét a han etnikum és a kínai nyelv. Ebben a korban az 
ország területe és lakossága nagyjából megegyezett a vele párhuzamosan fennálló Római 
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Birodaloméval – a különbség az, hogy míg Róma elbukott, a Hanok birodalma tulajdonképpen 
máig fennmaradt. 

A Han-dinasztia Kr. u. 220-as bukása után az ország néhány évszázadra darabokra 
hullott, Észak-Kínában nomád hódítók alapítottak rövid életű államokat, délen kínai dinasztiák 
jöttek létre. A széttagoltság időszakában terjedt el Kínában az indiai eredetű buddhizmus, és 
ebben a korban népesítették be a hanok a mai Dél-Kínát. Az egység eszméje azonban 
fennmaradt, és az országot a Sui- (Szuj-) dinasztiának (581–618) sikerült újra egyesítenie. Ez 
az uralkodóház nemcsak az egységes császárság helyreállításával, hanem a Nagy-csatorna – a 
világ leghosszabb mesterséges vízi útja – felépítésével is beírta nevét a történelembe. 

A rövid életű Sui-házat a Tang-dinasztia (618–907) követte, amelyet Kína virágkorának 
tartanak. A Tang-korban Kína minden korábbinál nagyobb területű, virágzó nemzetközi 
birodalommá vált, hatalmas hódításokat hajtott végre. Fővárosa, Chang’an (Csangan, a mai 
Xi’an [Hszian]) egymillió lakosával az akkori világ legnagyobb városa volt. Számos külföldi 
kereskedő, hittérítő, diplomata élt az országban, virágzott a költészet és a különböző 
művészetek. A Tang-korban találták fel a kínaiak a könyvnyomtatást. 

A Tang-kor után néhány évtizedes széttagoltságot követően a Song- (Szung-) dinasztia 
(960–1279) került Kína trónjára. A Song-kort szokták Kína ezüstkorának nevezni. Katonailag 
az ország gyenge volt, Észak-Kína nagy részét nomád népek foglalták el. A tudományban és 
technológiában azonban a kínaiak óriási eredményeket értek el ekkor, ugrásszerűen megnőtt 
a mezőgazdaság, az ipar és a kereskedelem hatékonysága. A magasabb területekre vízemelő 
berendezésekkel juttatták fel a rizstermesztéshez szükséges vizet, elterjedt a puskapor, 
virágzott a porcelánkészítés. A hajók méretében és biztonságosságában a kínaiak minden más 
országot megelőztek, feltalálták a papírpénzt és a hajózáshoz használatos iránytűt. A híres 
kínai találmányok jó része a Song-korban jött létre, ekkoriban Kína a világ technikailag 
legfejlettebb, legkreatívabb, leggazdagabb országa volt, s a városi népesség aránya is itt volt a 
legnagyobb. 

A Song-dinasztiát a mongolok döntötték meg, akiknek 1206-tól kialakuló 
világbirodalma 1279-ben bekebelezte egész Kínát. A mongol nagykán felvette a kínai császári 
címet is, és Peking központtal megalakította a Yuan- (Jüan-) dinasztiát (1279–1368). Ebben a 
korban járt Kínában Marco Polo, a velencei kalmár. A mongolok azonban nem tudták Kínát 
sikeresen irányítani, így uralmuk kevesebb, mint egy évszázad után összeomlott. A 
mongolokat elűző kínai felkelő megalapította a Ming-dinasztiát (1368–1644). A Ming-ház 
uralkodásának első felére a nyitottság volt a jellemző, a második felében azonban az ország 
bezárkózott. A mongolok távol tartása érdekében az északi határon felépítették a Nagy Fal 
azon szakaszait, amelyeket ma is látni, a tengeri kereskedelmet betiltották. Ebben az 
időszakban épültek fel a mai Peking alapjai. 

A Ming-dinasztiát az északi nomád mandzsu nép döntötte meg, amely elfoglalta egész 
Kínát, és Qing (Csing) néven megalapította az utolsó császári dinasztiát (1644–1911). A Qing-
dinasztia uralma első felében hatalmas hódításokat hajtott végre, ebben az időszakban 
alakultak ki Kína mai határai: ekkor lett a birodalomé Tibet, Xinjiang, Mongólia, Mandzsúria 
stb. Óriási népességrobbanás következett be, nagy építkezések zajlottak, és a ma látható kínai 
műemlékek nagy része ebben az időszakban nyerte el végső formáját. A dinasztia a külföld 
felé elzárkózó volt, a nyugati kereskedők tevékenységét csak egyetlen városban 
engedélyezték. Más országokat Kína nem ismert el magával egyenrangúnak. Végül Anglia az 
1839–42-es első ópiumháborúban fegyverrel kényszerítette Kínát arra, hogy megnyissa 
kikötőit, és engedélyezze a szabad kereskedelmet. A következő bő fél évszázad Kína 
rendkívül mély válságát hozta; a nyugati hatalmak egy sor újabb háborúval szereztek további 
kikötőket és előjogokat az országban, és a 19. század végén Japán is jelentős területek 
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átadására kényszerítette Kínát. Ugyanakkor ebben az időszakban ismerkedtek meg a kínaiak a 
fejlett nyugati technikával és a legújabb eszmékkel. 

A külső támadásoktól és belső felkelésektől sújtott Qing-dinasztiát a Sun Yat-sen 
(Szun Jat-szen) vezette köztársaságpártiak megbuktatták, és 1912. január 1-jén kikiáltották a 
Kínai Köztársaságot (1912–1949). Ezzel véget ért a Kr. e. 221 óta tartó császári időszak. A 
köztársaság kora azonban fejlődés és függetlenség helyett zűrzavart, polgárháborút és további 
külföldi behatolást hozott. E kaotikus korban, 1921-ben alakult meg a Kínai Kommunista Párt, 
amely hamarosan hosszú harcba kezdett a Kína feletti uralomért. 1937-ben Japán általános 
támadást indított Kína ellen, és területének jelentős részét megszállta. 1945-ben a japánok 
kapituláltak, de az így felszabadult Kínában újabb polgárháború kezdődött a köztársasági 
kormány és a kommunisták között. A harc végül 1949-ben ért véget a kommunisták 
győzelmével, a köztársaságiak Taiwan szigetére menekültek, ahol máig tartják magukat. 

Az első ópiumháború és 1949 között eltelt bő egy évszázad a kínaiak szemében a 
megaláztatás, a kiszolgáltatottság, a kizsákmányolás, a külföldi agresszió időszaka volt. A 
Nyugattal és Japánnal szembeni ellenérzések ebben a korban gyökereznek, és a Kínai 
Kommunista Párt (KKP) legitimitása is jórészt arra épül, hogy a kommunistáknak sikerült 
véget vetniük ezen zűrzavaros időszaknak. 

1949. október 1-jén Mao Zedong (Mao Ce-tung), a kínai kommunisták vezetője 
kikiáltotta a Kínai Népköztársaságot. Ezzel több mint egy évszázad óta Kína először vált 
független, önálló állammá, s először nem sújtották háborúk. Az 1950-es években jelentős 
modernizáció indult meg minden területen, új iparágak jelentek meg, általánossá vált az 
alapfokú oktatás és az egészségügyi ellátás. Ugyanakkor Mao 1976-os haláláig folyamatosak 
voltak a különböző politikai kampányok, amelyeknek több millió ember esett áldozatul, és 
amelyek a gazdasági építést lassították. Az úgynevezett „kulturális forradalom” (1966–1976) 
alatt a párton belüli hatalmi és ideológiai harcok az egész országot káoszba taszították, 
miközben Kína kapcsolata minden más állammal megromlott, s még a többi kommunista 
országtól is elszigetelődött. 

Mao Zedong 1976-os halála után, 1978-ban a pártvezetők pragmatikus csoportja vette 
át a hatalmat, Deng Xiaoping (Teng Hsziao-ping) vezetésével, aki meghirdette a „reform és 
nyitás” politikáját. Ennek lényege, hogy a gazdaságban visszaszorították az állami befolyást, és 
teret engedtek a piaci erőknek. A „szocialista piacgazdaságnak” nevezett rendszerben a 
politikai hatalom továbbra is a Kínai Kommunista Párté, de a gazdaságban nagy szabadsága van 
a magánvállalkozásoknak, bárki alapíthat céget, és a külföldi befektetőket is szívesen látják. A 
reform és nyitás óriási sikert hozott, az elmúlt harminc évben a kínai gazdaság átlagosan évi 
10%-kal nőtt, a kínai a világ második legnagyobb gazdaságává vált, 400 millió ember 
emelkedett ki a mélyszegénységből, és Kína ma már csúcstechnológiai nagyhatalom. 
Előrejelzések szerint gazdasága méretét tekintve egy évtizeden belül megelőzi az USA-t. 
 
 
KÍNAI VALLÁSOK 

 
Kína történelme nagy részében el volt zárva a külvilágtól, nagyon kevés külső hatás érte. 

Ezért a kínai vallások, eszmerendszerek, szokások nagyban különböztek más kultúráktól. Az 
utóbbi évtizedekben némi elnyugatosodás figyelhető meg, de ennek mélysége kérdéses. 
Kínában a történelem során számos vallás és filozófia megjelent, ezek egy része eltűnt, más 
részük gyökeret eresztett. A kínai vallásosságra általánosan jellemzők az alábbiak: 
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 Többistenhit: az idegen eredetű, nem túl befolyásos iszlámon és kereszténységen kívül 
minden, Kínában honos vallásban számos istenség létezik, ezek jellemzően olyan égi 
hierarchiába vannak szervezve, mint a földi hivatalnokrendszer. 

 „Adok-kapok” viszony az istenségekkel. A kínai vallásosság alapvetően praktikus, az 
istenségekkel, szellemekkel, ősökkel az ember afféle cserekapcsolatban áll: áldozatot mutat be 
nekik, hogy evilági segítséget kapjon tőlük (gazdagság, fiúgyerek születése, siker a 
hivatalnokvizsgán vagy az üzletben stb.) 

 „Vagyok helyett ések”: a vallásosság jellemzően nem kizárólagos, egy ember egyszerre 
hihet buddhista, taoista, népi istenségekben, követhet különböző kultuszokat. Sok vallásos 
kínai nem is tudja megmondani, hogy milyen vallású, hiszen különféle istenségekhez 
imádkozik. Emiatt (is) jellemző a vallási tolerancia, ritka a vallási eredetű konfliktus, Kínában 
sosem voltak vallásháborúk. 

 A túlvilági és evilági lények ugyanabban a világban tartózkodnak, az istenségeknek nem 
valamiféle távoli másvilág a lakhelyük, hanem közöttünk vannak, beavatkoznak az itteni 
történésekbe. Az ember is beleszólhat az istenségek ügyeibe, például az állam istent nevezhet 
ki, vagy mozdíthat el, hitvitában dönthet. Az idők során sok valós történelmi személy vált 
istenséggé, császári kinevezéssel vagy a népi kultuszok alakulása során. A kínai államnak az 
egyházak és az isteni szféra lakói is alá vannak rendelve. 

Maguk a kínaiak a legfontosabb eszmerendszereiket a „három tanításként” szokták 
emlegetni, ezek a konfucianizmus, a taoizmus és a buddhizmus. Már ezek kialakulása előtt 
létezett azonban jó néhány olyan kultusz, amelyekre a tételes vallások ráépültek, s amelyek 
így vagy úgy ma is meghatározók: 

 Őskultusz: a kínai élet alapegysége a (nagy)család, s ebben nemcsak a pillanatnyilag élő 
rokonok tartoznak bele, hanem a már halott felmenők (ősök), illetőleg a jövőbeli 
nemzedékek is. Az ember az ősei szellemeinek rendszeres áldozatokat mutat be, hogy azok 
segítsenek a család boldogulásában. Ha a szellem nem kap áldozatot, éhes kísértetté válik, és 
bajt hoz utódaira. Ezért is kötelessége a férfinak, hogy fiúgyermeket nemzzen, hiszen ezzel 
fenntartható a család – és az áldozatok – folytonossága. 

 Helyi földistenek kultusza: minden falu, terület saját földistennel rendelkezik, amely a 
jó termésről gondoskodik. Neki a helyi lakosok, illetve képviseletükben a hivatalnokok 
kötelesek voltak áldozatot bemutatni. 

 Egyéb istenségek kultusza: szinte mindennek van védőistene, szelleme: szakmáknak 
(kocsmárosok, hajósok, papírkészítők stb.), földrajzi képződményeknek (hegyek, barlangok, 
vizek, – ez utóbbiak istenségei a sárkányok – stb.), ház körüli dolgoknak (tűzhely, árnyékszék 
stb.) 

 Állami kultusz: Kr. e. 1000 körültől az Ég afféle személytelen főistenként szolgál, amely 
a birodalom rendjéről, a megfelelő időjárásról gondoskodik. Az Ég választja ki és buktatja meg 
a dinasztiákat, az Ég figyelmezteti az uralkodókat különböző katasztrófákkal, hogy letértek a 
helyes kormányzás útjáról. A császár kizárólagos joga és kötelessége, hogy az Égnek áldozatot 
mutasson be az Ég templomában. 

A vallásosság ezen alaprétegeit a „három tanítás’ nem törölte el, hanem rájuk épült, 
magukba olvasztotta őket. A mai kínai állam természetesen szekuláris, de ellenőrzi az 
egyházakat és vallásokat, emellett bizonyos vallással kapcsolatos projekteket támogat is: 
templomokat újíttat fel, ünnepségeket szervez, zarándokutakat épít ki stb. Vallási ügyekben is 
dönt, például beleszól a tibeti buddhizmus élő buddháinak újjászületésébe. 
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Konfucianizmus 
 
A konfucianizmusnak vannak vallási elemei, de alapvetően nem vallás, hanem inkább 

politikai és erkölcsfilozófia, világnézet, értékrend, viselkedési normarendszer. Megalapítójának 
a Kr. e. 6–5. században élt Konfuciusz (Kongzi, Kung-ce) nevű gondolkodót tartják, de a 
konfucianizmus jóval több, mint az ókori bölcs filozófiai tanításai. Az iskola mindig is arra 
kereste a választ, hogy miképpen lehet ezen a világon békét, jólétet, harmóniát teremteni – 
vagyis a konfucianizmus alapvetően az emberek közti viszonyokkal foglalkozik, nem pedig az 
ember és valamilyen transzcendens hatalom kapcsolatával, mint a vallások. A Kr. e. 2. 
századtól ez volt Kína hivatalos államideológiája, a hivatalnokoknak ebből kellett vizsgázniuk, 
és a közemberek mindennapi viselkedését, gondolkodását is ez szabályozta. A konfuciánus 
gondolkodás néhány jellemzője: 
    Minden közösség – legyen szó családról, munkahelyi kollektíváról, civil szervezetről 

vagy akár az egész társadalomról – szigorú hierarchián alapul, amelyben mindenkinek 
megvan a maga pontos helye, a pozícióhoz pedig jól körülírt jogok és kötelességek 
tartoznak. 

    A hierarchiában alacsonyabban állók tisztelettel és engedelmességgel tartoznak a 
feletteseknek, a magasabban állóknak pedig emberséggel kell kezelniük alárendeltjeiket. 
Ezzel megvalósul a legfőbb jó, az emberek közötti harmónia, egy olyan állapot, amelyben 
mindenki végzi a – státusából adódó – feladatait, miközben tekintettel van a többiekre 
is. Az időseket általános tisztelet övezi. 

    Az egyén alá van rendelve a közösségnek, s ebből következően az egyéni jogok és 
érdekek alá vannak rendelve a csoportérdeknek. 

    A konfrontáció helyett a konszenzust keresik, vagyis a vitákat igyekeznek békésen 
megoldani. Minden helyzetben meg kell őrizni a magunk és a mások méltóságát, „arcát”. 

    Az ember életének fő célja, hogy közösségével (elsősorban családjával) szembeni 
kötelezettségeinek eleget tegyen, ennek pedig alapja a tudás, a munka, a szorgalom. A 
műveltség, a hivatali rang, az anyagi siker nagy tiszteletet vált ki, hiszen azt jelzi, hogy az 
ember jól látja el kötelezettségeit. 
Mindezek a jellemzők attól függetlenül áthatják a kínaiak gondolkodását, hogy 
történetesen konfuciánusnak vallják-e magukat vagy sem, hiszen itt nem választott 
identitásról, hanem gyerekkortól elsajátított értékrendről van szó. Az utóbbi két 
évtizedben a kínai állam tudatosan is igyekszik terjeszteni a konfuciánus értékeket. 

 
Taoizmus 

 
A taoizmus a Kr. e. I. évezred derekán megjelent kínai filozófiai iskola, amely idővel 

jelentősen módosult, és vallássá vált. A Laozi (Lao-ce) nevű bölcs (Kr. e. 6–5. sz.?) nevéhez 
fűződő Tao Te King (Az Út és Erény könyve)című taoista alapmű szerint a világot a dao (tao, 
alapjelentése: ’út’) határozza meg; ez afféle természeti törvényt jelent, vagyis azt az erőt, 
amely a dolgok alakulását irányítja, s egyben a medret is, amelyben a dolgok folynak. A világ a 
dao szerint halad előre, mint egy folyam. Az embernek nem szabad beavatkoznia a 
történésekbe, sodródnia kell az árral, mert ha ellenszegül, akkor megzavarja a természet 
rendjét, és bajt zúdít a saját fejére. Minden aktív cselekvés elítélendő, a bölcs ember fő 
magatartásformája a „nem-cselekvés”. Mindent, amit mesterségesen, erőszakkal hoztak létre, 
el kell vetni. 
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A Kr. u. 2. századtól a hivatalnok-értelmiség köreiben divatos filozófiai taoizmus 
misztikus elemei leszivárogtak az egyszerű nép körébe, s ott egyéb, már meglévő 
hagyományokkal, babonákkal, hiedelmekkel ötvöződve új vallássá alakultak. A vallási taoizmus 
követőinek fő céljává az örök, de legalábbis a hosszú élet elérése vált. Ezt a célt a különböző 
taoista mesterek, iskolák, szekták különböző módszerekkel igyekeztek elérni: bűvös 
talizmánokkal, az örök élet elixírjével, meditációval, szexuális gyakorlatokkal, böjttel stb. A 
taoizmusnak nagy szerepe volt a kínai orvoslás és más tudományágak fejlődésében, 
befolyásolta a harmóniára való törekvés megnyilvánulásait, a művészetben pedig a 
természetkultusz kialakulásához vezetett – egyértelmű taoista hatást tükröznek például a 
természet rendjét idealizáló kínai tájképfestmények. 
 
Buddhizmus 

 
A indiai eredetű vallás, amelynek Ázsia-szerte rengeteg változata alakult ki, Kínában a 

Kr. u. 2. században kezdett terjedni, virágkorát a 7–9. században élte. Itt a vallás mahájána 
(„nagy kocsi”) ága terjedt el, amely szerint nemcsak a társadalomból kivonult, 
megvilágosodott bölcs aszkéták juthatnak el a nirvánába, hanem bárki, aki elég jót tesz, vagy 
akinek sikerül egy-egy istenség pártfogását megnyernie. A nirvána, amely az eredeti 
buddhizmusban a teljes megsemmisülést – vagyis a szenvedésekkel teli életek körforgásából 
való kilépést – jelenti, a mahájánában egyfajta boldog mennyországgá vált. Így Kínában a 
buddhizmus a tömegek vallása lett. A 9. századtól a buddhizmus némileg visszaszorult, de 
máig a legtöbb követővel rendelkezik az országban. A kínai buddhizmusban számos istenség, 
szent, buddha létezik, akik a hívők segítségére lehetnek. Nagy szerepet játszik az Eljövendő 
Buddha, Maitréja, akinek hívei abban hisznek, hogy a földön el fog jönni Maitréja uralmának 
korszaka, amely békét és boldogságot fog hozni (ezt az istenséget szokás kövér, mosolygó, 
nagy fülű, félmeztelen, ülő alakban ábrázolni). Nagy népszerűségnek örvend a Nyugati Buddha, 
Amitábha. Híveinek fő feladata az, hogy higgyenek és imádkozzanak azért, hogy a Nyugati 
Paradicsomban születhessenek újjá. A bódhiszattvák – olyan szentek, akik megvilágosodtak 
ugyan, de nem lépnek be a nirvánába, hogy itt maradván segítsék az embereket – közül 
Guanyin (Kuan-jin, Avalókitésvara) a legnépszerűbb, ő Kínában a jószívűség és erényesség 
istennője, s mindenféle kultusznak kedvelt alakja.  
 
Népi vallásosság 

 
Bár különböző iskolákat, tanításokat, vallásokat különböztethetünk meg, valójában a 

kínaiak többsége nem kötelezte el magát egyetlen vallás mellett. Az egyes vallások sohasem 
különültek el élesen, de az elmúlt ezer évben a korábbiaknál is jobban összeolvadtak. Az 
egyes iskolák csak az elit szintjén válnak el élesen (a neves konfuciánus filozófus nem hisz 
Buddhában, a buddhista kolostor főapátja nem áldozik taoista istenségnek stb.); az egyszerűbb 
hívők szintjén nem lényeges, hogy melyik istenség melyik valláshoz kötődik, vagy hogy 
kötődik-e egyáltalán tételes valláshoz. Egy adott ügyben ahhoz az istenséghez fordulnak, akit 
az adott ügyben illetékesnek tartanak, a különféle vallásos képzetek így összekeverednek. 
Mivel a vallási és a családi rituálék, illetve a babonák összemosódnak, azt sem könnyű 
megmondani, hogy ki számít vallásosnak – mindenesetre a különböző felmérések szerint a 
kínaiaknak valamivel több, mint a fele vallásos. Jellemző, hogy a dél-kínaiak között több a hívő, 
mint északon. 
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Egy mai vallásos kínai jellemzően megadja az őseinek a szükséges tiszteletet, például az 
áprilisi halottak napján áldozatot mutat be a sírjuknál; emellett üzleti vállalkozásba fogva a 
gazdagság istenének éget füstölőt; buddhista ünnepeken ellátogat a közeli buddhista 
kolostorba; holdújévkor a tűzhely istenének is áldoz; ha fiúgyermeket akar, a buddhista 
Guanyinhoz fordul; betegség esetén pedig taoista mestertől kér tanácsot. Sok magyarországi 
kínai boltban és étteremben látható egy-egy oltár füstölőtartóval (jellemzően a gazdagság 
istené), a nálunk élő kínaiak több buddhista templomot is működtetnek, de vannak protestáns 
keresztény közösségeik is. A különböző vallások között nem tapasztalhatók konfliktusok, és a 
buddhista közösségeket a kínai nagykövetség is támogatja. 

 
Babonák 

 
A vallásokhoz lazán kapcsolódnak a babonák, amelyek sok nem vallásos kínai életében 

is fontos szerepet játszanak. A kínaiak – különösen a déliek – jóval babonásabbak nálunk. 
Bizonyos dolgok szerencsét hoznak; ilyen például a vörös szín, amely a bőséget, jó 
szerencsét, boldogságot jelképezi. Ünnepekkor, családi összejövetelen ezért is díszítenek fel 
mindent vörös – és szintén gazdagságot hozó aranyszínű díszekkel, az ajándékokat is gyakran 
csomagolják vörösbe-aranyba. Szerencsét hoz a 8-as szám, amely hasonlóan hangzik, mint a 
„meggazdagodni” szó, illetve a 9-es, amely úgy hangzik, mint a „hosszú, tartós” – ez utóbbi a 
hosszú életre vagy stabil házasságra utalhat. Szerencsétlen szám viszont a 4-es, mert ez a 
„halál” szóra emlékeztet. Kínában a gyász színe a fehér, így ezt a színt nem kedvelik 
különösebben, például ajándékot nem illik fehérbe csomagolni. Ezeken kívül a kínai 
hagyomány természetesen még számtalan szerencsét, illetve szerencsétlenséget hozó dolgot 
ismer. 

Természetesen mindenki különböző mértékben veszi figyelembe e babonákat, de 
általánosságban elmondható, hogy a többség valamennyire törődik velük. Mindennek 
gyakorlati következményei is vannak; például a pekingi olimpia megnyitója a 2008. év 8. 
havának 8. napján, 8 óra 8 perckor kezdődött – mint láttuk, a 8-as szerencsés szám. 
Szerencsés dátumra szoktak időzíteni esküvőket, utazásokat, sőt temetéseket is. A telefon-
előfizetések ára attól függően változik, hogy az adott telefonszámban hány szerencsés és 
szerencsétlen szám található, s ugyanez igaz a rendszámtáblákra is. A 4-est mindenki igyekszik 
elkerülni, például bizonyos kórházakban és szállodákban nincs negyedik emelet. 

Általánosságban elmondható, hogy a kínaiak a hiedelmeiket tekintve is meglehetősen 
praktikusak, s bár sok tabut tiszteletben tartanak, a külföldiektől általában nem várják el ezek 
figyelembe vételét. A kínai bevándorlókkal kapcsolatban vallási jellegű konfliktusok nem 
szoktak felmerülni, a vallás nem gyakori beszédtéma, a hatékony együttműködés érdekében 
azonban érdemes az ilyen irányú érzékenységet figyelembe venni. 

 
A KÍNAI ÁLLAM ÉS TÁRSADALOM 

 
A Kínai Népköztársaság pártállam, amelyben a Kínai Kommunista Párt ellenőrzi az 

állami élet minden területét. A magánéletbe és a nem stratégiai jelentőségű gazdasági 
szektorokba azonban nem, vagy alig szól bele. A pártállam a népköztársaság megalakulása 
után három évtizedig totális volt, vagyis az állam és a párt az emberek életének minden 
területét felügyelte, a munkahelyi pártbizottságok és egyéb helyi szervek döntöttek arról, 
hogy ki hol dolgozzék, kivel házasodjék, hol lakjon stb. Az 1980-as évek elejétől az állam 
fokozatosan visszavonult, az emberek személyes ügyeibe csak különleges esetekben szól bele, 
a gazdasági tevékenység, vállalkozás, munkavállalás, utazás viszonylag szabad. A párt és az 
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állam ma már csak azokat az életterületeket tartja szoros felügyelet alatt, amelyek saját 
politikai hatalmával kapcsolatosak. 

A párt és az állam saját párhuzamos szervezetrendszerrel rendelkezik, mindkettőnek 
megvannak a maga központi és helyi szervei, de a gyakorlatban a két hierarchia összefonódik, 
hiszen az állami tisztségek túlnyomó többségét párttagok töltik be, s a párt utasításait hajtják 
végre. 

 
A Kínai Kommunista Párt (KKP) 

 
Az 1921-ben alakult párt 85 millió tagjával a világ legnagyobb politikai pártja. Sokak 

szerint ma már csupán nevében kommunista, és csak annyiban törődik az ideológiával, 
amennyire ez saját hatalma fenntartásához szükséges. A marxizmus helyett a nacionalizmus, a 
gazdasági fejlődés és Kína világhatalmi státusának helyreállítása áll figyelme központjában. 
Ennek megfelelően ma már tőkések, vállalkozók is a tagjai lehetnek. A KKP afféle élcsapat, 
ahová nehéz bekerülni; akit viszont felvesznek, az karrierje során számos előnyt élvez. 
Hivatalosan nincs egypártrendszer, a KKP mellett néhány más párt is működik, de ezeknek 
nincs jelentőségük. 

A párt legfontosabb testülete az ötévente ülésező pártkongresszus, amely a helyi 
szervezetek küldötteiből áll. A kongresszus választja meg öt évre a kb. 350 tagú Központi 
Bizottságot (KB), amely a párt belső parlamentjeként szolgál, és a legfontosabb kérdésekben 
dönt. A KB választja meg saját tagjai közül a 25 tagú Politikai Bizottságot (PB), a Politikai 
Bizottság Állandó Bizottságát (PBÁB), valamint a pártfőtitkárt. Az országot a kollektív vezetés 
elvei alapján gyakorlatilag a héttagú PBÁB vezeti, amelynek tagja többek között az államelnök, 
a miniszterelnök és a parlament elnöke. A KKP vezető szerepét az alkotmány rögzíti. A 
hatalmat a párt alapvetően két módon gyakorolja: egyrészt megszabja az ország aktuális 
irányvonalát, kitűzi a fő célokat; másrészt minden szinten meghatározza a személyi 
döntéseket az állami hierarchiában. Állami szervben vagy vállalatnál nem tölthet be senki 
fontos pozíciót az illetékes pártszervek jóváhagyása nélkül. 

A párt korántsem egységes, a döntéshozatalt számos regionális érdekcsoport, 
gazdasági lobbi, ideológiai frakció, személyes hatalmi törekvés befolyásolja. Sok a belső 
konfliktus, az egyes döntések bonyolult alkuk során születnek meg, s az alsóbb szintek 
hajlamosak a döntéshozatalt – és ezzel együtt a felelősséget – felsőbb szintekre tolni. Ennek is 
köszönhetően a hivatalos döntéshozatal meglehetősen lassú. 

 
A kínai állam 

 
A kínai államszervezetben jól elkülönülnek egymástól a központi és a helyi szervek. A 

Pekingben székelő központi szervek közül hivatalosan a törvényhozás, Kína parlamentje, 
hivatalos nevén az Országos Népi Gyűlés (ONGY) a legfontosabb; elvileg minden más hatalmi 
ág és szerv – a végrehajtás és az ítélkezés is – ennek van alárendelve. Az ONGY tagjait 
ötévente választják meg a tartományi szintű népi gyűlések, ez utóbbiak küldötteit pedig a 
megyei és városi népi gyűlések választják meg. Közvetlen választás csak a legalsó szinten van, 
de ez sem szabad: a jelöltek személyét a helyi pártszervnek jóvá kell hagynia. A nagyjából 
3000 képviselőből álló ONGY évente egyszer ülésezik, ülései között állandó szerve, a jelenleg 
175 tagból álló Állandó Bizottság végzi a törvényhozási feladatokat. Az ONGY Állandó 
Bizottságának elnöke gyakorlatilag a parlamenti elnök, a harmadik legmagasabb közjogi 
méltóság. Valójában az ONGY szerepe formális, jellemzően vita nélkül jóváhagyja a legfelsőbb 
párt és állami vezetés által beterjesztett javaslatokat. 
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Kína kormányának hivatalos neve Államtanács, ennek tagjai a miniszterek és az egyéb 
miniszteri rangú vezetők, élén a miniszterelnök áll. Jelenleg 35 tagja van, akiket az ONGY 
választott meg. Kína államfője az államelnök, akit szintén az ONGY választ meg öt évre. Az 
államelnöki funkció reprezentatív jellegű, jelentős hatalommal nem jár. 

Az ország életét befolyásoló döntéseket a KKP legfelsőbb szervei – a KB, a PB és a 
PBÁB – hozzák meg, az állami szervek ezeket hajtják végre. Legfelsőbb szinten a párt és az 
állam teljesen összefonódik: a párt főtitkárát egyben megválasztják államelnöknek is; a 
miniszterelnök és az ONGY elnöke tagja a PBÁB-nak; a miniszterek és egyéb főhivatalnokok 
jórészt a KB vagy a PB tagjai, s az ONGY képviselőinek többsége is párttag. A pártfőtitkár-
államelnök egyben a hadsereget felügyelő Központi Katonai Bizottságnak is az elnöke. 

Az alsóbb szinteken is a központihoz hasonló szervek léteznek. A tartományokban, 
megyékben, járásokban, városokban helyi népi gyűlések működnek (ezek a mi önkormányzati 
közgyűléseinkhez hasonlíthatók), amelyek helyi rendeleteket hoznak, és megválasztják a helyi 
vezetőket; ugyanezeken a szinteken a végrehajtásért a helyi népi kormány felel, amelynek az 
élén az egység vezetője (tartományokban a kormányzó, megyékben a megyei elöljáró, 
városokban a polgármester) áll. 

A kínai államszervezet a világ legbonyolultabb és legbürokratikusabb rendszere, 
ráadásul folyamatos átszervezés alatt áll. Éppen ezért sok a kiskapu, a tisztázatlan illetékességi 
kör, az átfedés, a szabályozási űr, emiatt alacsony a hatékonyság. A tisztviselők jellemzően 
elkülönülnek a közemberektől, afféle sajátos kasztot alkotnak. 

 
A család 

 
Kínában az emberek legfontosabb közössége, életük kerete hagyományosan a család. 

Ez természetesen más kultúrákra is igaz, de a kínaiak számára a családnak mindennél nagyobb 
jelentősége van. A kínai család a nagycsaládot jelenti; nemcsak a szülők, testvérek, gyerekek a 
tagjai, hanem a távolabbi hozzátartozók is; az emberek akár több száz rokonukat is számon 
tarthatják. A családok hierarchikus felépítésűek, a fiatalabb tagok tisztelettel és 
engedelmességgel tartoznak az idősebbeknek, az utóbbiak pedig tanácsaikkal, 
kapcsolatrendszerükkel és minden más módon segítik a fiatalokat. 

 Míg a nyugati családoknál a kulcsfogalom a szeretet, a kínai család a kötelességek köré 
épül (ez nem azt jelenti, hogy a kínai családból hiányzik a szeretet, hanem azt, hogy azt a 
családi feladatok teljesítésében élik ki). A család minden tagja felelősséggel tartozik a többiért, 
s baj esetén köteles segíteni neki. Cserébe pedig ő is számíthat arra, hogy rokonai segíteni 
fogják, ha szüksége lesz rá. Például ha az ember kórházba kerül, akkor szükség esetén 
családtagjai összeadják neki a kezelés költségét; máskor viszont ő köteles pénzzel segíteni 
rászoruló rokonát. Mindez azt jelenti, hogy a család jelentősen korlátozza az ember 
szabadságát, hiszen nem használhatja fel teljesen szabadon az erőforrásait, a családtagjaira is 
tekintettel kell lennie; másrészt viszont a család afféle biztonsági hálót ad. Az ember 
legalapvetőbb kötelessége az idős szülőkről, nagyszülőkről való gondoskodás; ez már a 
konfuciánus klasszikusokban is az egyik legfőbb kötelezettségnek számított, s ma is az, még a 
kínai alkotmány is rögzíti. Ha valaki nem látja el rászoruló felmenőit, a saját közössége 
megveti, kiközösíti. A családtagok kölcsönös gondoskodási kötelezettségének köszönhető, 
hogy bár Kínában a társadalombiztosítási rendszer kezdetleges, az idős népesség jelentős 
része nem kap nyugdíjat, az egészségügyi ellátásért pedig fizetni kell, egyelőre nem történt 
szociális katasztrófa – ugyanis a rokonok gondoskodnak egymásról. 

A hagyományos kínai gondolkodásban az egyén sikere a családja sikere is egyben, 
illetve a család sikere a tagjainak egyéni sikereiből fakad. Az egyén életcélja a családja 
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sikeréhez, gyarapodásához, gazdagodásához való hozzájárulás. Családon belül a kínaiak 
kollektivisták, egyéni érdekeiket alárendelik a közösségnek. Ugyanakkor a családon és az 
ismerősi hálózaton kívül a kínaiak individualistának mondhatók, óriási köztük a verseny, és 
alacsony a bizalomszint. Tévhit, hogy a kínaiak összetartanának; valójában csak a családtagok, 
ismerősök szoktak összefogni, e körökön kívül a kínaiak nem alkotnak közösséget. Ezt jól 
illusztrálja, hogy a magyarországi kínaiaknak nincs egy átfogó érdekvédelmi szervezetük; 
ehelyett több mint egy tucat, nemzetségi vagy származási hely szerinti szerveződésük 
működik, amelyek mindenben egymás versenytársai. 

A szoros családi kapcsolatokból adódik, hogy a kínai gazdaság alapegysége a családi 
vállalkozás. Természetesen más formák is vannak, de a kínai cégek többsége olyan kis- és 
középvállalkozás, ahol a vezetők és az alkalmazottak egymás rokonai, a cégvezető egyben a 
családfő is. Az ilyen cégek rendkívül hatékonyak, hiszen mindenki tudja, hogy a vállalkozás 
sikere egyben a család sikere, így mindenki önfeláldozóan dolgozik, nehezebb időszakban az 
alkalmazottak kevesebb bérrel is megelégszenek, a családtagok-munkatársak között teljes a 
bizalom. Mindez azonban a kínai cégek növekedési lehetőségét is korlátozza. A cég addig tud 
növekedni, amíg van elegendő alkalmazható rokon; ha már kénytelen „külsősöket” is 
felfogadni, akkor már meg kell fizetni a bizalomhiány árát. 

A magyarországi kínaiak tipikus vállalkozási formája szintén a családi cég. Ezek 
kialakulásánál a jellemző minta az volt, hogy otthon a nagycsalád vagy a faluközösség 
összeadta az indulótőkét a család legtehetségesebb, legvállalkozóbb kedvű tagjának, aki ebből 
üzletbe fogott Magyarországon. A kezdő lökés megadásába a kínai állam is beszállhatott oly 
módon, hogy a helyi kormányzat vagy annak (rész)tulajdonában álló cég tőkét vagy árut 
biztosított. Ha az illetőnek sikerült megvetnie a lábát hazánkban, akkor maga után hívta 
feleségét, gyerekeit, esetleg távolabbi rokonainak egy részét. Idővel e családok afféle 
hálózatokká nőttek, amelyekben az otthon maradtak üzemei termelik az árut, az itteni 
rokonság tagjai pedig a családhoz tartozó boltokat, éttermeket üzemeltetik – ezek sokszor 
Magyarország területén szétszórva találhatók, különböző neveken futnak, jogilag más betéti 
vagy korlátolt felelősségű társaságok állnak mögöttük, de valójában ugyanahhoz a nagycsaládi 
hálózathoz tartoznak. Egy-egy család több tucat üzlettel is rendelkezhet, ezek működését a 
családfő koordinálja. A tevékenység nem korlátozódik Magyarországra: számos kínai 
nagycsalád már afféle transznacionális hálózatot alkot, amelynek tagjai Dél-Amerikától 
Malajziáig, az USA-tól Spanyolországig jelen vannak, és információval, áruval, pénzzel, 
megrendelésekkel segítik egymást. 
 
Nők, házasság és gyerek 
 

A régi kínai patriarchális társadalomban a nők mindenben alá voltak rendelve a 
férfiaknak; kezdetben az apjuk, felnőtt korukban a férjük, idősen a fiuk „gyámsága” alatt álltak. 
A családok az apai ági leszármazás szerint szerveződtek. A nők férjhez menetelük után már a 
férjük családjába tartoztak, a férj őseinek mutatták be az áldozatokat, és a férj szüleiről voltak 
kötelesek gondoskodni. Saját eredeti családjuk számára gyakorlatilag elvesztek, sokszor az 
esküvőjük után nem is találkoztak többet szüleikkel. Ezért a lánygyermek hagyományosan 
értéktelenebb volt, mint a fiú. A nők nem vállalhattak hivatalt, többnyire nem részesültek 
oktatásban, nem tanultak meg írni-olvasni. A házastárs kiválasztásában a szerelem 
természetesen semmilyen szerepet nem játszott, a házasság sokkal inkább volt két család 
szövetsége, mint egy férfi és egy nő szabadon választott kapcsolata. Ennek megfelelően a 
fiatalok összeadásáról a menyasszony és a vőlegény családja egyezett meg azok 
gyermekkorában, sőt néha már megszületésük előtt, az érintettek megkérdezése nélkül. A 
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leendő férj és feleség sokszor az esküvőn látta egymást először. Állami vagy egyházi esküvő 
nem volt, az ünnepen a rokonok, ismerősök vettek részt, a szertartást a hagyomány 
szabályozta. 

A nő engedelmességgel tartozott a férjének, s fő kötelessége a fiúgyermekek szülése 
volt, e mellett természetesen vezetnie kellett a háztartást, és gondoskodnia kellett apósáról 
és anyósáról. A régi Kínában többnejűség volt: aki megengedhette magának, az az első 
felesége mellé szerezhetett mellékfeleségeket és ágyasokat; a családon belül e nők között is 
szigorú hierarchia uralkodott. Különösen akkor vált sürgetővé második feleség hazavitele, ha 
az első feleség nem szült fiúgyermeket. Ha ugyanis a családban nem született fiú, az óriási 
tragédiának számított: a család vérvonala megszakadt, és nem volt, aki folytathatta volna az 
áldozatbemutatást az ősöknek, és aki időskorukban eltarthatta volna a szülőket. Ugyanakkor 
a többnejűség nagy költségekkel járt, így csak az elit felsőbb rétegei éltek vele; a férfiak 
elsöprő többségének csak egy felesége volt. Válni elvileg lehetséges volt, de ezt csak a férj 
kezdeményezhette, a feleség nem. A válás nem volt gyakori, hiszen ez megronthatta a férj és 
a feleség családja közötti kapcsolatot, és egyéb bonyodalmakkal is járt. 

A Kínai Kommunista Párt 1949-es hatalomra kerülése után egyik első intézkedéseként 
új házassági törvényt hirdetett ki, amely jogilag teljes egyenlőséget biztosított a nőknek. 
Megszüntették a többnejűséget, a családok által szervezett esküvőt, bevezették a – bármely 
fél kérésére – felbontható polgári házasságot. A nők szabadon vállalhattak munkát. Mindez 
azonban csak a jogi szabályozást érintette; a több évezredes hagyományokat nem sikerült 
egyik napról a másikra felszámolni. Sőt, egy időre a házasságok megszervezésében a családok 
helyére a párt lépett, az 1980-as évekig gyakran a helyi káderek hozták össze a leendő 
házastársakat. Azóta a párválasztás elvileg szabad. 

Jelenleg a nők és a házasságok helyzete Kínában rendkívül változatos. Vidéken sok 
helyen feléledt a házasság hagyományos formája, amelyben a fiatalok párjáról a családok 
döntenek, s a nő fő feladata a fiúgyermek szülése. Városokban teljesen emancipált nőkkel, 
sikeres politikus és üzletasszonyokkal, teljes egyenrangúságon alapuló kapcsolatokkal, 
öntudatos szinglikkel is találkozhatunk, és a feminista mozgalmak is terjednek. A két véglet 
között minden modell megtalálható. Egy nő konkrét helyzete függhet származási helyétől, 
családjától, neveltetésétől, személyiségétől; nincs olyan általános minta, amely egész Kínára 
jellemző lenne. A Magyarországon élő kínai nők között is előfordul az alárendelt feleségtől 
kezdve a teljesen önálló vállalkozóig mindenféle női sors. 

A hagyományos kínai családmodellt alapjaiban kezdte ki a születésszabályozási politika, 
amelyet az 1970-es évek legvégén vezettek be. Egészen addig a kínai családok alapvető 
stratégiája az volt, hogy minél több gyereket vállaljanak, hiszen minél több a gyermek – 
lehetőleg fiú –, annál biztosabb a szülők időskori megélhetése és a család fennmaradása. 
Ennek megfelelően 1970-ben még egy szülőképes korú nőre 5,9 gyerek jutott; ma ez a szám 
1,54. Mindez az élet számtalan területén nagy változásokat hozott. A hivatalos jelszó szerint a 
gyerekvállalásnál a mennyiség helyett a „minőségre” kell törekedni, s ezt a házaspárok követik 
is; a megszületett kevesebb gyereknek a korábbinál sokkal jobb oktatás, élelem, egészségügyi 
ellátás, figyelem, gondoskodás jut, és ez a lánygyermekekre is vonatkozik. Míg ha korábban 
egy családban fiú- és lánygyermekek is voltak, akkor a fiúk járhattak iskolába a kötelező 
általánoson túl, az ő karrierjüket egyengette, finanszírozta a család; ma, ha az egyetlen gyerek 
lány – a városi családok felénél ez a helyzet –, ő is mindent megkap. Ennek köszönhetően az 
egyetemeken – ahová korábban szinte csak fiúk jártak – ma már sok szak teljesen 
elnőiesedett, és a nagyvárosokban nincs különbség a fiúk és lányok életpálya-esélyei között. A 
születésszabályozási politika betartatása – a gyakori szűrővizsgálatok, fogamzásgátlási 
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tanácsadás stb. révén – hozzájárul a nők egészségügyi ellátásának javulásához, a kevesebb 
gyerek a karrierjükre van jó hatással. 

Ugyanakkor a programnak számos negatív hatása is van. A nemek aránya eltolódott: 
országosan 100 lány újszülöttre 118 fiú jut, míg a természetes arány 103–107 fiú/100 lány 
lenne. Ez a torz arány csak mesterséges beavatkozással jöhetett létre, vagyis a lánymagzatok 
egy jelentős részét elvetetik. Ez többek között azzal jár, hogy minden hatodik kínai férfinak 
nem jut majd feleség; másrészről viszont a nők „ára”, így megbecsültsége emelkedni fog. 
Szintén a születésszabályozási politika hatása a gyerekek státuszának változása. Mivel sok 
családban egyetlen gyerek van, két szülő és négy nagyszülő minden figyelme csak rá 
koncentrálódik, így könnyen elkényeztetik. Az ilyen egykéket nevezik „kis császároknak”. 
Ugyanakkor amellett, hogy mindent megkapnak, a család az egykéktől várja a család jövőbeli 
boldogulásának biztosítását, így óriási terhet helyeznek a gyerekekre: különórákra járatják 
őket, magántanárokat fogadnak melléjük, rengeteget kell tanulniuk, hogy elit óvodába, onnan 
elit általános iskolába, középiskolába, egyetemre jussanak be – ez ugyanis a sikeres karrier 
legfőbb biztosítéka. Kínában csak a hat általános és a középiskola első három éve ingyenes, így 
a családok rengeteget takarékoskodnak azért, hogy a gyerek tandíját fizetni tudják. Sok 
esetben a családi élet központjában a gyerek tanítása és taníttatása áll. 

Meg kell jegyezni, hogy a kínai születésszám valószínűleg a születésszabályozási politika 
nélkül is esett volna. Minden kultúrában érvényes tapasztalat, hogy az egy főre jutó jövedelem 
emelkedésével gyorsan csökken a gyerekek száma, a jobb módúak mindenhol a kisebb 
családot részesítik előnyben. Ezt jelzi, hogy a legfejlettebb kínai nagyvárosokban, például 
Pekingben, a házaspárok átlagosan annyi gyereket se vállalnak, amennyit a szabályozás szerint 
vállalhatnának. 

A magyarországi kínaiakra a gyakorlatban nem vonatkozik a születésszabályozási 
politika, ráadásul ők ahhoz a réteghez – a jobb módú magánvállalkozókhoz – tartoznak, akikre 
Kínán belül sincsenek nagy hatással az állami rendelkezések. Így sok itteni család vállal egynél 
több gyereket, de az általános kínai tendenciának megfelelően az igazán sokgyerekes családok 
ritkaságszámba mennek. A túlterheltség a magyarországi kínai gyerekekre is jellemző; a 
magyar mellett meg kell tanulniuk kínaiul és angolul is, s az itteni tananyag mellett az otthonit 
is elsajátíttatják velük, hogy adott esetben folytatni tudják a tanulmányaikat Kínában. Emellett 
arra is felkészítik őket, hogy angol vagy amerikai elit egyetemen is eséllyel próbálkozhassanak, 
ha a családnak sikerül elég pénzt összegyűjtenie.  

  
A guanxi 

 
A kínai társadalom alapegysége a család, a személyes és bizalmi kapcsolatok alapvetően 

családon belüliek, leszámítva az igazán mély barátságokat. A különböző családokhoz tartozó 
emberek közötti leggyakoribb kapcsolatokat emlegetik guanxi (kuanhszi) néven. Ennek szó 
szerinti jelentése ’kapcsolat’, de leginkább azokat a hihetetlenül bonyolult kapcsolati hálókat 
jelöli, amelyek a kínai társadalmat összetartják, s amelyekre Kínában mindenkinek szüksége 
van. A guanxi – érzelmi szempontból – kevesebb, mint barátság, de több mint egyszerű adok-
kapok tranzakció. Alapja a személyes rokonszenv, illetve a bizonyos idő után kialakuló 
kölcsönös bizalom, ami a tisztán adok-kapok jellegű kapcsolatokra nem mondható el. 
Ugyanakkor fontos az is, hogy mindkét félnek érdekében álljon a guanxi létrejötte és 
fenntartása: én azért vagyok jóban veled, mert a hivatalban el tudsz nekem intézni ezt-azt, te 
pedig azért, mert korrepetálom a gyerekedet angolból; én a te éttermedbe viszem vacsorázni 
az üzletfeleimet, te időnként kedvezményt adsz; én segítek a rokonodnak állást találni, te 
felajánlod a lakásodat, ha a városodban kell töltenem néhány napot. Az ilyen viszonyokban 
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nincs pontos elszámolás; a felek nem mérlegelik, hogy fillérre kiszámolva ki mekkora 
szívességeket tett a másiknak, ugyanakkor – hosszú távon – nagyságrendileg az adott és 
kapott szívességeknek azonos nagyságrendűnek kell lenniük, mert egyébként a túl sokat adó 
fél kihasználva érezheti magát, és kilép a kapcsolatból. A haszonelv tehát egyértelműen jelen 
van, ami azonban a kínaiak szemében egyáltalán nem negatívum. 

Ha Kínában vagy kínaiakkal kapcsolatban bármit el akarunk érni – üzleti sikert, hivatali 
ügy elintézését –, akkor mindenképpen szükségünk van ilyen jellegű kapcsolatra. Ennek 
kiépítése és karbantartása rengeteg időt és energiát igényel, ám ha a megfelelő emberrel 
építünk ki guanxit – olyannal, aki saját kiterjedt guanxi-hálózattal rendelkezik –, akkor nagyon 
sok ajtó megnyílik előttünk. A közhiedelemmel ellentétben a kínaiakban rendkívül erős a 
versenyszellem és alacsony az általános bizalomszint; éppen ezért fontos, hogy az embernek 
olyan személyes ismerősei legyenek, akikkel megbíznak egymásban. Ha az embernek nincs 
ilyen „kapcsolata”, akkor elveszett, nemcsak az üzleti életben, hanem az élet szinte minden 
területén. Nehezen talál magának házastársat, munkát, megélhetést, még egy hivatali ügy 
elintézése is reménytelen lehet. Éppen ezért mindenkinek létérdeke, hogy kölcsönös 
bizalmon alapuló kapcsolatokat alakítson ki, hiszen a kapcsolati hálózat tagjai támogatják 
egymást, s e támogatás nélkül a rendkívül kíméletlen kínai világban az ember nem tud talpon 
maradni. 

A kínaiak korán elkezdik kiépíteni kapcsolati hálójukat: ennek részei lesznek az 
iskolatársaik, az azonos helyről származók, később a munkatársak egy része. Ha például két 
kínai találkozik Budapest utcáin, akkor túl sok közük nem lesz egymáshoz; ha azonban egy 
tartományból vagy városból származnak, az máris olyan közös pont, amelyre kapcsolat 
építhető. Ha netán ugyanabba az iskolába vagy egyetemre jártak, még ha nem is egy időben, 
az még szorosabb viszonyt tesz lehetővé. Persze, kapcsolat bármilyen módon létrejöhet, a 
pusztán személyes szimpátián alapuló barátságok sem ritkák – de azért valamilyen 
kapcsolódási pont igencsak jól jöhet, különösen eleinte. 

Ha egyszer kialakult a bizalom, akkor azt folyamatosan ápolni kell. A bizalommal 
nyilvánvalóan nem lehet visszaélni, ez a kapcsolat felbomlásához vezethet – ez mindenhol így 
van. Az már inkább kínai sajátosság, hogy a jó kapcsolat fenntartása állandó erőfeszítést 
igényel; a feleknek rendszeresen meg kell hívniuk egymást vacsorára, szintén kötelező a 
kisebb-nagyobb ajándékok és szívességek cseréje, akkor is, ha ez pillanatnyilag feleslegesnek 
tűnik. Bizalmi kapcsolat csak hosszú távon jöhet létre; még a kisebb üzletek is csak jó néhány 
közös étkezés után üttetnek nyélbe. 

A bizalomépítés folyamatát egy módon lehet lerövidíteni; ha találunk egy olyan 
közvetítőt, aki egyszerre tagja a magunk és kiszemelt partnerünk kapcsolati hálójának. Ha A 
és B, illetve B és C kölcsönösen bíznak egymásban, akkor B közvetítőként szolgálhat az 
egymást nem ismerő A és C között. Azzal, hogy közreműködik az új kapcsolat kialakításában, 
B felelősséget vállal: személyes részvételével garantálja A-nak és C-nek, hogy azok nem fogják 
egymást becsapni. S a közös ismerős máris olyan kapcsolódási pont, amelyre építve A és C 
mélyebb kapcsolatba kerülhet. 

 
Jogi kultúra 

 
A kínai jogi kultúra jelentősen eltér a nyugatitól. Maga a kínai jogrendszer az európai 

kontinentális jog egyik leágazása, tehát tulajdonképpen külföldi import, amely nem hatja át a 
kínai gondolkodást. A kínai életben az írott szabályok, törvények mindig is kisebb szerepet 
játszottak, mint nyugaton. Az életet a szokások, hagyományok szabályozták, a vitás ügyekben 
sokkal szívesebben fordultak valamilyen nem hivatalos tekintélyhez – például a falu bölcséhez 
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vagy az utca legidősebb lakójához –, mint az állami bírósághoz. A viták igen nagy részét ma is 
békéltető bizottságok, mediátorok, formális vagy informális közvetítők segítségével oldják 
meg, csak kevés ügy kerül bíróság elé. Hagyományosan többre értékelik a konszenzust és a 
kompromisszumokat, mint a konfliktust, mert az utóbbi felborítja a közösség harmóniáját. A 
törvények nem a közjót szolgáló normák, hanem egy távoli hatalom akaratának kifejeződései, 
ezért betartásuk inkább külső kényszer, mint belső igény eredménye. Ennek az is oka, hogy a 
kínaiak tisztelik a mindenkori hatalmat, de nemigen bíznak benne. 

 A jog ilyen alárendelt szerepe azt is jelenti, hogy egymást jól ismerő felek között a 
megállapodások jellemzően szóban, informálisan köttetnek, az adott szónak ugyanakkora 
súlya van, mint egy részletes szerződésnek lenne. Ez viszont egyben azzal is jár, hogy 
egymással bizalmi kapcsolatban nem lévő felek között a leggondosabban megfogalmazott 
szerződés sem lesz föltétlenül betartva, hiszen az írott szónak – az azt megalapozó bizalom 
nélkül – nincs nagy jelentősége. Másrészt az állami törvényeket – ha azok nem esnek egybe az 
erkölcsi normákkal – csak akkor tartják be maradéktalanul, ha ez ki van kényszerítve. 
 
KÍNAI SZOKÁSOK ÉS HAGYOMÁNYOK 

 
A kínai kifejezetten konzervatív társadalom, az ország lakói nagyon tisztelik saját 

múltjukat és hagyományaikat. A különböző kínai szokásokkal köteteket lehetne megtölteni, itt 
csak azokra térünk ki, amelyeknek megnyilvánulásaival Magyarországon is sokszor 
találkozhatunk. 
 
Névadás 

 
A kínai nevek – ugyanúgy, ahogy nálunk – két részből állnak: családnévből és adott 

névből. Hasonlóan a magyarhoz – de ellentétben az indoeurópai nyelvekkel – a családnév áll 
elöl. Tehát például a Liu Weihong (Liu Vej-hung) névben a Liu a családnév, a Weihong az 
adott név. Időnként előfordul, hogy nyugati nyelvű szövegben az angolt utánozva megfordítják 
a nevek sorrendjét, vagy hogy egy kínai nem hivatalosan angol vagy magyar keresztnevet is 
választ magának, de hivatalos iratokban ez ritka. Az asszonyok általában nem veszik fel férjük 
nevét, egész életükben születési nevüket használják. 

A kínai családnevek az esetek többségében egy szótagosak, bár létezik néhány – 
meglehetősen ritka – két szótagos név, például Sima, Gongsun, Ouyang (Sze-ma, Kung-szun, 
Ou-jang; nemzeti kisebbségeknél még hosszabb családnevek is előfordulnak). A családnevet a 
gyerekek általában az apjuktól öröklik; arra is megvan a jogi lehetőség, hogy anyjuk nevét 
vigyék tovább, de ez nem jellemző. Mintegy 4000 kínai családnév létezik, de ezek többsége 
nagyon ritka; a leggyakoribb száz családnév valamelyikét viseli a kínaiak 85%-a. A leggyakoribb 
családnév a Wang (Vang, jelentése: ’király’): a kínaiak 7,25%-ának ez a neve. A következő 
leggyakoribb név a Li (’szilva’, 7,19%), illetve a Zhang (Csang, ’íjkészítő’, 6,83%). E családnevek 
mindegyikét több mint 90 millió ember viseli. Több tízmilliónyian viselik az ezután következő 
legelterjedtebb neveket is: Liu, Chen (Csen), Yang (Jang), Huang, Zhao (Csao), Wu (Vu), 
Zhou (Csou). 

Az adott nevek lehetnek egy vagy két szótagosak. Míg a családnevek száma 
korlátozott, adott névből elvileg bármennyi lehet, ugyanis Kínában nem létezik semmiféle 
utónévkönyv vagy lista, amelyből a szülőknek ki kéne választaniuk gyerekük nevét. Ez azt 
jelenti, hogy az adott név bármilyen jelentésű szó vagy kifejezés lehet, a szülő ízlésétől 
függően. A nevek általában pozitív jelentésű szavak, amelyek valamilyen jó tulajdonságot 
hordoznak. A fiúk adott nevében gyakran szerepel a ’nagy,’ ’erős’, ’bátor’ jelentéskörbe 
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tartozó szó, míg a lányok szépséggel, vonzerővel kapcsolatos neveket kapnak – például 
virágneveket –, vagy nőies erények elnevezéseit. A név utalhat az illető születésének 
körülményeire, esetleg az illetővel kapcsolatos jóslatra, de politikai kampányokat is követhet: 
az 1950–60-as években például sok százezer fiú kapta a Qiangguo (Csiang-kuo, ’Erős 
Ország’), a Dongfeng (Tung-feng, ’Keleti Szél’), Jianguo (Csien-kuo, ’Országépítő’) nevet. A 
névadást a családi hagyományok is befolyásolhatják. A jelenlegi kínai államelnök-pártfőtitkár, 
Xi Jinping (Hszi Csin-ping) adott nevének jelentése: ’Közeli Béke’, míg öccse annak idején a 
’Távoli Béke’ (Yuanping, Jüan-ping) nevet kapta művelt apjától – mindkét név írásjegyei egy-
egy ősi konfuciánus mondásra utalnak, nem szó szerint értelmezendők. A mostani 
miniszterelnök, Li Keqiang (Li Ko-csiang) adott nevének – amely egyben az egyik leggyakoribb 
kínai adott név – jelentése: ’képes az erőre’, ’képes erős [lenni]’. 

A személynevet a kínaiak ritkán használják önmagában, a megszólítás a családon belül a 
rokoni kapcsolatot tükrözi (’anya’, ’nővérem’, nagybácsi’ – idősebb rokont kifejezetten tilos 
személynevén hívni), baráti társaságban és idegenek közt pedig a vezetéknevet kombinálják 
egy becéző szóval (Kicsi Wang, Öreg Liu) vagy titulussal (Li úr, Hu asszony, Zhang igazgató, 
Ma mester). 

A kínai állampolgárok okmányaiban a nevük írásjegyei, illetve ezek hivatalos pinyin 
átírása szerepel. A vezetéknév és az adott név két külön szónak számít. A családnév akkor is 
egy szó, ha két szótagból áll, ezért ennek szótagjait egybeírjuk. Kötőjelet a pinyin átírásban 
nem használunk. Tehát a Li Xiuying átírás helyes, míg a Li Xiu Ying, Li Xiu-ying, Lixiuying stb. 
átírások hibásak. Ugyanakkor sok kínai nem ismeri a pinyin átírás pontos szabályait, így latin 
betűkkel gyakran saját nevét is hibásan írja le, akár hivatalos űrlap kitöltésekor is. 

Fontos megjegyezni, hogy az „anyja neve” rubrika nem szerepel a kínai okmányokban, 
az édesanya nevét hivatalosan nem tartják számon, így a magyar és kínai okmányok pontos 
megfeleltetése emiatt sem lehetséges. 

 
A legnagyobb kínai ünnep – a holdújév 

 
Kínában 1912-ig a hagyományos kínai naptárat használták, amely mind a nap, mind a 

hold járását figyelembe vette. A hónapok holdfogyatkozáskor kezdődtek, a következő 
holdfogyatkozásig tartottak, és 29 vagy 30 naposak voltak. Az évek többsége 12 hónapból állt, 
de hogy a naptári évszakok ne tolódjanak el nagyon a nap járásához képest, időnként 
beiktattak egy szökőhónapot, így a 13 hónapos évek sem voltak ritkák. 1912-ben, a 
köztársaság kikiáltásakor áttértek a nyugati naptár használatára, s azóta Kína a mi 
időszámításunkat követi. A Kínai Népköztársaság állampolgárainak hivatalos adatai – születés, 
házasság, diplomaszerzés stb. időpontja – teljes egészében a Gergely-naptár szerint vannak 
megadva. Bizonyos esetekben azonban ma is a régi naptárat használják; ennek alapján 
számolják ki a hagyományos ünnepek időpontját, a születési dátumon alapuló jóslásoknál a 
hagyományos időszámítást veszik figyelembe, és bizonyos családi események – például 
esküvők – szerencsés időpontjának meghatározásánál is figyelhetnek a régi naptárra. 

A kínaiak legnagyobb ünnepe a holdújév, más néven tavaszünnep, vagyis a 
hagyományos naptár szerinti első hónap első napja (illetve az e körüli egy-két hetes időszak). 
Időpontja – hasonlóan a mi húsvétunkhoz – évről évre változik, s még a kínaiak közül is csak 
kevesen vannak, akik pontosan tudják, hogy milyen elvek alapján. Az új év kezdetét bonyolult 
számításokkal határozzák meg, de az esetek többségére igaz, hogy a tavaszünnep a február 4-
hez legközelebb eső újhold napján van. Ez azt jelenti, hogy a tavaszünnep mindig január 21. és 
február 21. közé esik. A gyakorlatban a kínaiak a hivatalos naptárakból tudják meg, hogy az 
adott évben mikor tartják legnagyobb ünnepüket. Holdújév idején mind Kínában, mind a világ 
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különböző pontjain található kínai kolóniákban – így Magyarországon is – napokra megáll az 
élet, mindenki az újévvel foglalkozik, az üzleti forgalom is leáll. A külföldön élő kínaiak – ha 
nem sikerül hazatérniük Kínába – igyekeznek úgy megünnepelni a jeles napokat, mintha 
otthon lennének. 

A tavaszünnep a tavasz, egyben az új év kezdete, s mint ilyen, két célt szolgál. Egyrészt 
alkalom arra, hogy a nagycsaládok tagjai összegyűljenek, megajándékozzák és felköszöntsék 
egymást. Másrészt pedig ilyenkor kell elbúcsúztatni az óévet, megszabadulni annak ártalmaitól, 
illetve ilyenkor lehet a jó szerencsét biztosítani az új évre is. Az ünnepre hetekig készülnek 
előre: a házat kitakarítják, beszerzik a hozzávalókat, főznek, és mindent feldíszítenek vörös és 
aranyszínű díszekkel. Az ünnepet megelőző hetekben a távoli ismerősöket is 
megajándékozzák; a leggyakoribb ajándék ilyenkor a naptár, például sok magyarországi kínai 
étteremben ilyenkor minden vendég ajándék kalendáriumot kap. Az ünnepsorozat 
legfontosabb eleme az újév előestéje, vagyis a régi év utolsó napja, ez egyszerre emlékeztet a 
mi szentesténkre és szilveszterünkre. A családok ilyenkor összegyűlnek, s együtt ünneplik az 
óév végét. A bőséges vacsora mellett hagyományos játékokat – kártyát, madzsongot – 
játszanak, beszélgetnek, illetve az utóbbi években leggyakrabban tévét néznek. Az ünnephez 
hozzátartozik a petárdadurrogtatás – ez nem egyszerű zajkeltés, hanem a rossz szellemek 
elijesztésére is szolgál (Kínában egyes városokban a petárdázást betiltották, de ezt nemigen 
tartják be). Az ünnepi fogások szimbolikusak: kerül az asztalra húsos táska (ennek alakja egy 
ezüströgre emlékeztet), hal (azonos hangzású a ’bőség’ szóval), narancs (az ’arany’ szóra 
emlékeztet), mandarin (ugyanúgy hangzik, mint a ’szerencse’) földimogyoró és hosszú tészta 
(a hosszú élet jelképei), csirke, sertés stb. 

A holdújévi ünneplés a régi Kínában két hétig tartott, az ünnepkör az első holdhónap 
15. napjára eső lampionünneppel zárult. Ma jellemzően egy hétig ünnepelnek, ilyenkor a 
hivatalok, gyárak, munkahelyek bezárnak. Az ünnepek alatt az emberek végiglátogatják 
ismerőseiket, családi, baráti programokon vesznek részt. Kínán belül sok százmillió, az 
országon kívül több tízmillió kínai él távol a szülőföldjétől, családjától. Jelentős részük számára 
a tavaszünnep az egyetlen alkalom az évben, hogy hazalátogathatnak, és találkozhatnak 
szüleikkel, esetleg házastársukkal, gyerekükkel, egyéb rokonaikkal. A magyarországi kínaiak 
egy része is hazatér, s aki nem teszi, az is egy-két hétig csak a családjával, barátaival 
foglalkozik. Ezt érdemes tiszteletben tartani, s például hivatali eljárásokat nem erre az 
időszakra időzíteni. 

 
Egyéb ünnepek 
 
 Az évezredek során Kínában számtalan ünnep alakult ki, ezek egy részét ma már 
egyáltalán nem, vagy csak bizonyos helyeken tartják meg. Egyes régi ünnepeket viszont éppen 
nemrég élesztettek újra, s 2008 óta – az addig is egyhetes munkaszünetet jelentő holdújév 
mellett – három hagyományos ünnepnap vált hivatalos munkaszüneti nappá. Ezen alkalmakkor 
a hétvégék hozzáillesztésével, illetve a szünetté tett munkanapok hétvégi ledolgozásával a 
kormány igyekszik legalább háromnapos folyamatos szabadságot biztosítani. A munkaszünetté 
tett hagyományos ünnepek a következők: 
 Verőfény-ünnep: az április 5-e körülre eső ünnep valójában a kínai halottak napja, a mi 

hasonló ünnepünkkel szemben azonban ez egy vidám családi esemény. A családtagok 
közösen meglátogatják és megtisztítják felmenőik sírját (ezért az alkalmat nevezik 
sírlesöprő ünnepnek is), áldozatot mutatnak be nekik, s mindezt kirándulással, piknikkel 
kötik össze. 
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 Sárkánycsónak-ünnep: az 5. holdhónap 5. napján (ez általában júniusra esik), a nyári 
napforduló körül tartott ünnepen Dél-Kínában sárkánycsónak-versenyeket rendeznek, 
emellett országszerte különleges fogásokat – például bambuszlevelekbe csomagolt főtt 
rizst – fogyasztanak. Egyes hagyományok szerint az ünnep egy ókori költő 
öngyilkosságának emlékére alakult ki, mások szerint azonban már korábban is létezett, s 
csak hozzákapcsolták a tragikus sorsú költőt. 

 Őszközép-ünnep: a 8. holdhónap 15. napján, teliholdkor (szeptemberben vagy október 
elején, az őszi napéjegyenlőséghez közel) tartott ünnep eredetileg az aratáshoz 
kapcsolódott, ma a szűkebb családok összejövetelének napja. A családtagok közös ünnepi 
vacsorát és úgynevezett holdsüteményt (édes töltelékkel töltött kerek tésztát) 
fogyasztanak, s együtt nézik meg a teliholdat, amely kerekségével a teljesség, az együttlét 
szimbóluma. Sok helyen sárkány- és oroszlántáncot rendeznek, füstölőt égetnek, 
lampionokat gyújtanak. 

E három, nemrég munkaszüneti nappá nyilvánított hagyományos ünnepnap mellett számos 
kisebb-nagyobb ünnep él még, például az egyes vallásoknak is megvannak a saját ünnepeik. 
Egyes régiókban az ott élő nemzetiségek hagyományos ünnepeit az állam is elismeri. Több 
kínai ünnepet Kelet-Ázsia más népei, például a vietnamiak vagy a koreaiak is megülnek. Az 
amerikanizációnak köszönhetően a városokban már ismertek bizonyos nyugati ünnepek, 
például a karácsony és a Bálint-nap is. Ezek azonban nem munkaszüneti napok, az ünneplést 
magánúton kell megoldani. A hagyományos ünnepek mellett három állami ünnep létezik, 
melyek munkaszüneti nappal járnak: január 1. (újév napja); május 1. (a munka ünnepe); 
október 1. (a nemzeti ünnep: 1949-ben e napon kiáltották ki a Kínai Népköztársaságot). Az 
utóbbi a hozzátoldott hétvégék miatt a gyakorlatban egyhetes szünidőt jelent, ez a belső és 
külső turizmus legfontosabb időszaka, az úgynevezett „aranyhét”. 
 
Étkezés 

 
A kínaiak életének, kultúrájának egyik központi eleme az étkezés, az evés nem csupán 

a létfenntartásról szól, hanem a közösségi életnek is a legfontosabb eleme. A közös étkezések 
tartják össze a családot, a baráti társaságokat, a munkahelyi közösségeket; ebédek, vacsorák 
alatt köttetnek az üzletek, születnek a legfontosabb döntések. Az étkezés a szórakozásnak is 
a legfontosabb formája, a kínaiak nem sörözni vagy kávézni ülnek be a barátaikkal, hanem 
vacsorázni. A kapcsolatépítés megkerülhetetlen eleme az ebéd- vagy vacsorameghívás, legyen 
szó üzletről, hivatali ügyekről, szakmai érintkezésről, diplomáciáról. 

A kínaiaknál is három főétkezés van: reggeli, ebéd, vacsora. Ezekre jellemzően a 
nálunk megszokottnál valamivel korábban kerül sor, az ebédet dél körül megkezdik. Ha ez 
lehetséges, mindegyik étkezés bőséges, és reggelire is meleg ételt esznek. A kínai a világ 
legváltozatosabb konyhája, amely természetesen nem egységes: nyolc ágát különböztetik meg 
nyolc nagy tájegység szerint, de ezeknek is rengeteg változatuk van. Ezek alapanyagokban, 
elkészítési módokban, fűszerezésben különböznek egymástól, jellegzetességeiket a földrajzi 
körülmények határozzák meg. A nagyobb városok éttermeiben minden tájegység fogásait 
megkóstolhatjuk, és egyes fogások mindenhol népszerűek. Létezik egy alapvető különbség 
Észak- és Dél-Kína között: délen az alapvető gabona a rizs, míg északon a búza. A délről 
származók kifejezetten rosszul érzik magukat, ha hosszú ideig nem jutnak rizshez; az északiak 
különböző főtt, sült, párolt búzatésztákkal is jóllaknak. Megjegyzendő, hogy a magyarországi 
kínai gyorsbüfékben felszolgált ételeknek nincs sok közük a kínai konyhához, az itteni ételeket 
a kínaiak csak végszükség esetén fogyasztják. 
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A mindig is magas népsűrűség és a földhiány oda vezetett, hogy a kínai konyha 
gyakorlatilag minden fogyasztásra alkalmas növényi és állati alapanyagot felhasznál, és az 
étkezési szokásokat vallási tabuk se befolyásolják (kivételt jelentenek ez alól a sertést nem 
fogyasztó muszlimok, illetve a buddhisták vegetáriánus kisebbsége). Egyetlen fontos alapanyag 
azonban hiányzik: tejet és tejtermékeket a kínaiak hagyományosan nem fogyasztanak, sokuk 
szervezetéből hiányzik is a tejlebontó enzim. Ha kínai ismerőseinket magyaros étteremben 
látjuk vendégül, vigyázzunk, hogy túróra vagy sajtra épülő fogást ne rendeljünk. 

Kína nagy része a mérsékelt égövhöz tartozik, és a leggyakoribb fogások ugyanazokat 
az alapanyagokat használják, mint a mi konyhánk: baromfi-, sertés-, marha- és birkahúst, halat, 
zöldségeket, gyümölcsöket, tésztákat és rizst. Ezek mellett a tengerparti tartományokban 
természetesen gyakran fogyasztanak különböző tengeri élőlényeket, a szója pedig mindenhol 
elterjedt. Más konyháktól a sajátos fűszerezés és a sütési-főzési mód különbözteti meg a kínai 
fogásokat. Számunkra egzotikusnak tűnő alapanyagokat a kínaiak is csak ritkán esznek, hiszen 
ezek ott is meglehetősen drágák. Kutyát és macskát csak egy-két tartományban fogyasztanak 
– elsősorban az egészségre gyakorolt állítólagos jótékony hatásuk miatt –, s nem háziállatokat, 
hanem direkt e célra tenyésztett egyedeket vágnak le. Magyarországi éttermekben – a tenger 
gyümölcsein és a fűszereken kívül – főleg helyi alapanyagokat használnak fel, s már csak az 
egzotikus hozzávalók magas ára miatt sem kell attól tartanunk, hogy számunkra tabunak 
számító fogás kerül a tányérunkra. 

A kínai étkezés társasági esemény, ahol az együttlétnek legalább akkora jelentősége 
van, mint magának az evésnek. A cél a közösségépítés, a kapcsolatok ápolása. Az asztalt 
körbeülik, és a fogásokat az asztal közepére teszik közös tálakban; a jelenlévőknek csak egy 
rizses csészéjük vagy kistányérjuk van, ebbe egyszerre legfeljebb egy-két falatnyi ennivalót 
tesznek. A fogások apró darabokra vágva kerülnek az asztalra, az étkezésnél csak evőpálcikát 
és – a leveshez – porcelán kanalat használnak. Minden fogás közös, és mindenki eszik minden 
fogásból. A tálakból egyszerre csak egy-egy falatot vesznek ki, s azt közvetlenül a szájukba 
vagy a kistányérjukba teszik. Az innivalók is közösek, az üveget vagy kannát is középre teszik. 
Az udvariaskodásnak természetes része, hogy az asztaltársak egy-egy falatot tesznek 
pálcikájukkal a mellettük ülő tányérjára, vagy utántöltik a poharát. Magyarországon 
mindenhol, Kínában a nagyobb éttermekben lehet kést-villát kérni, de rokonszenvet kelt, ha 
megtanulunk pálcikával enni. 

Egy nagyobb étkezés jellemzően hideg előételekkel kezdődik, ezután jönnek a húsos 
és zöldséges meleg fogások. A rizst csak az étkezés végén szolgálják fel, csakúgy, mint a levest. 
Az étkezést gyümölcsök és/vagy édességek zárják. Az étkezéshez mindig jár tea, ezt 
szűretlenül és ízesítés nélkül isszák. A kínaiak önmagában ritkán isznak alkoholt, vagyis nem 
szoktak például kizárólag sörözni vagy borozni. Az étkezések mellé azonban gyakran isznak 
szeszes italt, ez hagyományosan valamilyen gabonapárlat volt (a gyenge gyümölcsös rizsbortól 
a nagyon erős cirokpálinkáig ez sokféle lehet), de az utóbbi évtizedekben teljesen általánossá 
vált a sör, és manapság divatos a szőlőbor is. Sok kínai szervezetéből hiányzik az alkoholt 
lebontó enzim, ők egy-két kortytól berúgnak, és rosszul is lehetnek (ezért sose erőltessük az 
ivást!); mások, különösen az északi vidékekről valók, rengeteget tudnak inni. Nagyon berúgni 
illetlenség, és nem vet jó fényt az emberre, hiszen önuralom hiányára utal. 

 A számlát csaknem minden esetben az egyik résztvevő állja teljes egészében, egészen 
ritka, hogy a költségeket megosztanák. Ha nem egyértelmű, hogy ki a házigazda, vagyis ki fizet 
mindenért, akkor gyakran vita tör ki: mindenki fizetni akar mindenki más helyett. A meghívó 
felet természetesen egy másik alkalommal illik visszahívni. 
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Társadalmi érintkezés 
 

A kínaiak természetesen a mindennapi és a hivatalos kommunikációban más 
szokásokat követnek, mint mi. Jellemző, hogy idegenek között – a mi fogalmaink szerint – 
meglehetősen alacsony az udvariasság szintje; hajlamosak a sorban beállni egymás elé, a 
buszon tolakodni, közlekedésben figyelmen kívül hagyni a másikat. Mindezt ők teljesen 
természetesnek tartják. Ismerősök között, illetve tudatos ismerkedésnél azonban a kínaiak 
nagyon figyelmesek, és számos szabályt betartanak. 

A kínaiakkal való kapcsolattartásban nagyon fontos magunk és partnerünk „arcának” 
megőrzése. Az „arc” a méltóságot, megbecsültséget, pozitív megítélést jelenti, s a kínaiak 
számára az egyik legfőbb érték. Megőrzése érdekében általában uralkodnak az érzelmeiken, 
nem mutatnak heves haragot, bánatot, örömöt, a túlságos érzelemkifejezés ugyanis az arc 
elvesztését jelenti. Ez az oka annak, hogy a kínaiak jellemzően kellemetlen helyzetekben is 
mosolyognak – ezzel palástolják negatív érzelmeiket, és őrzik arcukat. Nagyon vigyáznak rá, 
hogy ne szégyenüljenek meg: ne kapják őket nyilvánosan hazugságon, szabály megszegésén, 
közösségi elvárás megsértésén. Arra is vigyáznak, hogy a mások arcát is megőrizzék: nem illik 
a másikat nyíltan figyelmeztetni ígérete megszegésére, felelősségre vonni, leszidni. Emiatt nem 
szoktak egyértelműen nemet mondani: ha valakit elutasítanak, az számára arcvesztést jelent, 
ezért a nemleges választ kerülő úton, virágnyelven hozzák a másik tudomására. Ha például 
egy üzleti ajánlat teljességgel elfogadhatatlan, ezt nem mondják meg egyenesen, hanem ilyesmi 
választ adnak: „Az ajánlatuk rendkívül előnyösnek tűnik, de a konkrét részleteket még át kell 
gondolnunk, s ehhez bizonyos időre van szükségünk.” Minden nem kétszínűség vagy hazugság, 
hanem a kínai kultúrában teljesen elfogadott udvariasság – számukra az őszinteség lenne az 
elítélendő. 

Részben az arc megőrzése, részben az együttműködéshez szükséges bizalmi szint 
kiépítése, részben az információk összegyűjtése miatt jellemző, hogy a kínaiak – különösen az 
első tárgyalásokon – csak rendkívül lassan térnek a tárgyra, nem mondják meg pontosan, 
hogy mit akarnak, sokáig látszólag érdektelen apróságokról beszélnek, és tesznek fel 
kérdéseket. Sokszor csak több tárgyalási forduló után derül ki, hogy mi a céljuk. A 
kapcsolatépítés tehát rendkívül lassú és kacskaringókkal teli folyamat. Az „amerikaias” stílust, 
amely rögtön a dolgok közepébe vág, kifejezetten megvetik. Bizonyos dolgokról nem szokás 
beszélni. A szexualitás tabutéma, ne tegyünk pikáns megjegyzéseket; általában a vicc minden 
formáját érdemes elkerülni, mert a kínaiak számára teljesen más dolgok humorosak, mint 
számunkra (ez persze fordítva is igaz); érdemes kerülni a politikát is, mert sok kínai nem 
szívesen beszél róla. Ugyanakkor nyíltan rákérdezhetnek olyan dolgokra, amelyekre nálunk 
nem szokás: életkorunkra, családi állapotunkra, fizetésünk pontos összegére. Ezt se vegyük 
udvariatlanságnak. 

A kínaiakkal való kommunikációban kötelező egyrészt a hízelgés, másrészt a 
szerénység. A partner személyét, cégét, országát fel kell dicsérni, míg saját magunkról illő 
lekicsinylően beszélni. Ha megdicsérik termékünket, nyelvtudásunkat, segítőkészségünket, 
nem szabad olyasmit felelni, hogy „köszönöm, tényleg nagyon jó vagyok, sokat dolgoztam 
rajta”, hanem valami ilyesmit kell mondani „á, még nagyon sokat kell fejlődnöm”. A nyugatias 
önreklámot, dicsekvést nevetségesnek tartják. Természetesen se a bókokat, se a 
szerénykedést nem kell komolyan venni, jórészt puszta udvariassági formulákról van szó. 
Ugyanakkor nagyon fontos, hogy partnerünknek megadjuk a tiszteletet: a kínaiak magukat egy 
hatalmas múlttal és kultúrával rendelkező, gazdag és befolyásos világhatalom képviselőinek 
tartják, nem harmadik világbeli, nyomorgó menekülteknek, és rendkívül érzékenyek a 
felsőbbrendűségi érzés mindenféle megnyilvánulásaira, legyen az verbális vagy nem verbális. 
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A kínaiak számára a kapcsolattartás és -létesítés szerves eleme az ajándékozás. 
Barátok, ismerősök rendszeresen megajándékozzák egymást, de a hivatalos delegációk is 
mindig hoznak (és várnak) ajándékot. Itt nem maga az ajándék a lényeg (az leggyakrabban 
dísztárgy, naptár, édesség), hanem az ajándékozás ténye; ez fejezi ki, hogy az ajándékozó 
fontosnak tartja az adott kapcsolatot. Hivatalos személyként érdemes vigyázni, mert a 
szokásos ajándékozás és a korrupció között elmosódik a határ, s ez Kínában is rengeteg 
problémát okoz. 
 
A MAGYARORSZÁGI KÍNAIAK 

 
Magyarországon az 1980-as évek végéig csak egy-két kínai származású ember élt. Az 

itteni kínai kolónia gyökerei 1986-ra nyúlnak vissza, amikor Kínában megkönnyítették az 
útlevélhez jutást és a kishatárforgalmat. Ezután gyorsan kialakult egy olyan vállalkozó kedvű, 
mozgékony réteg, amely a szovjet határ mentén ingázó kereskedelmet kezdett folytatni: egy-
egy bőröndnyi kínai árut eladtak a határ szovjet oldalán, s a pénzből ottani termékeket hoztak 
át, amit Kínában értékesítettek – így számottevő jövedelemhez jutottak. Az ekkor szerzett 
tapasztalatokat hasznosították a később Magyarországra érkezők. 

1988-ban egy magyar–kínai konzuli rutinértekezleten a magyar fél felvetette, hogy 
mivel a két ország között évente csak néhány turista és hivatalos delegáció közlekedik, nincs 
értelme fenntartani az ekkor még létező vízumkényszert. A kínai fél egyetértett, így 1989. 
január 1-jétől vízum nélkül lehetett utazni egymás országába. Ennek akkor lett jelentősége, 
amikor az év tavaszán a pekingi Tiananmen (Tien’anmen) téren több hónapos tüntetéssorozat 
tört ki, amelynek a vezetés júniusban a hadsereg bevetésével vetett véget. A tüntetések alatt 
a legfelső pártvezetésen belül is fordulat történt, a konzervatív elemek átvették a hatalmat, a 
reformerek egy részét – köztük a párt akkori első emberét – puccsal eltávolították. Mindez 
gyökeresen megváltoztatta az országban addig uralkodó hangulatot. A „reform és nyitás” 
politika 1978-as meghirdetése óta Kína egyre nyitottabb lett, nőtt a piac és a 
magánvállalkozások szerepe. Az 1989-es konzervatív fordulat miatt az a vállalkozó kedvű 
réteg, amelynek a reformok addig jó lehetőségeket és gyarapodást hoztak, 
elbizonytalanodott: nem lehetett tudni, hogy a reformok folytatódnak-e, vagy esetleg a 
keményvonalas vezetés visszatér a maói idők politikájához, s felszámolja a magángazdaságot. 
Ráadásul 1989-ben gazdasági recesszió kezdődött Kínában, a könnyűipari kisüzemek 
raktáraiban óriási eladatlan készletek halmozódtak fel. Ezért sokan elhatározták, hogy 
elhagyják az országot, és máshol próbálnak szerencsét. Magyarország egyike volt annak a 
kevés országnak, ahova adminisztratív akadályok nélkül utazhattak; ráadásul hazánk a 
transzszibériai vasúttal könnyen és olcsón elérhető volt. 

Magyarország éppen ekkor élte a rendszerváltás zűrzavaros éveit. Ez egyrészt azzal 
járt, hogy a szabályozás meglehetősen laza volt, a hatékony ellenőrzésre a hatóságok 
képtelenek voltak, s ha valaki alapított egy céget, automatikusan megkapta a tartózkodási 
engedélyt. Másrészt a tervgazdaság összeomlásával számos üzem csődbe ment, sokan 
elvesztették állásukat, az életszínvonal esett, így nagy volt az igény a rendkívül olcsó 
könnyűipari termékekre. A kínai kereskedők éppen ezt az igényt tudták kielégíteni, s nagyban 
hozzájárultak ahhoz, hogy a rendszerváltás nem okozott még nagyobb szociális katasztrófát. 
A becslések szerint 1989–1992 között 40–50 ezer kínai fordult meg hazánkban. Ezt az 
időszakot tartják az itteni kolónia aranykorának, Kínában a kiskereskedők körében afféle 
Magyarország-láz tört ki. 

1992-ben a magyar hatóságok visszaállították a vízumkényszert, és egyéb 
szigorításokat vezettek be, így a nálunk tartózkodó kínaiak száma gyorsan csökkenni kezdett. 
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Egy részük kirajzott a szomszédos országokba, s a ’90-es évek közepére Magyarország a kínai 
áruk közép-európai elosztó központjává vált. A ’90-es évek vége egyfajta válságot hozott a 
kínai kolónia számára; a piac telítetté vált, a forint folyamatosan gyengült, az ázsiai valutaválság 
Kínában okozott nehézségeket. Sokan továbbutaztak más országokba, mások visszamentek 
Kínába, az itt maradtak egy része módosította tevékenységét. 

A kolónia helyzete a 2000-es években konszolidálódott: a kereskedők többsége a 
piacokról kényelmesebb állandó üzletekbe költözött, kialakult az egész Magyarországot 
behálózó kisboltok, éttermek, gyorsbüfék hálózata. Megjelentek az olyan bevásárlóközpontok, 
amelyek kifejezetten a kínai (és más kelet-ázsiai) kereskedőkre specializálódtak (pl. Asia 
Center, Sárkány Center). A kínai elit kapcsolatokat épített ki magyar gazdasági körökkel, 
sokaknak sikerült nemzetközi hipermarketek beszállítójává válni vagy saját márkát építeni 
(például Wink). 

A hivatalos statisztikák a jelenleg hazánkban tartózkodó kínai állampolgárok számát 10 
ezer körülire teszik, ez a szám nagyjából állandó. A közhiedelem szerint ennél jóval több kínai 
bevándorló él nálunk, de ez a nézet valószínűleg téves. Tevékenységük jellegénél fogva 
(kiskereskedelem, vendéglátás) a kínaiaknak mindenképpen „szem előtt kell lenniük”, 
cégtáblákkal, reklámokkal kell jelezniük, hogy jelen vannak, így ittlétük a tényleges súlyuknál 
jóval feltűnőbb. Ha például egy kisvárosban él egy kínai család, róluk mindenki tud, mert 
értelemszerűen a város legforgalmasabb pontján nyitnak üzletet – más bevándorlók erre 
nincsenek rákényszerítve, így jobban a háttérben maradhatnak. Emellett a magyar 
közvélemény hajlamos minden kelet-ázsiait kínainak nézni. A vietnamiak sok területen – 
például a józsefvárosi piacon – már rég a kínaiak helyébe léptek, kolóniájuk növekszik, de ezt 
a magyar vásárlók nem érzékelik. 

Fontos, hogy Kínából sem 1989 után, sem az utóbbi években nem gazdasági vagy 
politikai menekültek érkeztek, hanem bizonyos tőkével rendelkező kisvállalkozók, illetve ezek 
rokonai. Céljuk alapvetően a pénzkeresés; nem személyes érdeklődésből vagy szimpátiából 
választották Magyarországot, hanem azért, mert információik szerint itt jó üzleti lehetőségek 
várták őket. Ahogy a kínai gazdaság gyors ütemben nőtt, a magyar pedig stagnált, a hazánkba 
utazó kínaiak száma is csökkent, hiszen otthon sokak számára már jobb lehetőségek adódnak. 

Magyarországot sok kínai afféle ugródeszkának tekinti: nem kívánnak itt tartósan 
megtelepedni, s ha összegyűjtötték a megfelelő tőkét, könnyen továbbköltöznek egy másik 
országba (ez természetesen nem mindenkire igaz). Az integráció szándéka mindkét oldalról 
hiányzik. Ennek egyik oka az, hogy a Kínai Népköztársaság nem ismeri el a kettős 
állampolgárságot, vagyis aki külföldi útlevelet szerez, azt elveszti a kínait. Amerikai, brit, 
ausztrál állampolgárságért ezt sokan vállalnák, de magyarért nem. A magyarokkal való 
kapcsolatokat kulturális érdektelenség és nyelvi nehézségek jellemzik, sokan nem tanulnak 
meg magyarul, hiszen nem tudhatják, hogy hosszú távon itt maradnak-e. Gazdasági 
tevékenységükben integráció nélkül is sikeresek, így nincsenek is rákényszerítve a jobb 
alkalmazkodásra, emellett létrehozták saját életterüket, médiájukat, szolgáltató iparukat. 
Mindennek következtében zajlik a kontraszelekció, vagyis sokszor éppen a legsikeresebbek 
távoznak Magyarországról; hosszú távú befektetések helyett a megtakarított pénzt kiviszik 
hazánkból; a gyerekeket úgy taníttatják, hogy a világon máshol is megállják a helyüket. 

Kérdéses, hogy az integráció hagyományos fogalmának van-e értelme a kínai 
migrációval kapcsolatban. Ez a fogalom ugyanis arra az elképzelésre épül, hogy az egyik 
oldalon van a befogadó nemzetállam, a másikon pedig a befogadandó bevándorló, aki elhagyta 
eredeti közösségét, és arra szorul, hogy új környezete magába integrálja. A magyarországi 
kínaiak azonban valójában nem hagyták el eredeti közösségüket, nagycsaládi hálózatuknak itt 
is tagjai maradnak, tartják a kapcsolatot az otthon maradottakkal és a máshova 
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költözöttekkel, gyakran hazalátogatnak, identitásuk nem változott; ennél fogva a gazdasági 
sikerhez nélkülözhetetlen szintnél mélyebb integrációnak nem érzik szükségét. Mindez alól 
természetesen számos kivétel van, és teljesen más hozzáállás jellemzi a bevándorlók második 
generációját, vagyis azokat, akik már itt születtek és jártak óvodába, iskolába. 
 

 
TÉVHITEK A MAGYARORSZÁGI KÍNAIAKKAL KAPCSOLATBAN 

 
A kínaiak egyik napról a másikra történő megjelenése felkészületlenül érte a magyar 

társadalmat, s az ismerethiány számos tévhit és előítélet forrása lett. Ezek a mai napig 
makacsul tartják magukat, és gyakran a média is megerősíti őket. Az alábbiakban néhány 
tévhitet igyekszünk eloszlatni. 
 
„Egyre többen vannak” 

 
A magyarországi kínaiak számát a közvélemény rendszeresen túlbecsüli, sokan „több 

százezer” kínai bevándorlóról beszélnek, akik „napról napra többen lesznek”, „elárasztják az 
országot”. A túlzó becslések egyik oka, hogy az 1990-es évek legelején a hirtelen megjelenő 
kínai kiskereskedők tömege sokkolta a magyar társadalmat, amely történelme során sosem 
találkozott nem európai bevándorlók tömegével. Ekkoriban a hazánkban dolgozó kínaiak 
száma néhány tucatról egy-két év alatt 40–50 ezerre emelkedett, vagyis a kolónia 
gyarapodásának sebessége valóban látványos – sokak számára ijesztő – volt, és nem lehetett 
tudni, hogy ez meddig fog tartani. A túlzások további oka az az említett tény, hogy a nálunk 
tartózkodó kínaiak jól látható tevékenységet végeznek, illetve hogy sokan minden kelet-ázsiait 
kínainak néznek. 

A vízumkényszer 1992-es visszaállítása után a nálunk élő kínaiak létszáma jelentősen 
esett, és az ezredfordulóra 10 ezer fő körül stabilizálódott. A Bevándorlási és Állampolgársági 
Hivatal statisztikái szerint 2011 végén bevándorlási engedéllyel 3340, tartózkodási engedéllyel 
6660 kínai állampolgár rendelkezett Magyarországon (összesen tehát 10000), ugyanezek a 
számok 2012 végén 3331, illetve 6891 voltak (összesen 10222 fő). Egyéb jogcímen – például 
európai uniós tagország állampolgáraként – elenyésző számú kínai tartózkodik nálunk, magyar 
állampolgárságot az elmúlt két évtizedben néhány tucat kínai kapott. A kínai kolónia létszáma 
jó ideje stagnál. 

A – részben amerikai filmekből táplálkozó – városi legendák szerint számos kínai 
illegálisan tartózkodik hazánkban, de ezt semmi nem támasztja alá. A rendszeres ellenőrzések 
ellenére évente csak egy-két tucat kínai állampolgár ellen indul valamilyen idegenrendészeti 
eljárás, a kiutasított vagy kitoloncolt kínaiak száma jellemzően évi tíz alatt van. A hatóságok 
tehát nemigen találnak törvénytelenül itt tartózkodó kínait, noha a kelet-ázsiaiakat a 
hatóságok gyakran igazoltatják, papírjaikat ellenőrzik. A „bujkáló kínaiak” legendája azért is 
alaptalan, mert a nálunk élő kínaiak elsöprő többsége jól látható tevékenységgel – 
kereskedelemmel és vendéglátással – foglalkozik; a termelés (ahol például illegális üzemekben 
nagyszámú kínai dolgozhatna, mint a filmekben) egyáltalán nem jellemző. Ráadásul a „kínai 
fenyegetés”, „sárga veszedelem” stb. jellegű elképzelések hívei nem számolnak azzal, hogy míg 
húsz éve a vállalkozási és életkörnyezet Kínában sokkal rosszabb volt, mint Magyarországon, 
azóta Kína rengeteget fejlődött, és hazánk ma már korántsem olyan vonzó a kínaiak számára. 
Jelenleg egy némi tőkével rendelkező vállalkozó számára a villámgyorsan gyarapodó Kína jóval 
több lehetőséget kínál, mint Magyarország. 
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„Itt a kínai maffia!” 
 
A meglehetősen zavaros 1990-es években a legkülönbözőbb emberek érkeztek 

hozzánk Kínából, köztük bűnöző elemek is. Ezek valódi nagy maffiákat nem alkottak, de 
kisebb bűnszervezetek létrejöttek. E csoportok ügyeltek arra, hogy a helyi lakosokkal ne 
kerüljenek konfliktusba, így áldozataik jellemzően kínaiak voltak, a kínai bűnözés magyar vagy 
más állampolgárokat nemigen érintett. A kínai bűnözők a kínai kereskedőktől, vendéglősöktől 
szedtek védelmi pénzt, uzsorakamatot, s adott esetben embercsempészettel is foglalkoztak. 
Üzleti viták esetén erőszakos bűncselekmények, gyilkosságok is előfordultak, amelyekkel a 
szenzációéhes magyar sajtó sokat foglalkozott, kialakítva azt a képet, hogy Magyarországon 
nagy erőkkel jelen van a „kínai maffia”. Mindez azt is jelentette, hogy a kínai bűnözők jelenléte 
magukat a kínaiakat érintette a legrosszabbul, hiszen az ő normális üzleti tevékenységüket 
veszélyeztették. 

 A kolónia helyzetének stabilizálódásával mára az erőszakos kínai bűnszervezetek 
eltűntek, a nyugodt működést fenyegető bűnözőket a kínai kolónia kivetette magából, és az 
elmúlt évtizedben legfeljebb egy-két leszámolásos bűncselekmény történt. 
Bűncselekményeket továbbra is követnek el kínai állampolgárok, szervezett formában is, de 
ezek jellemzően gazdasági jellegűek (hamisítás, csempészés, adócsalás stb.), nem klasszikus 
maffiacselekmények. A bűnszervezetek visszaszorulásához a magyar és kínai rendőrség 
szervezett együttműködése is hozzájárulhatott. 

 
„Tönkretették a magyar könnyűipart!” 

 
Az 1980-as évek második felére a magyar ipar minden szektora súlyos válságba jutott, 

alacsony hatékonysággal működött; ez az időszak egybeesett a kínai könnyűipar villámgyors 
fejlődésének nagy korszakával, az olcsó kínai ruházati áruk világpiaci megjelenésével. A 
határok megnyílásával a kínai áruk elárasztották a magyar piacot, és siettették a drágán, rossz 
minőségben termelő magyar könnyűipar összeomlását. Az azonban kérdéses, hogy a magyar 
üzemek életben tudtak volna-e maradni kínai konkurencia nélkül, vagy előbb-utóbb 
mindenképpen tönkrementek volna. A kínai termékek dömpingje világjelenség volt, a 
könnyűipar mindenhonnan Kínába költözött, e szempontból Magyarországé korántsem egyedi 
eset. A problémát inkább az okozza, hogy sok területen nem sikerült magasabb hozzáadott 
értékű termelésre átállnunk. 

Magyarország esete annyiban speciális, hogy nálunk a kínai termékek tömeges 
megjelenése időben egybeesett a kínaiak tömeges megjelenésével, pedig a két jelenség nem 
feltételezi egymást. Az olcsó kínai áruk azoknak az országoknak a piacát is elárasztották, 
amelyekben nem alakult ki jelentős kínai közösség; itt a helyi kereskedők kezdték Kínából 
beszerezni az árujukat. Vagyis a „Made in China szindróma” – az a jelenség, hogy bizonyos 
termékekből ma már csak Kínában gyártottakat lehet kapni – a kínai bevándorlástól teljesen 
függetlenül az egész világon jellemző, s a kínai áruk a magyar piacra akkor is megtalálták volna 
az útjukat, ha nem élnek nálunk kínaiak. Ezt igazolja, hogy ma már magyar viszonylatban a fő 
importőrök nem a magyarországi kínai cégek vagy személyek, hanem a multinacionális 
vállalatok, kereskedelmi láncok, nemzetközi óriáscégek. A kínai piacok, boltok szerepe a 
Magyarországra irányuló kínai exportban minimális, a nem kínai boltok jóval több kínai 
terméket adnak el, mint a kínaiak. 
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 „Kínai = gagyi” 
 
Az 1990-es évek elején, amikor a kínaiakra vonatkozó sztereotípiák kialakultak és 

rögzültek, a kínai kereskedők rossz minőségű és rendkívül olcsó termékekkel jelentek meg, 
mivel Magyarországon erre volt igény. A dömpinghez az is hozzájárult, hogy az akkori 
recesszió miatt a rossz minőségben termelő vidéki kínai kisüzemekben eladhatatlan 
raktárkészletek halmozódtak fel, s a kínai bevándorlók ezeket terítették a magyar piacon. 
Vagyis olyan áruk tűntek fel nálunk, amelyeket Kínában sem tudtak eladni. Az azóta eltelt húsz 
évben a kínai gazdaság óriási fejlődésen ment keresztül, nemcsak mennyiségi, de minőségi 
tekintetben is; a kínaiak ma bármilyen terméket bármilyen minőségben képesek előállítani. Ezt 
igazolja, hogy a csúcstechnológiai vállalatok, a nagy nyugati és japán márkák is Kínában 
állíttatják elő termékeik nagy részét, sőt sokan a kutatás-fejlesztést is oda helyezték. 

A magyarországi kínaiak azonban eleve az alacsony vagy közepes minőségű, áruk miatt 
versenyképes könnyűipari termékekre specializálódtak, s ma is ezt a szerény, de biztos 
jövedelmet biztosító piaci rést töltik ki. Ez nem azért van, mert Kínában csak ilyeneket tudnak 
előállítani, hanem azért, mert nálunk ezekre van igény, emellett a profilváltást nehezíti, hogy a 
többi piaci szegmenst magyar vagy nyugati vállalatok már lefedték.  

 
„Hol vannak a kínai sírok?” 

 
Tipikus – és teljesen alaptalan – városi legenda az, amely szerint a Magyarországon élő 

kínaiak a halottaik holttestét eltüntetik, és papírjaikkal más rokont vagy ismerőst hoznak be. 
Az Európa-szerte ismert legenda Magyarországon akkor terjedt el villámgyorsan, amikor 
2001 augusztusában egy hírügynökség kiadott egy hírt, miszerint Magyarországon évente 110 
kínai hal meg, és ebből 100-nak a holtteste eltűnik, egy kínai bűnbanda tevékenységének 
köszönhetően. Ez a szám úgy jött ki, hogy a magyar halálozási arányokat rávetítették a kínai 
kolóniára, és összevetették a hivatalosan regisztrált elhunyt kínaiak számával. Mivel 
uborkaszezon volt, a hírt szinte minden médium átvette, és azóta kiirthatatlannak bizonyul, 
pedig a hírügynökség később visszavonta állításait, bocsánatot kért, és korrekcióra kérte 
mindazokat a sajtóorgánumokat, amelyek hírt adtak róla. Az amúgy rendkívül széttagolt és a 
többségi társadalommal nemigen kommunikáló kínai közösséget annyira sértette a 
híresztelés, hogy példátlan módon közös szervezetet alapítottak és nyílt levelet írtak a magyar 
közvéleményhez az ügy miatt. Ennek azonban szinte semmilyen hatása nem lett, a legenda 
tovább él. 

Annak, hogy valóban kevés kínai nyugszik magyar temetőben, meglehetősen egyszerű 
okai vannak. A fő ok az, hogy a hazai kínai kolónia meglehetősen fiatal, aminek köszönhetően 
a természetes halálozási ráta rendkívül alacsony. A rendszerváltás környékén ugyanis, amikor 
tömegesen érkeztek ide vállalkozó szellemű kínaiak, többségük a 20–30-as korosztályba 
tartozott, és később is viszonylag fiatalok jöttek. Akik akkor érkeztek ide, azok kevés 
kivétellel még ma is csak a 40–50-es éveikben járnak. Ahogy kínai sírokat alig látunk (bár 
valójában vannak ilyenek), ugyanúgy idős, beteg kínai embereket sem. A kisszámú idős kínai 
hazautazik Kínába, hogy ott töltse nyugdíjas éveit. Ugyanígy tesznek azok is, akik 
megbetegszenek, mert jellemzően jobban bíznak a kínai gyógyászatban, mint a magyar 
egészségügyben. Ha pedig gyógyíthatatlan betegek, akkor a hagyományoknak megfelelően 
hazautaznak, hogy a szeretteikhez közel haljanak meg.  

Ha mégis itt hal meg egy kínai állampolgár – például autóbalesetben –, akkor hamvait a 
családja általában hazaszállíttatja. A kínai hagyomány szerint ugyanis mindenki azt szeretné, 
hogy a szülőföldjén temessék el, s e kívánság teljesítése afféle családi kötelesség. Erre a 
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szokásra külön üzletág épül: számos kínai és hongkongi vállalkozás szakosodott arra, hogy a 
tengerentúlon elhunyt honfitársak holttestét/hamvait elszállítja, és elintézi a szülőfaluban 
történő temetéssel kapcsolatos formalitásokat. Mindezek mellett fontos kiemelni, hogy a 
kínaiak hozzátartozóik holttestével igen tisztelettudóan bánnak. Az őskultusz a társadalom 
egyik legfontosabb eleme, s ehhez hozzátartozik a halott tisztességes eltemetése és az előírt 
áldozatok bemutatása a szellemének. Ha az ember valamelyiket elmulasztja, akkor a sértett 
szellem könnyen bajt hoz az élő családtagokra. 
 
„Kutyát esznek” 

 
A kínai büfékkel, éttermekkel kapcsolatban számos szóbeszéd terjed, ezek egyike, 

hogy ha nem vigyázunk, könnyen kutyát (vagy macskát) szolgálnak fel nekünk. Ennek annyi 
alapja van, hogy Kína egyes tartományaiban – elsősorban a déli Guangdongban (Kuangtung) és 
Guangxiban (Kuanghszi) – ősidők óta fogyasztanak kutyahúst, és más vidékeken is találhatunk 
kutyát felszolgáló éttermeket (ezek jelentős része koreai). A kínai konyha, mint említettük, 
nem ismer tabukat, és a kutyafogyasztás nem vált ki olyan ellenérzéseket, mint Nyugaton 
(ezzel a világ számos más kultúrája így van). Az azonban, hogy magyarországi étteremben 
kutyát szolgálnának fel, vagy hogy egy-egy házi kedvenc eltűnése mögött a kínai büfések 
állnának, nehezen elképzelhető. A kínaiak nem fogyasztanak bármilyen kutyát, a fogyasztott 
fajtákat kifejezetten erre a célra tenyésztették ki, és külön erre specializálódott telepeken 
tartják őket, ahogy nálunk a marhákat vagy a sertéseket. A kutyahús Kínában nem tömegétel; 
itt is kuriózumnak számít, kifejezetten drága, és csak erre specializálódott éttermekben lehet 
kapni, átlagos vendéglőben nem találkozunk vele. Gyógyhatást tulajdonítanak neki, ezért 
kedvelői is csak kis mennyiségben fogyasztják, bizonyos évszakokban vagy egészségi 
problémák esetén. Megjegyzendő, hogy Guangdong és Guangxi tartományokban a macskahús 
fogyasztása is elfogadott, de ez még kevésbé elterjedt, mint a kutyáé. 

Az utóbbi években jelentős mozgalom bontakozott ki Kínában a kutyahús betiltása 
érdekében, a kínai sajtóban és interneten heves viták folynak az állatvédők és a 
tradicionalisták között. Mindenesetre a kínaiak többsége valószínűleg soha életében nem eszik 
kutyahúst, lokális jelenségről van szó. Magyarországon a fogyasztható fajtákat nem tartják, a 
kínai éttermek étlapján kutyahús nem szerepel, és az itteni kínaiak többsége olyan vidékekről 
érkezett, ahol a kutyafogyasztás nem része a hagyományoknak. Ha történetesen egy étterem 
szerezne valahonnan fogyasztható kutyahúst, az jóval drágább lenne, mint a sertés, marha 
vagy birka, így biztos nem keverik az általunk megrendelt fogásokba. 

A kínai éttermek higiéniai viszonyairól számos negatív képzet él, ezek egy része 
félreértésen alapul. Európai szemmel nézve egyes kínai konyhákban viszonylag keveset 
törődnek a tisztasággal, de ezt a kínai konyha sajátosságai is megmagyarázzák. A kínai 
gasztronómia alapja a hirtelen-sütés, vagyis az a technika, amelynek alkalmazásakor az apró 
darabokra vágott friss alapanyagokat a csaknem izzásig felforrósított wokban pár perc alatt 
átsütik. Az eljárás során az esetleges kórokozók teljes mértékben elpusztulnak, így az 
előkészítéskor nincs szükség külön fertőtlenítésre, és a tárolás sem olyan gondosan 
szabályozott. A wokot magát nem szabad mosogatószerrel elmosni, mert a kínaira jellemző 
fogások ízét és állagát éppen az a vékony elszenesedett réteg adja, amely a wok használata 
során az alján képződik; ennek eltávolítása tönkretenné az eszközt. Jellemzően minél régebbi 
és feketébb egy wok, annál ízletesebb fogások készülnek benne. A többi eszközt 
természetesen a kínaiak is elmossák. 
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„Összetartanak” 
 
A kínaiakkal kapcsolatban az a kép alakult ki, hogy zárt, összetartó közösséget 

alkotnak. A zártság jórészt abból adódik, hogy gazdasági sikerességüknek – legfontosabb 
céljuknak – nem alapfeltétele a magyar társadalomba való integrálódásuk, és nincsenek 
rákényszerítve, hogy jól megtanulják a nyelvet, kapcsolatokat építsenek, átvegyék az itteni 
szokásokat. Ezt kihasználva kialakult saját szolgáltató iparuk: kínai újságokat adnak ki, 
videotékákat működtetnek, vasárnapi iskolát szerveznek, szórakozóhelyeket nyitottak. 

Az idegen környezetben való boldoguláshoz nélkülözhetetlen szinten túl az 
összetartás nem jellemző a kínai kolóniára. A kínaiak egymás versenytársai, hiszen 
ugyanazokban a szektorokban működnek, ugyanazon az – egyre szűkülő – piacon, így nem 
jellemző, hogy bíznának egymásban, megosztanák egymással üzleti vagy személyes titkaikat. Az 
összetartás nem a kínaiakat jellemzi, hanem a kínai kolónián belüli csoportokat, amelyek 
jellemzően származási hely és/vagy rokonság alapján szerveződnek. A magyarországi kínaiak 
több tucat ilyen csoportra tagolódnak, ezek tagjai ugyanarról a vidékről származnak, esetleg 
egymás közeli vagy távoli rokonai. E csoportokon belül a bizalomszint magas, és 
természetesen nagy az összetartás – a többi csoporttal szemben is. Ezt jelzi, hogy a 
magyarországi kínaiaknak negyed évszázad alatt sem jött létre egységes érdekképviseleti 
szervezete, ehelyett több mint egy tucatnyi szervezetbe, egyesületbe, társaságba tömörülnek. 
Ezek közül sokan a nevükben az összes magyarországi kínai képviselőjének hirdetik magukat, 
de valójában egy-egy érdekkör szervei; mások a nevükben is jelzik, hogy mely vidékről 
érkezőket tömörítik. 
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Daher Rached 
ARAB KULTÚRA, TÁRSADALMI ALAPISMERETEK, ISZLÁM VALLÁS 
 
  AZ ARAB VILÁG 
 
 

                             
 
 
Az arab világ azt a 22 arab nyelvű országot jelöli, amelyek nyugaton az Atlanti-óceántól, 
keleten az Arab-tengerig, északon a Mediterráneumtól, délen Közép-Afrikáig és az Indiai-
óceánig helyezkednek el, főként az Öböl-vidék, a Közel-Kelet, Észak-Afrika és a Szahara 
területén. 

Az arab világ területe többé-kevésbé megegyezik a Közel-Kelet és Észak-Afrika 
elnevezéssel illetett területekkel, bár ez utóbbiak nem foglalják magukba Szomáliát, Dzsibutit 
és a Comore-szigeteket, amelyek viszont az arab világ részét képezik. Azt is mondhatjuk, 
hogy azokra a területekre alkalmazzák ezt a megnevezést, ahol főként az arab nyelvet 
használják.  

Ez a 14 millió km2-t magába foglaló régió, a partvidéki részektől eltekintve többnyire 
sivatagos terület. Az arab világban megközelítően 422 millió ember él, akik többsége muszlim, 
de más vallási és etnikai kisebbségek is vannak a térségben. 

Történetének korábbi időszakában az arab világ nem oszlott államokra. Ez a 
történelmi esemény a két világháború közötti időszakban következett be, a brit és francia 
gyarmatosítás által kijelölt mesterséges korlátok, határvonalak nyomán. A történelem, a nyelv 
és a vallás azok a legfontosabb egységesítő tényezők, amelyek valamennyi arab önazonosságát 
meghatározzák. 

A függetlenség megszerzése után az egyes arab államok és meghatározó vezetőik 
mindent megtettek, hogy az arab világot egyesítsék, de erőfeszítéseik hiábavalónak 
bizonyultak, miután olyan államszövetségek is, mint az Egyesült Arab Köztársaság (1958–
1961) múlékonyak voltak. Ezután már valamennyi arab állam a saját útját járta, és önmaga 
lehetséges erőforrásait hasznosítja, és attól függően fejlődik.  

Az arab országok vallásilag, etnikailag és nyelvileg igen megosztottak, de ezen országok 
többségében az iszlám az uralkodó vallás. A 22 arab ország az Arab Liga szervezetének (1945) 
tagállama. A világon élő arabok elsősorban kulturális sajátosságaik, nem pedig faj vagy 
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leszármazás alapján tartoznak e népesség körébe. Az említett országokban a hivatalos nyelv 
az arab nyelv, amely az iszlám vallás szent könyvének a Koránnak [QurÞān] a nyelve. 

Nem minden arab muszlim, és nem minden muszlim arab, mint ahogy már említettük, 
az arabság vallásilag sokszínű népesség; jelentős számban élnek keresztény arabok 
Egyiptomban, Libanonban, Szíriában, Palesztinában, Jordániában és Irakban. Az arabok alkotják 
a világ 1. 5 milliárdos muszlim népességének 1/4-ét. 

Az arab világot politikailag is a sokféleség jellemzi: parlamentáris köztársaság van 
Algériában, Egyiptomban, Libanonban, Tunéziában, Szíriában, Irakban, Líbiában és Jemenben, 
Jordánia és Marokkó államformája alkotmányos monarchia, míg Omán, Katar, Bahrain, Kuvait, 
az Egyesült Arab Emirátusok és Szaúd-Arábia hagyományos monarchiák. 

A vallás jelentős szerepet játszik az arab országok politikai életében; Libanonban a 
parlamenti képviselet a muszlim, keresztény és drúz vallási felekezetek között megosztott, 
míg Jordániában és Marokkóban az uralkodó legitimációját az adja, hogy bár nem vallási 
vezető, de Mohamed próféta közvetlen leszármazottja. 

Az arab országok között a nyelvi és vallási azonosságok ellenére jelentős 
nézetkülönbségek vannak, amelyek a múltban és a jelenben gyakran jutnak kifejezésre 
feszültségekben, összeütközésekben. Ezek a véleményeltérések kapcsolódnak ahhoz a 
történelmi tényhez, hogy az országhatárok nem esnek egybe a törzsi vagy etnikai határokkal. 
Jelentős különbségek vannak az arab országok között az Izraellel kapcsolatos politikában, 
valamint a vele fenntartandó kapcsolatokban. Ezen országok lakosságának többsége igen 
barátságtalan érzéseket táplál Izrael iránt. 

Az arab országok különféle vezető politikai erői, mozgalmai között a közelmúltig erős 
versengés folyt, ami nem csupán a régió egységének lehetőségét akadályozta meg, de 
időnként és térségenként a kétoldalú kapcsolatokat is lehetetlenné tette. Az arab országok 
muszlim lakossága történelmileg megosztott. A többségi szunnita és kisebbségi, síita 
irányzatok közötti doktrinális szembenállást a síiták gyakori üldöztetése tovább súlyosbítja, 
ami a térség egyes területein fegyveres összetűzésekhez és polgárháborúkhoz vezetett és 
vezet. 

Az arab országok között a már említett nyelvi és vallási azonosságok mellett jelentős 
gazdasági, társadalmi és kulturális különbségek is vannak. A Föld kőolajkészleteinek közel 
60%-a az Arab-félszigeten van, és Szaúd-Arábia rendelkezik a világ legnagyobb kőolaj-
lelőhelyeivel. Az olajkitermelésből eredő jövedelmek az Arab-öböl országaiban rendkívüli 
gazdagságot és jólétet eredményeztek, míg Jordánia, Szíria és Egyiptom viszonylag szegények, 
és ez az ellentét barátságtalan érzelmek forrása a lakosság körében. 

Az arab társadalomban a nők sajátosan alárendeltek a férfiaknak. Ez a sajátosság 
országról országra változó. A leginkább korlátozó feltételek az Arab-félszigeten, a legenyhébb 
viszonyok Egyiptom, Szíria és Libanon városias régióiban érvényesülnek. A nő sajátos 
magánszférája a háztartásban látványosan elkülönül a férfiakétól, különösen a vidéki 
régiókban. 

A család az arabság szociális egységének az alapja. A család iránti elkötelezettség 
befolyással van az arabok életének minden területére. Az arabok nagyra becsülik családjukat, 
és tisztelettel viseltetnek iránta. Nagyra értékelik a barátságot, de a családi és rokoni 
kapcsolatok a legfontosabbak a számukra. 

A családi kapcsolatok patriarchálisak és hierarchikusak, s ezekben az apa illetve az 
idősebb férfiak a meghatározóak. Az arabok a nagy létszámú családot részesítik előnyben, 
amely biztosítja a lehetséges gazdasági előnyöket, különösen annak lehetőségét, hogy a 
fiúgyermekek majd gondját viselik szüleiknek idős korukban. A nagycsaládok az apa számára a 
férfiasság tekintélyét biztosítják. 
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Az elkötelezettséget illetően a család, mint társadalmi egység után a nemzetség és 
törzs iránti elkötelezettség következik, viszont csaknem valamennyi kortárs arab hangoztatja 
nemzeti önazonosságát. 

A gyermekeket illetően elsősorban a fiú utódoknak kedveznek, minthogy ők viselik 
majd idős szüleik gondját, tudniillik a leánygyermek a vő családjához tartozik. A közvélemény 
megítélése szerint a fiúgyermek hozhat megbecsülést, elismerést a család számára, míg a 
leánygyermek olykor csak szégyent. 

A statisztikai adatok az arab világban a 15 év alatti korosztály lélekszámának látványos 
növekedését mutatják. Míg ez a korosztály a fejlett világban a lakosság 20 %-a, a fejlődő 
világban 35 %, az arab világban 42 %. Ez a növekedés lehet pozitív fejlemény, minthogy 
növekszik a munkaerő-állomány, új tehetségek és vezetők kiemelkedésének lehetősége, de 
lehet negatív, ha a gazdaság nem képes kielégíteni a fiatalok képzés és munkavállalás iránti 
igényeit, ami elégedetlenséghez és társadalmi nyugtalansághoz vezethet. Minden attól függ, 
hogy a kormányzatok miképpen kezelik e jelenséget. 

ARABOK A TÖRTÉNELEMBEN 
 
Az arabok történelmi színrelépésük óta eltelt nagyjából tizenegy évszázados történetük során 
nem mindenkor álltak a történelmi események középpontjában. Bár az említett 
évszázadokban is a történelmi folyamatok részét alkották, e folyamatoknak csekély részében 
voltak jelen, időnként pedig egészen rövid időszakokban. 
 
Arabok a birodalmiságban  
 

 Az arab hódítások és az Arab Birodalom időszakában (632–750) az iszlám által 
egyesített arabság nagymértékben terjeszkedett és rendkívüli hatással volt a környező világra. 
Birodalmuk határai folyamatosan változtak, de nem jött létre szilárd földrajzi egység. Az 
arabok által meghódított területeken az arabizálódás hosszantartó, térségenként változó, 
időben is eltérő folyamat volt, és csak a 13. században zárult le. A meghódított területeken 
született arabok önazonossága őseik Arábiából való származásán alapult. 

A meghódított területek története az arab-muszlim birodalmiság létrejötte után 
hosszú ideig elválaszthatatlanul kötődött a Tigris és az Eufrátész völgyétől keletre fekvő iráni 
területek történelmi örökségéhez, amely évszázadokon át döntő befolyást gyakorolt a 
napjainkban arab világnak nevezett területek keleti részére, az iszlám központi területeire, 
szemben Észak-Afrika periférikus iszlám területeivel. Ez az időszak volt az átmenet az arabság 
korai történetének időszakából az arabok lakta területek későbbi időszakába. 

E közbeeső periódus lezárulása 1250 körül következett be, és ekkor kezdődött el 
tulajdonképpen az arabok lakta területek története. Ebben az időben foglalták el a mongolok 
az iráni területeket, és ezzel olyan, korábban példa nélküli szakadást idéztek elő az iráni és a 
keleti arab területek között – elzárva a két területet egymástól –, hogy az arab területek 
fejlődése végérvényesen elvált az iráni és a még keletebbre fekvő területekétől. Az általános 
szétválás alól csupán Irak volt kivétel, amely egészen a 16. századi oszmán hódításig az iráni 
világhoz tartozott. Az arab Kelet többi része, a Nagy-Szíria és Egyiptom a korábbi időknél 
erőteljesebben lettek saját történelmük alakítói és lakosságukban egyre inkább tudatosodott 
arab voltuk. A 13. században fejeződött be Észak-Afrika elarabosodása, amely a már két év-
század óta tartó, a térségbe történt beduin bevándorlás következménye volt. Ezen 
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fejlemények nyomán alakult ki az arabizálódott vagy arabok lakta térség, amely lényegében 
megegyezik napjaink arab területeivel.  

A 16. század folyamán az Oszmán-Török Birodalom hódította meg az arabok lakta 
területek többségét, csupán Marokkó maradt meg a helyi berber dinasztiák uralma alatt. A 
térségbe történt európai behatolás nyomán a 19. század második felében nemzeti mozgalmak 
bontakoztak ki az arabok lakta területeken az Oszmán Birodalom hanyatlásának közepette. 

Az arabság történetének fent említett, hosszú történeti folyamatában három döntő 
tényező hatott: (1) az eredeti arabság gyorsan terjeszkedett az Arab-félszigeten kívüli 
területeken, (2) az általuk meghódított területek népessége fokozatosan arabizálódott és 
idővel kialakította az arab területeket, majd (3) a modern időkben a nemzeti mozgalmak 
eredményeként az arab területeken élő lakosság kinyilvánította az arab identitást. Azt a 
folyamatot, amelynek során az arabság modern értelemben nemzetté szerveződött, számot 
vetett gyökereivel, szellemi örökségével és saját történelmével, idegen szellemi áramlat, az 
európai nacionalizmus alakította ki és gyorsította fel.  
 

 
Arabok a modern időkben 

 
Amikor az I. világháború következményeként az Oszmán Birodalom felbomlott, az 

arab világ nagy része az európai gyarmatbirodalmak része lett: Palesztina és Mezopotámia brit 
mandátum, Egyiptom brit protektorátus, Marokkó, Algéria, Tunézia, Szíria, Libanon francia 
mandátum, Líbia olasz mandátum alá került, az Öböl-vidék sejkségeiben pedig brit 
protektorátus fennhatósága érvényesült. Ugyanakkor az Oszmán Birodalom megszűnése 
nyomán részekre esett Közép-Arábiát Ibn SzaÝúd egyesítette Szaúd-Arábiai Királysággá 
(1932). 
 Az arab államok többsége csak a II. világháború alatt, illetve utána nyerte el 
függetlenségét: a Libanoni Köztársaság (1943), a Szíriai Köztársaság és a Jordán Hásimita 
Királyság (1946), a Líbiai Királyság (1951), az Egyiptomi Királyság (1952), a Marokkói Királyság 
és Tunézia (1956), az Iraki Köztársaság (1958), Algéria (1962), és az Egyesült Arab 
Emirátusok (1971). 
 Az európai gyarmatosító nagyhatalmak érdeklődése az arab világ iránt szűk körű volt: 
így a britek számára sokáig a Szuezi-csatorna volt a legfontosabb, hogy biztosítsák az Indiába 
vezető tengeri utat. A régió gazdasági és geopolitikai helyzete viszont látványosan 
megváltozott azután, hogy az 1930-as években hatalmas kőolaj-lelőhelyeket fedeztek fel a 
térségben, és ez mérhetetlenül megnőtt üzemanyag iránti kereslettel párosult Nyugaton a 
második ipari forradalom következményeként. 

Az Öböl vidék különösen jól ellátott ezzel a stratégiai nyersanyaggal: az Öböl-vidék 
négy állama, Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emirátusok, Kuvait és Katar ott vannak a világ 10 
fő olaj- és gázexportálói között. Algéria, Líbia, Bahrain, Egyiptom, Tunézia és Szudán 
valamennyien rendelkeznek szerényebb, de azért jelentős olaj- és gáztartalékokkal. A 
kutatások szerint az arab világ rendelkezik a világ felbecsült teljes olajkészletének 46 %-ával és 
a világ földgáz-készletének 1/4-ével. Ahol ez a kincs rendelkezésre állt, ott jelentős hatással 
volt a regionális politikára, „tőkepénzes” államokat teremtett, egyenlőtlenségekhez vezetett 
az olajban gazdag, illetve szegény országok között, különösen az olyan gyéren lakott területek 
esetében, mint az Öböl-vidék vagy Líbia, amelyek egy időben jelentős idegen munkaerő 
bevándorlására építettek.  

A II. világháború után függetlenné vált arab államok egy részében az arab 
nacionalizmus eszméjére támaszkodó világi forradalmak (1950-60) zajlottak. Új, elitista 
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csoportok kerültek hatalomra, és a hagyományos uralkodó rétegek eltűntek a hatalomból. 
Ezekben az országokban a szabadság kollektív elképzelése jegyében a II. világháború után 
kialakult kétpólusú világrendben valamiféle, harmadik utas arab szocialista rendszert építettek. 
De politikai rendszereikben lényegében a hadsereg meghatározó szerepe megmaradt, 
valamint központosított államot hoztak létre, amelyben az erőforrásokat vidékről a városba, 
a magánszektorból pedig az állami szektorba helyezték át.  

Napjainkban az arab államokat az autokratikus kormányzás gyengülése, helyenkénti 
eltűnése, de egyelőre a demokratikus ellenőrzés hiánya jellemzi. Események egész láncolata 
vezetett az 1950-es években létrejött tekintélyuralmi rendszerek megrendüléséhez az egész 
arab világon, ami a 21. század első éveiben mind nyilvánvalóbbá vált. A pánarabizmus 
ideológiáját az 1980-as évek óta mindinkább felváltotta a pániszlámizmus valamint az önálló 
nemzeti lét gondolata. A közelmúltban viszont a fiatal, iskolázott városlakók növekvő rétege 
tűnt fel – akik a modern tömegkommunikációs eszközöket használják fel és az interneten 
keresztül teremtenek kapcsolatot – és képezi a 20. század második felében korábban 
meghatározó kettős szellemi-politikai befolyás, a pánarabizmus és pániszlámizmus mellett a 
harmadik politikai erőt.  

A 2010 végétől az arab világban kibontakozó, és napjainkig tartó népi tiltakozás, az ún. 
„arab tavasz” e tekintélyuralmi rendszerek és a velük társult politikai korrupció ellen irányul, 
és a demokratikus szabadságjogok szélesebb körének követelésével párosul. 

 
Az arab tavasz 
 

Az arab világ jelentős része már régóta készen állt az „arab tavaszra”. Bár jól 
kivehetőek az elindító és végrehajtó tényezők között a nemzeti eltérések, nyilvánvaló 
általánosságok megállapíthatóak. Meglepő, de a várakozásokkal ellentétben fő elindító okok 
nem a hagyományos iszlám fundamentalisták és a világi rendszerek közötti konfliktus volt. 
Ehelyett inkább az alapvető feszültséggócot a társadalmi-gazdasági kirekesztettség, az önkény 
és a megmagyarázhatatlan zsarnokság képezte, valamint az a szakadék, amely a lakosság 
mindennapi léttel küszködő többségének élete, és a politikai-gazdasági elit korrupció, 
kölcsönös falazgatás támogatta virulása között fennállt. A társadalmi-gazdasági bizonytalanság 
különösen abban mutatkozott meg, hogy hiányzott az érdemi foglalkoztatottság, és ekképpen 
képtelenség volt a családalapítás, ez lehetett a frusztráció előidézője, amelyet aztán 
felerősítettek a különböző egyéb események, amelyek a sértettséget még tovább erősítették. 
Annak a szervezett ellenállásnak a szerepe, amely sajátos vallási vagy ideológiai eszközökkel 
rendelkezett, kezdetben viszonylag szerény volt. A lázadások, illetve a lázadásszerű változások 
mind inkább arra törekedtek, hogy teljességgel önszervezettek legyenek, amint 
kibontakoztak, és csak esetenként működtek együtt a már meglévő ellenzékkel. A régi 
rendszerrel pedig akkor kerültek összetűzésbe, amikor az „arab utca” már elűzte azt. 

Ezeket a fejleményeket már évtizedekkel korábban érzékelhették volna, mégpedig 
azon különféle társadalmi vizsgálatok alapján, amelyek a bizonytalanságot és a lázadás 
lehetséges okait elemezték. De az erős elnyomás – melynek szándéka a társadalom 
megosztása volt azért, hogy megelőzze az ellenálláshoz szükséges kritikus tömeg kialakulását 
– a civil társadalomnak adott juttatásokkal és válogatott kedvezményekkel lelassította a 
politikai fejleményeket. A nagyhatalmi támogatás a fennálló arab rendszerek számára 
ugyancsak torzító tényező volt. Ezek a torzító tényezők egyfajta lehetetlen helyzetet 
teremtettek, amely következtében a forradalmi erjedés folyamata sokáig elfojtott maradt. Oly 
sokáig, hogy még a szakértők is ritkán vonták kétségbe, lehet-e az arab kormányzás bármiféle 
más, mint korrupt diktatúra, amelyet egyik vagy másik hatalmi csoport ural. A közelmúltban 



 
 
 

75 

az iszlám forradalom tűnt a bekövetkezhető reális változások leginkább megfelelő formájának, 
és ezt bizonyította a fennálló „baráti” rendszerek számára juttatott tekintélyes nyugati 
támogatás. 

Az eseményekre visszatekintvén, nyilvánvaló, hogy a közösségi oldalak jelentős 
szerepet játszottak megszervezésükben, új összetevőt képeztek, ami immár lefutott 
forgatókönyv. Ezen közösségi oldalak tették lehetővé a kritikus társadalmi tömeg 
megszerveződését, miként 1979-ben az iráni forradalomban az egyetemek, a bazárok és a 
mecsetek töltötték be az információs és szervezési csatornák szerepét. A diktátorok persze 
azóta tanultak valamit a társadalmi ellenőrzésről. A közösségi oldalak azonban inkább 
elősegítői, mint pedig elindítói voltak az eseményeknek. Hiszen ha valaki közzéteszi egy 
közösségi oldalon, hogy „ez a rendszer szörnyűséges, és szükség van arra, hogy leváltsuk”, 
akkor meglehet kevés követőre talál, ha az emberek többsége nem érzékeli e fölvetés 
nyilvánvalóságát, és nem osztozik benne. 

Korai lenne meghatározni az arab tavasz kibontakozásának menetét, de néhány 
általános sajátossága valószínű. Először: a változások megmaradnak. Legalábbis példa erre az a 
meglehetősen szilárd változás, ami Tunéziában történt. Ekképpen a többi arab társadalom 
sem igen tűr el semmiféle visszarendeződést, tehát a kormányzatok súlyos zavargásokat 
hívnak életre, amennyiben a visszarendeződés felé hajlanának, vagy pedig hiányozna belőlük az 
elkötelezettség, beleértve a reformokat. Még akkor is, ha sok munkába telik, hogy 
kimunkálják a részleteket.  

Másodszor: a hatalom csúcsán történt jelentős változások és a sokatmondó reformok 
iránti elkötelezettség kinyilvánításának dacára a változások mindeddig a legtöbb esetben csak 
a régi hatalmi apparátus csúcsát érintették. A politikai, társadalmi és üzleti elit közötti 
informális hálózat, amely korrupción, nepotizmuson és cimboraságon nyugszik, valamint az 
azt támogató kizárólagosság tudata sokkal nehezebben fog megváltozni. Ez igényli az 
intézményi megtisztulást, a nyilvános számonkérés mechanizmusának kialakítását, a magas 
szintű, folyamatos közéleti vizsgálódást és korrektség kikényszerítését. 

Végül pedig, bizonyos alapvető kérdések máig is fennállnak. Ezek továbbra is komoly 
feszültségeket okoznak, így az érdemi foglalkoztatottság, a társadalmi mobilitás, és az 
életszínvonal látványos emelkedésének megoldatlansága. Pedig az arabság várakozásai a 
fejlemények gazdasági oldalait tekintve sokkal erősebbek, mint valaha voltak. A kormányzatok 
számára az egyetlen reális út a folytatódó társadalmi-gazdasági feszültségek kezeléséhez, hogy 
mutassanak valódi elkötelezettséget és képességet a reformokra, legalább a politika szintjén.  

Egy dolog, amit viszont az arab tavasz nem változtatott meg, és nem is volt képes rá: 
az arab társadalom rugalmasságának és az összetartásának pozitív irányba változtatása. 
Remélhetőleg az új vezetők a korábbi rendszerektől eltérően tanulnak majd ennek 
tapasztalatából, és saját társadalmukba tekintenek, s teszik ezt sokkal inkább, minthogy a 
külföldi mintákat másolják. Mivel a változáshoz számos eszmény megvan az arab 
társadalomban, így az együttműködés, az őszinteség és méltányosság tradíciója. 

AZ ARAB VILÁG LEGFŐBB PROBLÉMÁI 
 
Bár az arab világot a közelmúltig a viszonylagos stabilitás jellemezte, modern története során 
számos gazdasági és társadalmi problémával kellett és kell szembenéznie, melyek fejlődését 
napjainkig veszélyeztetik.  
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Munkanélküliség 
 

Az első ezek között a munkanélküliség, amely az arab országokban a világon a 
legnagyobb, és azzal fenyeget, hogy tovább terjeszti a szegénységet az arab világban. A 
munkaerő növekedésének mértéke nem felel meg a foglalkoztatottság lehetőségeinek, az 
olajbevételek csökkenésével, a stabilizációs és a szerkezet-kiigazító program végrehajtásával a 
foglalkoztatottság lelassult vagy kedvezőtlenül alakult; ennek következtében a 
munkanélküliség megnövekedett. Az Arab Munkaügyi Szervezet [ALO] éves jelentése szerint 
a régió munkaképes lakosságának 14%-a nem foglalkoztatott, ami azt jelenti, hogy több mint 
17 millió ember van munka nélkül. Ennek számos oka van: (1) az elégtelen fejlesztés az arab 
világ politikai helyzete következtében. A polgárháborúk és a konfliktusok azok a fő akadályok, 
melyek meggátolják a fejlesztést; (2) az arab kormányzatok gyenge gazdasági teljesítménye, 
szerény kormányzati eszközeik és a korrupció; (3) az oktatás sikertelensége, hogy megfeleljen 
a munkaerő-piac kívánalmainak, valamint a műszaki és alkalmazott tudományok oktatásának 
elhanyagolása, amely nagy fontossággal bír a munkaerő-piac bővítése számára. 

Végül pedig a kormányzatok kudarca abban, hogy vonzó beruházási lehetőségeket 
teremtsenek, amelyek növelhetik a jelenleg rendelkezésre álló lehetőségeket, valamint a 
gyenge jogrend, de ha azt megerősítenék, bátoríthatja a befektetéseket. Ez a veszélyes 
probléma pusztító következményekkel jár, ekképpen az arab államoknak mindent meg kell 
tenniük, hogy bátorítsák a magánszektort a munkalehetőségek növelésére. Ez elérhető, ha 
olyan jogszabályokat alkotnak, amelyek az üzletembereket és a vállalatokat arra késztetik, 
hogy megjelenjenek a nemzeti piacon. Továbbá, ahhoz hogy ösztönözzék a befektetéseket az 
arab világon belül, a nyugati országokat kell befektetésekre késztetni, valamint megnyitni a 
nemzeti piacot a külföldi cégek és vállalatok előtt, hogy hatékony vállalkozásokat 
működtessenek, amelyek segíthetik a nemzetgazdaság fejlődését. 

 
A nők háttérbe szorítása 
 

Másik társadalmi probléma az arab világban, hogy a nők nem juthatnak mindazon 
jogokhoz, melyeket egyébként az iszlám vallás hangoztat számukra, azon tény ellenére, hogy 
az arabság többsége muszlim. 

Az iszlámban a nőknek joguk van a tanuláshoz, a jó életlehetőséghez, a házasság 
elfogadásához vagy elutasításához, különböző társadalmi szerepvállaláshoz, és teljesen tiltott, 
hogy megtagadják tőlük ezeket a jogokat. Az arab világban sok nőnek mégsem adják meg 
ezeket a jogokat. Vannak olyan arab országok, ahol a leányokat 15 éves kor alatt 
hozzájárulásuk nélkül házasságra kényszerítik idősebb férfiakkal. 

Az ENSZ adatai szerint a nők képviselete az arab parlamentekben mindössze 3-4%, 
ellentétben a világ többi országával, ahol arányuk 11,4%. Az arab nők 55%-a írástudatlan és az 
arab világ több országában nem folytathatják tanulmányaikat, bár az iszlámban ez alapvető 
joguk. Arról nem is szólva, hogy a nők képzése különösen fontos a társadalom építésében. 
Továbbá a nők több arab országban nem rendelkeznek választójoggal. A nők ezen súlyos 
helyzetével mielőbb szembe kell nézni és lépéseket kell tenni a megoldása érdekében, 
minthogy a nők meghatározó szerepét a társadalomban nem lehet tagadni, különben az egész 
társadalom kerülhet fenyegetett helyzetbe. Ennélfogva a női oktatás javítása és az írástudatlan 
nők magas arányának megszüntetése az arab világban sürgető szükséglet, amelyet csupán a 
mindkét nem számára szabad és kötelező elemi oktatás megvalósításával lehet elérni. 
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Írástudatlanság 
 

A legsúlyosabb probléma az arab világban a kiterjedt írástudatlanság, amely a jövendő 
fejlesztést fenyegeti. Egy ENSZ jelentés megállapítja, hogy csupán az arabság 1/3-a költ egy 
főre esően 10 USD-t tudományos kutatásokra. A jelentés azt is közreadja, hogy az arab 
világban csaknem 9 millió tanköteles gyermek nem jár iskolába. 2004-es népszámlálási adatok 
szerint az írástudatlanság a 10 évesek és ennél idősebbek körében 45.7 %, a fiúk és leányok 
közötti jelentős egyenlőtlenséggel, minthogy a fiúk körében 29.8%, míg a leányoknál 62.1% az 
írástudatlanság aránya. Senki nem tagadhatja, mennyire komoly ez a probléma, minthogy 
számos más nehézség, így a szegénység, betegség, elhalálozás oka. Az írástudatlanság aránya a 
nők körében a legmagasabb, minthogy a nők oktatásának az arab világban még mindig csekély 
jelentőséget tulajdonítanak, különösen a vidéki régiókban. Az arab kormányzatoknak, 
szerveknek és nemzetközi szervezeteknek össze kell fogniuk, és együtt kell működniük, hogy 
ezt a magas írástudatlansági arányt csökkentsék, felvilágosító programokat kell tartaniuk a 
vidéki területeken, hogy megértessék az emberekkel a nők oktatásának fontosságát a 
társadalomban. Az arab kormányzatoknak elérhetőbbé kell tenniük az oktatást, növelniük kell 
az iskolák számát, különösen vidéken és a sivatagi területeken, minthogy az utóbbi régióban a 
nomádok körében rendkívül magas az írástudatlanság. Azokat pedig, akik megtanulnak írni-
olvasni, elismerésben kell részesíteniük. Azonban mindezek az elképzelések hiábavalóak, ha 
nem áll rendelkezésre anyagi fedezet, minthogy tekintélyes összeg szükséges az arabok között 
az írástudatlanság leküzdésére. Ez az összeg valamennyi törekvést elősegítené, így az oktatás 
javítását és a szegények támogatását, hogy folytathassák tanulmányaikat. Ez különösen igaz, ha 
figyelembe vesszük, hogy az írástudatlanság legfőbb oka maga a szegénység. 

Tehát a munkanélküliség, az analfabetizmus, és a nők hátrányos helyzete jelenítik meg 
az arab világ legfőbb társadalmi és gazdasági problémáit. A munkanélküliség komoly kihívás, 
mert számos más társadalmi és gazdasági probléma okozója, ami a bűnözés, szegénység, 
írástudatlanság, és lesüllyedés növekedéséhez vezethet, minthogy azok az emberek, akik nem 
dolgoznak, nem rendelkeznek elegendő fedezettel ahhoz, hogy tisztességes életet éljenek. 

A nők az arab világban azokat a jogokat kell, hogy élvezzék, amiket az iszlám vall, mert 
ha iskolázottak, alapvető szerepet tölthetnek be az életben, ami az egész társadalom hasznára 
válik.  Az iszlámban azt mondják "ha egy férfit tanítasz, akkor egy egyént nevelsz, de ha egy 
nőt oktatsz, akkor az egész közösséget tanítod." Az írástudatlanság a fejlődés és az 
előrehaladás akadálya és számos társadalmi és gazdasági probléma, így a szegénység, a túlzott 
népszaporulat okozója, amely utóbbi ugyancsak komoly probléma. Ezek az említett 
nehézségek láthatóan valamilyen módon összefüggenek egymással. Ennélfogva az arab 
kormányzatoknak tudatosan kell szembenézniük ezekkel a problémákkal, s kemény munka és 
tervezés szükséges, hogy megakadályozzák azok rosszabbra fordulását. A gazdagabb arab 
államoknak pedig részt kell vállalniuk azokból az erőfeszítésekből, hogy a szegényebb térségek 
nyomorúságát csökkentsék. 

VÁLTOZÁSOK AZ ARAB TÁRSADALOMBAN 
 
Az arab társadalmat a külvilág főként a II. világháború óta jelentős befolyás alatt tartja. A 
társadalmi változások nyilvánvalóak, minthogy a gazdasági modernizálás és a különféle politikai 
törekvések hatása az élet valamennyi területén érzékelhető. De a hagyományos életmód még 
a nomádok és a távoli falvakban élők körében is eltűnőben van. 
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A modernizáció 
 

A legjelentősebb változások e térségben a nyugati technológia, a fogyasztási cikkek, az 
egészségvédelmi hálózat, a pénzügyi rendszer, az oktatási elképzelések, a politikai nézetek 
átvételével következtek be. Ezek a változások természetesen vitatottak, viszont 
elkerülhetetlenek, és napjainkban különféle mértékben valamennyi arab országban 
érvényesülnek. 

Az arab nemzet az idegen tanácsadók, menedzserek, üzletemberek, oktatók, 
mérnökök, egészségügyiek, katonák, diplomaták, és politikusok hatalmas tömegétől szerez 
tapasztalatokat. A közvetlen kapcsolatok és a tömegkommunikációs eszközök rendkívüli 
befolyása nyomán az arabság tudomással bír arról, miként élnek a kívülállók. Arab diákok 
ezrei tanultak az elmúlt időkben Nyugaton, megváltozott életmóddal és magatartással tértek 
haza. A legfőbb hatást ebben a környezetben is az internet elterjedése gyakorol. 

Nyugatiak ezrei éltek és élnek az arab világban, és tesznek szert személyes be-
nyomásokra, kötnek barátságokat a helybéliekkel, és azt tapasztalják, hogy ezekben a 
közösségekben az emberi kapcsolatok és barátságok, még az üzletkötések is elmélyültebbek, 
személyesebbek és tartalmasabbak a nyugati társadalmakénál. 

Az arab kormányzatok iskolákat, kórházakat, lakóházakat, repülőtereket, ipari 
negyedeket építenek, olyannyira hogy néhány év alatt egész városok és települések arculata 
változik meg. A nagyvárosokban modern szállodák vannak; az utak autóktól zsúfoltak; a 
helybéliek a telefont, faxot, és az internet szolgáltatását olykor mértéktelenül is használják. A 
legtöbb arab országban az importált fogyasztási cikkek bőséggel kaphatók, az esküvői ruháktól 
a szupermarketek sokféle árujáig. Bár ezek csupán felszíni jelenségek, de jól érzékeltetik az 
értékekben történt mélyebb elmozdulást.  

Az írástudás mértéke az 1960-as évek óta magasra emelkedett. Az utóbbi 40 évben az 
iskolázottak száma egyes arab országokban megkettőződött, máshol a tízszeresére vagy annál 
többre nőtt. Az írástudók aránya az arab országokban 68 %. 

Az írástudók számának emelkedése a közoktatás látványos elterjedésének és 
fejlődésének a következménye, amely valamennyi arab országban ingyenes és kötelező, Szaúd-
Arábiát kivéve. Az iskolázottság egyetemi szinten még gyorsabban nő, egy-két évtized alatt 
megkettőződik, sőt megháromszorozódik. Az arab nők is sokkal iskolázottabbak lettek és a 
szellemi pályákon aktívabbak. 1973-ban az arab nők 7%-át alkalmazták munkaerőként, jelenleg 
ez a számarány 21 %. Természetesen ez is alacsony a világ más térségeivel összehasonlítva. Az 
iparilag fejlett országokban a női alkalmazottak száma 40-50 % körül van. 

Az egészségügyi hálózat javulása megváltoztatta az élet minőségét és időtartamát. 
Ebben a folyamatban különösen nagy szerepet játszott az orvosok, kórházak, klinikák 
számának rendkívüli mértékű növekedése. A megnövekedett élettartam a népességi 
kimutatásokban is megjelenik. Az 1950-es évek óta a népesség növekedésének átlaga az arab 
világban 2.5-3 % között mozog, ami a legmagasabb a világon. 2000-ben az egész arab népesség 
30-40 %-a 14 év alatti volt. 

Az egész arab világban, főként a II. világháború és az 1980-as évek közötti időszakban 
a népesség vidékről, a falvakból a nagy, városi központokba vándorolt. 2020-ra az 
előrejelzések szerint Közel-Kelet lakosságának 70 %-a városokban fog élni. A városiasodásnak 
is megvannak a sajátos problémái. A kormányzatok szembesülnek a lakáshiánnyal, a városi 
közművek túlhasználtságával, a túlterhelt szociális szolgáltatásokkal, az iskoláktól az 
egészségügyi és munkaügyi központokig. A szegényebb országokban burjánzik az engedély 
nélküli lakásépítés [Casablanca, Algír, Kairó]. Az időnkénti politikai válságok tovább növelik a 
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lakhatási nehézségeket. 1990 végén a kuvaiti invázió nyomán 4-5 millió ember hagyta el az 
Öböl-vidéket. A főbb társadalmi változások és irányok az arab világban a következők: 

(1) Az arab országok többségében támogatják a családtervezést, és mind inkább 
foganatosítják is annak gyakorlatát. Az eljárást a muszlim vallástudósok többsége, mint 
vallásjogilag „megengedhetőt” elfogadta. 

(2) A sajtó, a TV, a rádió, a számítógépek és az internet még nagyobb befolyással bír a 
lakosságra. 

(3) Az otthonon és családon kívüli időtöltés, szórakozás még népszerűbb lesz. 
(4) Még többen utaznak, dolgoznak, tanulnak külföldön. 
(5) A szülők azt tapasztalják, hogy kevesebb befolyással bírnak gyermekeik 

pályaválasztására és életmódjára. 
(6) Az arab üzleti körök mind inkább bekapcsolódnak a nemzetközi kereskedelembe. 
(7) Az arabok politikai tudatossága és részvétele a politikai életben jelentősen 

megnövekedik. 
(8) Az iskolázottság és pályaválasztás nők számára bővülő lehetőségei teljesen 

megváltoztatják a családi életet.  
 
 

A változások következményei 
 
Az idegen szokások és nézetek hirtelen bevezetésének zavaró hatása a hagyományos 
társadalmakra köztudott, s ettől az arabság sem kíméltetett meg. A társadalmi feszültségek a 
lakosság különféle iskolázottsági szintjeit képviselő csoportjai, valamint a nyugati 
befolyásoltság között erősödhetnek, és a kölcsönös gátoltság olyan mértékű lehet, hogy azt a 
kívülállók nehezen tudják elképzelni. 

A modernista és a tradicionalista gondolkodás egyaránt jelen van a modern arab 
társadalomban, és kettősséget képez. A modern tudományt és technológiát a hagyományos 
vallás- és jogtudománnyal egymás mellett tanítják. 

Az arabok fiatalabb nemzedékei rendkívül vonzódnak a nyugati kultúrához és annak 
vívmányaihoz, s méltányolják is azt, ezek között a zenét, a szórakozást, az öltözködést, a 
liberális nézeteket, úgy mint szabadság és esélyegyenlőség. A nemzedékek között egyre 
növekvő szakadék a közösségek és családok számára egyaránt fájdalmas – a fiatalok között 
vannak, akik a nyugati hatások nyomán liberális nézeteket vallanak, míg mások még 
konzervatívabbak és vallásosabbak lettek. Mindezek befolyással vannak a családok életvitelére, 
döntéseire. 

Az arabok már régóta úgy tekintenek a nyugatosodásra, hogy az a modernizáció része. 
Akarják a modernizációt, de nem a hagyományaik rovására. Elhibázott dolog azt 
feltételeznünk, hogy az arabok valamiféle, a nyugati mintákkal azonos társadalmat és 
kormányzást akarnának létrehozni. Az arabok gyakran helytelenítik az amerikai és európai 
társadalmi szokásokat és erkölcsi mintákat – akár helyesen értelmezik azokat, akár nem – és 
nem érdekli őket az, hogy nyugati életmódra váltsanak. Csak azt akarják, hogy ne erőltessék 
azt rájuk. 

Az arabok számára az nem kérdés, akarják-e a modernizációt. Ennek folyamatát már 
nem lehet megállítani. A kérdés az, vajon képesek-e alkalmazni a nyugati technológiát anélkül, 
hogy a vele járó nyugati értékeket és társadalmi szokásokat átvennék, s meg tudják-e őrizni 
nagy becsben tartott, hagyományos értékeiket.  
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A muszlim szemléletmód 
 

Tudnunk kell azt, hogy a muszlim szokások alkalmazása rendkívül változatos. Számos 
szokás, amely sajátosan jellemző a közel-keleti országokra a helyi társadalmi gyakorlatból 
ered, nem pedig a vallásból, így többek között a családi kapcsolatok, a nő szerepe a 
társadalomban, a nők és a férfiak öltözködési szokásai, a gyereknevelés sajátosságai vagy a 
nők körülmetélése. Minthogy a szunnita iszlám nem rendelkezik szervezett egyházi 
hierarchiával és legfelső vallási tekintéllyel, a vallástudósok döntései igen eltérőek és 
változatosak.  

Az iskolázottak modernizációt és változásokat akarnak, de meg akarják tartani azt is, 
amit ők muszlim életvitelnek tekintenek. Az elképzelés tehát nem az, hogy felváltsák az 
iszlámot, hanem hogy megújítsák azt, mégpedig úgy, hogy szembenéznek a modern élet 
kihívásaival. De ezt könnyebb mondani, mint megtenni, különösen abban az időszakban, 
midőn az iszlám megújhodásának vagyunk tanúi. 

Az arab világban és a Közel-Keleten egyaránt az egyetemeken az érdeklődés megnőtt 
az iszlám vallástudományok iránt, a vallásos kiadványok száma megsokszorozódott. Mind több 
vallási rendezvény hallható a közélet fórumain. Megnövekedett a muszlim érdekeltségű 
szervezetek, közjóléti szolgáltatások, oktatási intézmények, ifjúsági központok, kiadók, sőt 
bankok száma. Sok hagyományos gondolkodású muszlim lépett a politika színterére. A mind 
feltűnőbb muszlim befolyás a mindennapi élet részévé vált. 

A szembesülés a változásokkal kétségtelenül nehéz. Heves viták zajlanak a különféle 
megoldásokról. A vallási konzervativizmus újjáéledése a tradicionalisták nézeteit támogatja, 
akik ellenzik az iszlám bármiféle újraértelmezését. Ez a csoportosulás kormányzati 
tisztségviselőket, katonatiszteket, tanárokat, újságírókat, értelmiségieket foglal magába. De a 
tradicionalisták nem fundamentalisták, amennyiben ezt a kifejezést a militáns muszlim 
csoportosulásokra használjuk. A tradicionalisták fenn akarják tartani a kulturális és vallási 
hitelességet; ők pontosan olyanok, mint más vallások hagyományainak követői. A muszlim 
tradicionalisták úgy vélik, hogy az iszlámnak be kell fogadnia a modernitást, de a 
modernitásnak be kell illeszkednie az iszlámba. 

A muszlimok eltökéltek abban, hogy a változásokhoz a maguk módján alkalmazkodnak. 
Hisznek abban, hogy osztozhatnak a világnak egy új, lehetséges globális rendszerré 
változtatásában. A Nyugat technológiai fejlődése révén emelkedik ki az előrehaladásban, az 
iszlám viszont emberi tényezőt, erkölcsiséget szolgáltathat. A cél egy egyetemlegesen 
erkölcsös és anyagilag előrehaladó globális világrendszer. Számos kívülálló véli azt, hogy a 
Nyugat világhatalmi gyakorlatából hiányzik az erős erkölcsi megtámasztás, ami kedvezhet 
bizonyos érdekeknek anélkül, hogy figyelembe vennék, hogy az „jó” vagy „rossz” politika 
valamennyi nemzet számára. 

Már régóta vita folyik arról, hogy a muszlim oktatás különbözhet-e és térjen-e el a 
nyugati oktatástól. Különös fontossággal bír az, hogy a tudomány és a technológia miként 
illeszkedik a hagyományos muszlim értékekhez és világlátáshoz, és miként lehet ezeket 
megőrizni. 

Számos muszlim szakértő hangoztatja, hogy a nyugati oktatás kizárólag a folyamatra 
hagyatkozik, de spirituális dimenziók nélkül. Határozottan állítják, hogy a tudás keresése a 
világon állandóan változik, de az értékek nem változnak. A muszlim értelmiség pedig 
mindenütt tevékenyen kutatja társadalma számára az alternatívákat. 
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Szembenézés a jövővel 
  
A kívülről jövő késztetés a változások iránt látványosan megfigyelhető az arab országok 
építészetében és várostervezésében. Felhőkarcolók és légkondicionált építmények váltották 
fel a vastag falú, hagyományos házakat, amelyeket hajdan úgy építettek meg, hogy széltorony 
segítségével önmaguk szabályozzák a szellőzést. Számos zsúfolt régi városnegyedet, szűk 
utcáival, sokféle piacaival, házaival lebontottak, s amik megmaradtak, éles ellentétben állnak az 
új városrészekkel, amelyeket már széles utcákkal, háztömbökkel tervezetten építettek meg. 
Sajnálatos módon, a modern építmények sok esetben nem elégítik ki a közösségek és 
családok szükségleteit: nincs bennük napi találkozóhely a nők számára, illetve különálló élettér 
és szórakozóhely a nők és férfiak számára. Legtöbb arab városban nehézségbe ütközik, hogy 
egy nagycsalád egyetlen helyen vagy akár egy térségben lakást találjon. 
 Különösen sok fiatal szenved családi, nemzeti, vallási és világi identitászavartól, s súlyos 
nehézséget okoz számukra a megfelelő életmód megválasztása, ami egyszerűen ismeretlen a 
nyugatiak körében. Az arabság körében valamennyi társadalmi réteg szintjén arra 
törekszenek, hogy megtalálják az egyensúlyt a modern és a hiteles hagyományos életmód 
között. A kívülállók ezt a kettősséget sok tanult arab személyiségében érzékelhetik, akik 
viszont képesek arra, hogy egyesítsék ezt a két eltérő gondolkodásmódot egyéniségükben, és 
mindkettőt meg is becsülik.  

Kétségtelen, hogy az arab társadalmakban még komoly zavarodottság és felbolydulás 
van. Az érzelmek vegyesek a liberális, szociális változások elfogadása illetve elutasítása iránt, 
különösen, ha azok ellentmondanak a hagyományos társadalmi értékeknek. Ennek jegyében 
fogalmazódnak meg körükben az olyan kérdések, hogy vajon összevethető-e a szatellit 
kommunikáció viszonylagos értéke egy falusi sejk bölcsességével. Vagy az, hogy vajon milyen 
az a fiatal, aki kiváló számítógépes szakértő, de elhanyagolja a szülők iránti kötelességeit. Vagy 
az, hogy vajon mit lehet kezdeni azzal a magas szinten iskolázott leánnyal, aki kijelenti, hogy 
soha nem kíván férjhez menni. Az effajta gondolatok is meghúzódnak az arabok választásainak 
és törekvéseinek hátterében napjainkban.  

A kiváló brit orientalista BERNARD LEWIS szavai mértékadónak tűnnek e helyzetben: "A 
teljes iszlám hagyomány egyértelműen ellenzi az autokratikus és felelőtlen uralmat”. Nagyon 
komoly hagyománya van – mind történelmi és törvénybeli, mind elméleti és gyakorlati 
tradíciója – a korlátozott, ellenőrzött és igazságos kormányzásnak. A muszlimoknak, hogy 
szabadabb és jobb társadalmat építsenek fel, nincs szükségük arra, hogy ez ügyben a 
tengerentúlon keresgéljenek. A saját történelmükbe kell visszatekinteniük, hogy megtalálják a 
megfelelő kormányzati formákat. 

AZ ARABOK ÉS AZ ISZLÁM 
 

A Kr. u. 7. század első felében Mohamed próféta (megh. 632) vallásalapító tevékenysége 
nyomán jelent meg az Arab-félszigeten a történelem legfiatalabb monoteista vallása az iszlám. 
A Próféta közösségszervező munkája nyomán az arabság körében létrejött a muszlim 
közösség [umma], amely az iszlám vallási-politikai doktrínájával egységbe kovácsolta az Arab-
félsziget korábban sokistenhívő és politikailag szétforgácsolódott nomádjait és városlakóit. Az 
új hitvallás által egyesített araboknak a későbbiekben az Arab-félszigetről meg-indított hódító 
hadjáratai alig egy évszázad alatt egy új világbirodalom [kalifátus] földrajzi kereteit teremtették 
meg az Atlanti óceántól az Indus völgyéig. 
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 Mohamed próféta vallás- és államalapító is volt. Arábia történetében először neki 
sikerült a hatalmát az ott élők csaknem egész közösségével elfogadtatnia. A Mekkában, majd 
Medinában folytatott közösség- és államszervező gyakorlatával az állam és a vallás 
szétválaszthatatlan egységét teremtette meg a korábban tartós államisággal nem rendelkező 
arab társadalomban, és megvetette az eljövendő jog- és államrend alapjait. 
 A Próféta az általa hirdetett monoteista [iszlám] vallásban – amelyet eredetileg 
„Ábrahám vallásának” nevezett – a korábbi Ó- és Újszövetségi próféták hagyományait 
követte. A muszlim vallástudósok és jogtudósok az ő prófétai küldetését e korábbi próféták 
tevékenysége betetőzésének tekintették, őt tartván a „próféták pecsétjének”. Ez a nézőpont 
a későbbiekben lényegében meghatározta az iszlám viszonyát a Közel-Kelet másik két 
monoteista vallásához, a judaizmushoz és a kereszténységhez, s ez nem csekély ideológiai 
nézeteltérést okoz közöttük a mai napig. 

A Mohamed próféta által közvetített isteni kinyilatkoztatások gyűjteménye a Korán, 
valamint a prófétai szokásjog [szunna] a muszlim közösség életében döntő jelentőségűek 
napjainkig. A muszlim vallási törvény [saría] és a muszlim teológia [fiqh] egyaránt erre épült 
fel. 

A középkori muszlim államiság [kalifátus] történelmi fejlődése során a Prófétának a 
muszlim közösségi elvet képviselő öröksége mellett beépítette a térség nyugat-ázsiai 
[szászánida-perzsa] valamint kisázsiai [bizánci] államvezetési tradícióit. Szellemi életében pedig 
az iráni és hellenisztikus kulturális hagyományok, az antik tudományok, a görög gondolkodás 
átvétele különös fontossággal bírt, amelyeket azután a muszlimok saját világnézetüknek 
megfelelően tovább alakítottak, sőt a középkori Európának is átadtak. 

A muszlim és keresztény világ a hispániai muszlim uralom (711–1492), a keresztes 
háborúk (1095–1270), majd később az oszmán-törökök balkáni (1354–1357) és kelet-európai 
(1541–1547) hódításai során kerültek közvetlen kapcsolatba egymással. A háborús 
összetűzések melletti sokoldalú gazdasági, társadalmi, politikai muszlim-keresztény együttélés 
ellenére a keresztények olyan negatív, számos aspektusát tekintve valótlan képet alakítottak 
ki az iszlámról, amely még a mai napig befolyással bír az európai gondolkodásmódra.  

 
Az iszlám tanításai és kötelezettségei 
 

Az iszlám tanításai azokra a kinyilatkoztatásokra épülnek, melyeket Isten Mohamed 
prófétának, az utolsó isteni küldöttnek eljuttatott Gábriel arkangyal útján élete 25 éve 
folyamán. A kinyilatkoztatásokat szájhagyomány útján őrizték meg, egységesítették, s ezeket a 
muszlimok szent könyve, a Korán [QurÞÁn] foglalja magába. 

A muszlimok ugyanazt az egy Istent [AllÁh] imádják, akit a másik két monoteista 
világvallás hívei, a zsidók és a keresztények is dicsőítenek. Az iszlámot a Próféta nyomán a 
muszlimok úgy értelmezik, hogy az visszatérés Ábrahám próféta hitvallásához, és annak 
megújítása. 

A Korán tartalmazza azokat a tanításokat, amelyek utat mutatnak a muszlimok 
számára a helyes viselkedéshez, s ezt követvén ők hitük szerint az Utolsó Ítélet napján 
üdvözülnek, és a Paradicsomba kerülnek. A szent könyv többek között elbeszélő 
történeteket tartalmaz Isten végtelen hatalmáról és jóindulatáról, valamint társadalmi 
szabályzókat a muszlim közösség számára. A muszlimok számára nem más, mint az elsődleges 
útmutató, amely az élet csaknem minden területét érinti. 

Maga az „iszlám” szó azt jelenti, hogy „alávetettség” [Isten akaratának], a muszlimok 
pedig azok, akik „feltétel nélkül engedelmeskednek” Istennek. Az iszlám vallás tanításait a 
muszlimok úgy tekintik, hogy azok összegzései és betetőzései mindannak, amit Isten a zsidó 
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és keresztény prófétáknak korábban kinyilatkoztatott, és amit ők közreadtak. Ekképpen az 
iszlám számos tanításában osztozik a judaizmussal és a kereszténységgel, a zsidókat és 
keresztényeket pedig a muszlimok „könyves népeknek” tekintik, minthogy ők is rendelkeznek 
isteni eredetű szentírással. 

Az arabok hódításai nyomán a Közel-Kelet és Észak-Afrika népei az évszázadok során 
áttértek az iszlámra és elarabosodtak, aminek köszönhetően napjainkban az arabság 90 %-a 
muszlim.  

A muszlim arabok többsége, 85 %-a szunnita, a muszlim kisebbség, 15 %, síita. A 
muszlim közösség szétszakadása szunnitákra és síitákra az iszlám korai időszakában 
következett be, politikai, hangsúlyozottan közjogi nézeteltérések , valamint a Próféta halálát 
követően az őt követő legfőbb közösségi vezető [kalifa] megválasztását illető eltérő 
vélemények nyomán. A szunniták és síiták vallási elképzelései és szokásai napjainkban 
jelentősen eltérnek egymástól, de a két közösség muszlimként elfogadja egymást. 

A muszlim közösség életét a vallási törvény [saría] szabályozza, amely a Koránra és a 
prófétai szokásjogra [szunna] épül. Ez utóbbiak azok a Prófétának tulajdonított kijelentések 
vagy cselekedetek, amelyek mekkai majd medinai vallásalapító, közösség- és államszervező 
tevékenységéhez fűződnek. A prófétai szokások [szunna] rendszerezett gyűjteménye a 
prófétai hagyomány [hadísz]. A muszlim vallástudósok [ÝulamáÞ] és jogtudósok [fuqaháÞ] 
midőn a muszlim vallási törvényt [saría] értelmezik és alkalmazzák, felhasználják még a 
közmegegyezés ]idzsmáÝ] régi, iszlám előtti alapelvét és az analogikus gondolkodás módszerét 
[qijász] jogi döntéseiknél, [fatwa], ajánlásaiknál. Tevékenységük során számtalan új kérdéssel 
találják szembe magukat, amelyeket illetően nincs még végső egyetértés és szilárd vélemény. 
Viszont a szunnita iszlámban nincs legfelső vagy központi vallási tekintély, aki a döntések 
feletti egyetértést érvényre juttatná. 

 
Az iszlám hit oszlopai 
 
Az iszlám vallás alapvető tantételei a „hit oszlopai” [arkán al-iszlám]. Ez az öt kötelezettség 
alapvető kívánalom a muszlim hívek számára: 

(1) A hitvallás [saháda], az a kijelentés, hogy valaki hisz Isten egységében és 
prófétájában, Mohamedben. Ha ezt a meggyőződését bárki őszintén kinyilvánítja két tanú 
jelenlétében, már muszlim.  

(2) Az imádkozás [szalát], helyesebben istentisztelet vagy szertartás, amelyet a 
muszlimoknak naponta öt alkalommal, napkelte előtt, délelőtt, délután, napnyugtakor és este 
kell végezniük a prófétai hagyományok közlései szerint. Az imádkozásra a müezzin hívó szava 
figyelmezteti a híveket. Az ima előtt a muszlimoknak minden esetben elvégzik a rituális 
mosakodást a vallási tisztaság érdekében, mert fohászkodásukat csak ebben az állapotban 
fogadja el Isten. 

Az imádkozás bárhol történhet, de azt a mekkai KaÝba szentélye felé fordulva kell a 
híveknek elvégezniük. Az ima irányát [qibla] a mecsetben lévő fülke [mihráb] jelzi. A közös 
imádkozást a jelenlévők közül a leginkább tiszteletreméltó személy vezeti, „az, aki elől áll” 
]imám], vagy a mecsetbeli tisztségviselő. A heti közös, gyülekezeti imádság pénteken délelőtt 
történik, amelyen általában a férfiak vesznek részt, s ilyen alkalmakkor a hívek épülésére 
„szentbeszéd” [khutba] hangzik el, majd a szertartás végén Isten áldását kérik a legfőbb 
politikai vezető vagy az uralkodó személyére, ami a legitimitás elismerése. 

Az imádkozás mozdulatai meghatározott, változó számú meghajlásból illetve 
leborulásból állnak. Az egyes meghajlások között a Korán verssorait recitálják, a közös ima 
végén pedig a hívek üdvözlik egymást. 
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(3) A jótékony célú adakozás [zakát], tulajdonképpen a megtisztulás szándékával a 
közösség boldogulására, hangsúlyozottan a szegények támogatására juttatott adomány. 
Helyenként a jövedelemből fizetett meghatározott mértékű, egyfajta adó. 

(4) A muszlim naptár szerinti 9. hónapban [ramadán] a muszlimok napkeltétől 
napnyugtáig a rituális tisztaság állapotában tartózkodnak az evéstől-ivástól, dohányzástól, 
szexuális érintkezéstől. A böjtölés [szaum] szándéka, hogy átérezzék az éhezést, a nélkülözést 
és önfegyelmet, alázatot és hűséget gyakoroljanak. A böjtölést nem kívánják meg a 
betegektől, utazóktól, de akik ily módon kivonják magukat e vallási kötelezettség időbeli 
teljesítése alól, később, ha a körülmények azt lehetővé teszik, pótolják mulasztásukat. A napi 
böjttörés [iftár] és a böjthónapot lezáró több napos ünnep [Ýíd al-fitr] családi ünneplés 
közepette történik. 
 

 

 
 
(5) A zarándoklat [haddzs], lényegében az iszlám előtti hagyományok beépítése a 

muszlim szertartásokba, minthogy a Próféta a hajdani pogány szentély, a Fekete Követ őrző 
KaÝba alapítását és Mekka városát összekapcsolta Ábrahám próféta személyével, és ezzel új 
hagyományt teremtett, hogy megszerezze a térség arabjainak támogatását. Ekképpen 
megőrizte a szent hely központi szerepét az új monoteista vallásban is. A kis zarándoklatot 
[Ýumra] minden felnőtt elvégezheti az év bármely szakában. A nagy zarándoklaton [haddzs] 
viszont csak a muszlim naptár szerinti 12. hónapban [dzú l-hiddzsa] lehet részt venni. A 
zarándoklati ceremónia férfiak és nők számára egyaránt nélkülözhetetlen tartozéka a két 
darabból álló, egyszerű, varratlan, fehér gyolcsból készült öltözék [ihrám], ami a vallási 
tisztaságra utal.  

Amikor a zarándokok megkezdik a zarándoklatot, miután eljutottak Mekka 
környékének bizonyos részéhez, felöltik a zarándoklati ruházatot és ezzel a felszenteltség 
állapotába kerülnek. A zarándoklat hátralévő részében ebben az állapotban is maradnak, ezért 
nem követhetnek el semmiféle olyan cselekedetet, ami ellentmond a rituális tisztaság 
állapotának, és nem vágathatják le sem a hajukat, sem a körmüket. A felszenteltség 
állapotában ismételgetik a „Hívásodra jöttem, Ó, Uram!” [talbiya] kifejezést. A zarándokok 
körbejárják [tawáf] a KaÝba-szentélyt, amely a nagymecset [harám] közepén helyezkedik el. 
Ezután a Zamzam forráshoz vonulnak, és vizet vesznek belőle. Később, a zarándoklat 9. 
napján a szentélyen túlra, az Arafát hegyére mennek, ott letáboroznak, imádkoznak és 
szentbeszédeket hallgatnak. Szürkületkor megindulnak a szentély felé és az éjszakát a 
Muzdalifánál imádkozással töltik, ahol hét követ gyűjtenek össze. Hajnalban Mekka közelébe, a 
Mina völgyébe mennek, ahol megkövezik a „Sátán szikláját” jelképező három kőoszlopot, és 
áldozatot tesznek Istennek, miként hajdan Ábrahám is tette. Ezután a férfiak 
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megborotválkoznak, hajzatukat rendbe hozzák, és a szentélyhez vonulnak, ahol a KaÝbát 
hétszer körüljárják [tawáf]. Ezt követően megszűnik felszentelt állapotuk, három napon át a 
Mina völgyében a zarándoklat befejezését megünneplik. 

Olykor a hit (6) oszlopaként említik a „szent háborút” [dzsihád], amely kifejezésnek ez 
a fordítása nem helyénvaló, mert a szó pontos jelentése: „törekvés, küzdés”. A Korán számos 
helyen ad utasítást azoknak, akik az Isten útján „küzdenek” javaikkal és személyükkel, amely 
tevékenységben, történelmi időszakonként, – miként az a korai iszlám időkben, vagy a 
keresztes háborúk idején is történt – természetesen a fegyveres küzdelem is benne van, de 
egyébként a kifejezés általánosságban a hit útján történő személyes, lelki törekvésre, 
tökéletesedésre utal. 
 
Az iszlám vallás és az arab társadalom  
 
Az arabok erősen azonosulnak vallási közösségeikkel, legyenek muszlimok vagy keresztények, 
s akár gyakorolják vallásukat, akár nem. A kívülállónak tudatában kell lennie annak, mennyire 
áthatja a vallás az arabok életét azért, hogy elkerülje a meggondolatlan kijelentésekből vagy 
cselekedetekből eredő sértést. 
 A vallási elkötelezettség mindenki számára alapvető dolog az arab társadalomban. Ha 
egy kívülálló nem rendelkezik ezzel az elkötelezettséggel, nem kell ezzel az arabok előtt 
kérkednie, mert csak megdöbbenést keltene, és láthatóan csökkenne iránta a tisztelet. Az 
arabok nagy értéket tulajdonítanak a vallási áhítatosságnak, és nagy tiszteletben részesítik azt, 
aki gyakorolja vallását, bármiféle felekezethez is tartozik. 

A vallás áthatja az iskolai oktatást, az arab nyelv mindennapi használatában gyakoriak a 
Koránból vett idézetek, az emberek a vallást nyíltan, minden akadály nélkül gyakorolhatják. A 
legkülönfélébb használati eszközökön, autókon, ékszereken Korán-idézetek szerepelnek vagy 
különféle vallásos kifejezések. 

A Korán, az erkölcsi tanításokon és hitbéli buzdításon túl a személyek közötti 
kapcsolatok útmutatásának mindent átfogó tárháza. Minthogy számos kinyilatkoztatás a 
medinai időszakban történt, amikor a Próféta az iszlám közösséget szervezte, a Korán ezen 
részletei a társadalom, a kormányzás, a gazdasági alapelvek, a jog, az oktatás, az üzletkötés 
kérdéseivel foglalkoznak, egyszerre vallásos szövegek és jogi előírások. 

A muszlimok az „Irgalmas és Könyörületes Isten nevében” [biszmi-lláhi, ar-rahmán, ar-
rahím], vagy egyszerűen „Isten nevében” [biszmi-lláhi] kifejezést számtalanszor használják, 
amikor útra kelnek, veszélyes vállalkozásba fognak, vagy közösségben, összejöveteleken 
szólásra emelkednek. Ezt a formulát használják a levelek felzetén, a hivatalos kiadványok, 
üzleti bizonylatok, de sok esetben a magánlevelek elején. 

A muszlim és keresztény arabok házassággal, válással kapcsolatos eljárásai a vallási jog 
szerint történnek. Vannak arab országok, ahol egyáltalán nincs polgári házasság, az ezzel 
kapcsolatos tennivalókat kizárólag a vallási tisztségviselők végzik el. A muszlim örökösödést 
ugyancsak a vallási törvény szabályozza. 

Az iszlám bankok rendkívül népszerűek. Az iszlám vallás tudniillik tiltja a rögzített 
kamatlábra adott pénzkölcsönzést, mert azt igazságtalannak és kizsákmányolásnak tekinti. Így 
aztán az iszlám bankok a befektetők pénzét „megosztott kockázatú” társas számlára helyezik 
el olyan nyereségrátával, amely a befektetés nyereségétől vagy veszteségétől függően változik.  

A házasság a keresztények és muszlimok között ritka, bár az iszlám vallás megengedi, 
hogy a muszlim férfiak zsidó vagy keresztény nőket vegyenek feleségül, azzal együtt, hogy nem 
kötelezhetik őket az iszlám vallásra való áttérésre. Muszlim nő viszont csak muszlim férfihez 
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mehet feleségül. Ekképpen biztosítják, hogy a gyerekek muszlimok legyenek, minthogy 
gyermekeik a muszlim felfogás szerint apjuk vallását öröklik.  

Soha ne tegyünk bíráló észrevételeket semmiféle vallási szokással kapcsolatban! Az 
arab kultúra valamennyi vallást és azok szokásait nagy tiszteletben tartja. Ha kívülállóként a 
keresztény arabokat arra kérjük, hogy elkísérhessük őket egyházi szertartásaikra, ők ezt 
szívesen veszik. Viszont a nem muszlimok nem látogathatják az iszlám vallási rendezvényeket. 
Ne menjünk be tehát a mecsetekbe, dzsámikba, csak azután, ha ehhez engedélyt kértünk! A 
hozzájárulás országról országra, mecsetről mecsetre változik. 

 
 
A muszlim vallási ünnepek és szokások 
 

Muharram hónap első napja 
 

Muharram hónap a muszlim időszámítás szerint az év kezdete. Hagyományosan 
minden muszlim újév muharram 1-jén kezdődik azóta, hogy Mohamed próféta Mekkából 
Medinába emigrált [622. július 22.]. A muszlim újév kezdetét viszonylag szerényen ünneplik 
meg ájtatossággal, Korán-olvasással és a hajdani prófétai emigrációra emlékezéssel. 

A Próféta születésnapja [mawlíd an-nabí]     
A muszlim vallás megalapítója Mohamed próféta a születésnapját a muszlim naptár 

szerinti 3. hónapban [rabíÝ al-awwal 12. napja] ünneplik. Ezen a napon felidézik emlékét, 
életének főbb állomásait és annak jelentőségét. Nem minden arab országban tartják meg ezt 
az ünnepi megemlékezést. 

Böjttörés ünnepe [ÝÍd al-fitr] 
  A muszlim naptár szerinti 9. hónap, a ramadán vége [sawwál (10) hónap 1. napja] a 
böjttörés ünnepe, ami a legfontosabb muszlim ünnepek egyike. Ez különösen szent hónap, 
mert a hagyományok szerint ramadán idején kapta meg hajdan a Próféta az első 
kinyilatkoztatást. Ezen a napon a muszlimok ünneplőbe öltöznek, otthonaikat feldíszítik, 
gyermekeiket megajándékozzák és családi, baráti látogatások során együtt vacsoráznak, 
ünnepelnek. A muszlim nagylelkűség és jótékonykodás jeleként a mecseteken keresztül 
vendégül látják a szegényebbeket. 

 
Áldozati ünnep [ ÝÍd al-adhā] 

 
A zarándoklat alkalmával [dzú l-hiddzsa hónap 10-én] arra emlékeznek, miként kötött 
megállapodást Ábrahám próféta az Istennel, és kész volt feláldozni Izmaél fiát, de Isten a 
gyermekáldozat helyett elfogadta tőle egy bárány feláldozását, ekképpen megkímélvén 
gyermeke életét. A második legjelentősebb muszlim ünnep, amely 3 napon át tart, és lezárja 
az éves mekkai zarándoklatot. Az egész muszlim világban megünneplik, és nem csupán azok, 
akik a zarándoklaton részt vesznek. 

Az ünnep során bárányt vagy más állatot áldoznak, és szétosztják húsát a barátok, 
ismerősök és a szegények között. Az áldozat az Isten iránti engedelmességet jelképezi, az 
áldozati állat húsának szétosztása pedig az iszlám egyik pillére szerinti jótékony közadakozást 
juttatja kifejezésre. 
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Az iszlám kulturális egység 

 
Az a civilizáció, amelynek a középkori arab történelem is a része volt, nem tekinthető 

kizárólagosan arab civilizációnak még akkor sem, ha az arabok körében, illetve az arab 
területeken jött is létre. Inkább volt az összes muszlim és az iszlám területek közös öröksége. 
Minthogy azonban az arabok és az arab területek a muszlim birodalom részei voltak, a 
muszlim civilizáció az arab történelem alapvető alkotóelemévé vált. Csak az irodalom 
területén választható el az arab kulturális örökség más olyan hagyományoktól, amelyek bár 
kötődnek az arabul beszélő közösséghez, mégis alapvetően muszlim irodalomnak tekinthetők.  

 A modern időkben a nacionalizmus térhódítása nyomán gyakran inkább nemzeti 
kulturális örökségekről esik szó a muszlim világban, az arab, perzsa, török és más muszlim 
népek hagyományait illetően. E népek kulturális öröksége persze nem csak az irodalmi 
hagyományt foglalja magába. Hagyományaik jóval átfogóbbak az arab kulturális örökségnél. 
Mégis ritkán hivatkoznak a muszlim civilizációra mint létező örökségre. Modern össze-
függésben az iszlámról mint vallásról, és bizonyos mértékben mint kultúráról beszélnek. A 
muszlim civilizációt pedig inkább a múlt örökségének tekintik, főként középkori valóságnak, 
nem pedig a modern világban létező civilizációnak, dacára messze ható hatásainak. A modern 
világban az iszlám vallás a nemzeti kultúrák és az egész világot átfogó technikai civilizáció 
keretein belül él tovább – kialakítván bizonyos sajátos, iszlám kulturális tevékenységet. 

A középkori muszlim civilizáció nem egyetlen pillanat alatt jött létre, hanem 
fokozatosan fejlődött ki az arabság terjeszkedését követő néhány évszázad során különféle 
népek és kultúrák, arabok és nem arabok együttélése és keveredése eredményeként. Ez a 
civilizáció a korábbi civilizációk számos elemét hordozta magában, de mindent a muszlim 
vallás befolyásolt kisebb vagy nagyobb mértékben. A muszlim civilizáció tehát a különböző 
kulturális elemek olyan szintézisének tekinthető, amelyek az iszlám hatása alatt egyesültek. Ez 
a szintézis legalább három szempontból is újszerű volt. Először is az új vallás, az iszlám 
befolyását hordozta magán. Másodszor, a terjeszkedő arabság hódításainak következtében 
olyan kulturális elemeket fogott össze, amelyek korábban még nem egyesültek ilyen széles 
körben. Harmadszor, a résztvevők hatékony erőfeszítéseinek eredményeként új kulturális 
vívmányokat hozott létre. Ez az utolsó szempont különös fontossággal bír. A szintézis nem 
csupán a már korábban is létezett elemek egymás mellé rendelését jelentette, hanem egy 
olyan alkotó folyamatot, amelyben a régi elemek azért egyesültek, hogy valami újat hozzanak 
létre. A muszlim civilizáció többet jelent a régi szellemiség megőrzésénél, számos saját 
vívmányt teremtett, amelyet képes volt átadni más civilizációknak.  
 
A vallástudományok 

 
Mivel a vallás volt az iszlám civilizáció legfőbb rendezőelve, a vallástudományok 

központi helyet foglaltak el ebben a civilizációban. A „vallástudományok” szó alatt azokat a 
tudományterületeket és szakismereteket értjük, amelyek közvetlenül kapcsolódtak az iszlám 
vallás forrásaihoz, különös tekintettel a Koránra és a prófétai hagyományok [hadísz] 
irodalmára. Ez a kifejezés ebben az értelemben tehát nem foglalja magában azt a fajta vallási 
gondolkodást, amely a teológiában, filozófiában és misztikus elmélkedésben jelenik meg. A 
vallástudomány elsődleges célja a hit forrásainak megőrzése és helyes értelmezése volt.  

Az iszlám vallástudomány döntő része természetesen a Koránhoz kapcsolódott. A 
Korán-tudományokon belül a legfontosabb részterületek a Korán recitálása [qiráÞa] és a 
Korán kommentálása [tafszír] voltak. A tafszírt olykor – helytelenül – magyarázatnak fordítják. 
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A Korán helyes recitálása különleges fontossággal bírt a muszlim vallástudósok szemében. 
Ennek megértéséhez tudnunk kell, hogy a Korán a hívő muszlimok számára ténylegesen 
„Isten szavát” [kalimat Alláh] jelenti. Számos iszlámmal foglalkozó szerző is úgy szól a 
Koránról, mint „Isten igéjéről”. Ez a megfogalmazás – bár természetesen helyes – mégis 
homályos, hiszen szükségképpen metaforikus, és bármely isteni kinyilatkoztatásra 
alkalmazható, történjék az szóban vagy más módon. A Bibliában ezt a megfogalmazást olykor 
az olyan erkölcsi alapelvekre és parancsolatokra használják, amelyeket saját szavaikkal 
megfogalmazva az apostolok vagy próféták hirdettek híveiknek. Ezekben az esetekben „Isten 
igéjét” az emberi szó közvetítette. A muszlim hagyomány ezzel szemben azt tartja, hogy a 
Korán olyan kijelentésekből áll, amelyek ténylegesen közvetlenül Istentől származnak. 
Következésképp Mohamed próféta nem a Korán szerzője. A Korán tartalma és azok a 
kifejezések is, amelyeken keresztül a tartalom kifejezésre jutott, isteni eredetre vezethetők 
vissza. Mondhatjuk úgy, hogy Isten igéjét maga az Isten közvetítette, nem pedig ember.  

Mivel a Korán minden szava közvetlenül Istentől származik, a muszlimok számára 
szakrális jelleggel bír. Egy modern muszlim szerző a Koránt mint valamiféle ›szentséget‹ 
értelmezi, s ez alatt azt érti, hogy a transzcendentális vagy isteni létezés jelen van annak 
minden szavában. Isten a Korán szövegén keresztül teremt kapcsolatot az emberiséggel és 
teszi nyilvánvalóvá parancsolatait. Ennélfogva feltétlenül szükséges, hogy a Korán minden 
egyes szava a legkörültekintőbb pontossággal hagyományozódjon nemzedékről nemzedékre.  

A középkori muszlimok számára a recitálás, a szóbeli hagyományozás volt a Korán 
továbbadásának elfogadott módja. A Korán-recitátor [qáríÞ] megtanította tanítványainak a 
Korán helyes olvasását, akik így e tudomány mestereivé váltak, majd ők maguk is taníthatták 
másoknak a recitálást. Így a Korán olvasása [qiráÞat] nemzedékről nemzedékre 
hagyományozódott. De nemcsak magát a Korán tartalmát hagyományozták ilyen módon, 
hanem a recitálás stílusát [tadzswíd] is. Ez egyfajta dallamos, éneklő előadásmód, amelyet 
azonban a muszlim tradíció gondosan megkülönböztet az énekléstől. Úgy tartják, hogy a 
recitálás magától a Prófétától ered. Ennek révén a hallgatóban még inkább tudatosul a Korán 
szakrális volta, és felerősödnek benne a vallásos érzelmek.  

A Korán recitálásának szóbeli hagyományozása mellett megőrizték az írott szöveget is, 
amelyet ugyancsak nemzedékről nemzedékre adtak tovább. Írástudók vagy másolók 
gondoskodtak a szent szöveg folyamatos sokszorosításáról. Az írott szöveg egyfajta 
kifinomult kalligráfiát inspirált, ami az iszlám vizuális művészet alapvető részévé vált. A 
mecsetek és más helyiségek falait díszítő Korán-feliratok segítettek abban, hogy a Korán 
állandóan jelen legyen a hívők életében. A Korán-példányokat tisztelettel és áhítattal kezelték, 
minthogy a leírt szöveg ugyanazokat az érzelmeket keltette, mint a Korán-recitálás. Ez is 
elősegítette, hogy a Korán, mint szent szöveg szakrális volta még inkább tudatosuljon a 
hívőkben. A Korán olvasása hasznos volt azoknak is, akik nem tudták azt kívülről. Bár a 
Korán írott szövege fontos szerepet játszott a muszlimok vallási életében, de mindenkor a 
recitálás, az élőszóban történő előadás mögé szorult. Nem a másolók, hanem a recitátorok 
voltak „Isten igéjének” igazi hordozói és hagyományozói. A szóbeli hagyományozás vezető 
szerepe azzal magyarázható, hogy az arab írás az iszlám korai szakaszában nem használt 
diakritikus pontokat, és nem jelölte a magánhangzókat sem. E segédjelek nélkül a szöveg 
homályos és zavaros volt, és többféle, eltérő olvasatra adott lehetőséget. A szóbeli 
hagyományozás tehát jóval megbízhatóbbnak számított, mint a hiányos, írott forma. A 
későbbiek folyamán, amikor már kialakult a diakritikus pontok és a magánhangzók jelölése, a 
szöveget pontosították. Mindamellett a szóbeli hagyományozás továbbra is a Korán 
továbbadásának előnyben részesített módja maradt. Az írnokokról feltételezték, hogy 
könnyebben ejtenek hibát, mint a recitátorok, hiszen a toll gyakrabban „tévedhet”, mint az 
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emlékezet. Semmi sem lehetett biztosabb, mint az a tudás, amelyet a magasan képzett és 
közmegbecsülésnek örvendő recitátorok odaadóan megőriztek. Maga a tadzswíd tudománya, 
ami a Korán-tudományok szerves részét képezte, sem volt hagyományozható az írott szöveg 
révén. Ezzel kapcsolatosan fontos megjegyeznünk, hogy bár a Korán elnevezés alatt a „Szent 
könyvet” szokás érteni, maga a kifejezés az arab „recitál” [qaraÞa] igéből származik.  

A Korán recitálása és hagyományozása mellett a másik legfontosabb Korán-tudomány 
a Korán-magyarázat volt. Ezen tudományágon belül hatalmas irodalom alakult ki. A nagy 
átfogó kommentátorok közül a legkorábbi a perzsa származású híres tudós, at-Tabarí (†923) 
munkája volt, aki egy fontos történeti munkát is írt. At-Tabarí Korán-magyarázatának 
módszere az volt, hogy olyan személyektől idézett, akik az iszlám legkorábbi időszakában 
éltek, így különösen a Próféta társaitól. A társak között a leghíresebb Korán-magyarázó Ibn 
ÝAbbász (†687-8) volt, a Próféta egyik unokatestvére. At-Tabarí gyakran idézi Ibn ÝAbbászt. 
Az at-Tabarī által követett módszer lényegében a hadísz-irodalom eljárását követte. A szent 
szöveg magyarázatában ahelyett, hogy saját véleményét írta volna le, elsődlegesen a korai 
mértékadó személyekre támaszkodott. Saját közreműködését csupán ezen vélemények 
közreadására, illetve autentikus voltuk megerősítésére korlátozta. Azokban az esetekben, 
amikor eltérő véleményeket adott közre, at-Tabarí saját véleményét is megfogalmazta. 
Általánosságban véve tehát at-Tabarí sokkal inkább volt a korai kommentárirodalom 
összefoglalója, mint pedig önálló Korán-magyarázó. Ezért Korán-magyarázatának módszerét 
tradicionálisnak tartják.  

At-Tabarí után a Korán-magyarázat újfajta irodalma jött létre, amely elsősorban 
nyelvészeti alapelvekre és lexikográfiai adatokra támaszkodott, és csak másodsorban fordult 
korábbi szaktekintélyekhez. Ennek a filológiai módszernek legkiválóbb képviselői az-
Zamakhsarí (†1144) és al-Bajdáwí (†1286) voltak. Akadtak olyan Korán-kommentátorok is, 
akik magyarázataikat teológiai és filozófiai alapokra helyezték. Közülük a legjelentősebb a 
híres teológus, Fakhr ad-Dín ar-Rází (†1210) volt, aki az egyik legterjedelmesebb Korán-
magyarázatot készítette el. 

Az iszlám második legfontosabb forrása a hadísz-irodalom volt. A vallástudósok 
figyelme e téren főként az összegyűjtésre és hitelesítésre irányult. A hadísz-irodalom a 
Próféta cselekedeteinek és mondásainak írott gyűjteménye. Mivel az iszlám szerint ezek isteni 
inspiráció útján keletkeztek, ezért a hadísz-irodalmat az isteni kinyilatkoztatás egy másik 
formájának tekintették, rögtön a Korán után. Bár a hadísz-irodalom – szemben a Koránnal – 
nem „Isten szava”, mégis az isteni akarat egyfajta megnyilvánulása, minthogy a Próféta olykor 
idézett Istentől olyan kijelentéseket is, amelyek nem kerültek bele a Koránba. Ezek a közlések 
a hagyományok egy sajátos vállfaját képezték, az ún. „szent hagyományt” [hadísz qudszí]. A 
Próféta mondásainak és cselekedeteinek Isten által inspirált volta a hagyománygyűjtést 
kiemelkedő fontosságú feladattá tette. Minthogy a hagyományokat illetően – a Korán 
szövegével szemben – nem létezett semmiféle mennyiségi korlátozás, hatalmas mennyiségű 
anyag halmozódott fel az iszlám első két évszázada során. A vallástudósok kénytelenek voltak 
különféle szabályokat kidolgozni, hogy a hiteles hagyományokat megkülönböztethessék a 
hamis közlésektől. Bár eredetileg az egész hagyománygyűjtemény szájhagyomány útján terjedt 
nemzedékről nemzedékre, a tudósok a 8. század végétől megkezdték az autentikus közlések 
lejegyzését, és ezzel megteremtették a hadísz-irodalmat. A két szunnita vallásjogi iskola 
megalapítója, Málik ibn Anas és Ahmad ibn Hanbal is híres hagyománygyűjteményt állítottak 
össze. Ezek a művek azonban nem érték el a mértékadó hagyománygyűjtemények, az ún. 
„Hat könyv” [al-kutub asz-szitta] népszerűségét, amelyek a 9. és a 10. században jöttek létre.  

A hadísz-szövegek hitelességének meghatározására a vallástudósok által alkalmazott 
alapelvek és eljárások felkeltették a tudósok érdeklődését, akik teljes műveket szenteltek e 
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témának. A figyelem elsősorban a „hagyományozók láncolatára” [isznád] összpontosult, 
amelyet a hagyomány szövegéhez fűztek. Egyetlen hagyományszöveg sem tarthatott számot 
kellő figyelemre, ha nem kapcsolódott hozzá a hagyományozók láncolata, akiknek sora 
egészen a Próféta koráig volt visszavezethető. A „hagyományozók láncolata” a következő 
formulát követte: "A elmondta nekem, hogy B azt közölte vele, hogy C-től azt hallotta, hogy D azt 
mondta el neki, hogy E azt állította, hogy a Próféta ekképpen szólott [vagy ekképpen cselekedett]."  

Ily módon a hagyomány több nemzedéken keresztül visszavezethető volt egészen a 
Próféta koráig. A hagyományozók száma minden hagyományban eltért, attól függően, hogy 
mennyi idő telt el a Próféta kora óta, illetve mennyi ideig élt a szóban forgó hagyományozó. 
Minthogy a hagyományláncokat nagyon könnyű volt hamisítani, a hitelesítésért felelős 
tudósnak meg kellett győződnie arról, hogy a hagyományozó személy megbízható, és a 
hagyományláncban szereplő valamennyi közreadó is szavahihető volt. Tehát a hagyomány 
hitelességének megállapítása a hagyományozók jellemére, értékelésére szűkült le, akik 
többnyire jámbor és istenfélő emberek voltak. A hagyományozókra irányuló figyelem hatására 
jött létre és fejlődött ki az életrajzi irodalom, amely a hadísz-kritika kísérő elemévé vált. 
Semmilyen más civilizációban nem volt az életrajzi irodalom ennyire bőséges, és nem bírt 
ekkora jelentőséggel.  

Bár a hagyomány-kommentárok sohasem bírtak olyan jelentőséggel, mint a Korán-
magyarázatok – tekintettel arra, hogy Isten szavának értelmezése sokkal nagyobb felelősség 
volt, mint az emberek által közreadott történeteké – mégis számos ilyen kommentár 
született és széles körben használták ezeket, különös tekintettel a „Hat könyvet”, azaz a 
kanonizált hagyománygyűjteményeket magyarázó kommentárokra. Ezeket a kommentárokat 
viszont nem a „magyarázat” [tafszír] elnevezéssel illették, minthogy ezt a kifejezést klasszikus 
értelemben kizárólag a Korán-magyarázatra használták, hanem az „értelmezés” [sarh] 
kifejezést alkalmazták rájuk, amely bármiféle magyarázatra, vallásos vagy egyéb szöveg 
értelmezésére is használatos volt. 

Minthogy a mértékadó jogrend, a vallási törvény [saría] – amelyet a muszlim közösség 
követ – Istentől ered, a jog tanulmányozása szorosan kapcsolódott a vallástudományokhoz, 
sőt azt bizonyos tekintetben a vallástudományok részeként fogták fel. A vallási törvény Isten 
akaratának kifejeződése, és az ember Istenhez fűződő kapcsolatának az alapja. Az ember csak 
Isten parancsainak engedelmeskedve találhatja meg a helyes életmód útját. Az engedetlenség 
viszont romlottságot hoz magával e világon és a túlvilágon egyaránt. A vallási törvény sorra 
veszi az ember valamennyi kötelességét. Ezek a kötelességek nem csak az ember társas 
viselkedésére vonatkoznak, hanem Isten iránti imádatának részleteire is. A vallási törvény 
meghatározza az ember helyes életvitelét, valamint a vallásgyakorlás helyes módját. Isten 
emberhez fűződő viszonya az Úr [rabb] és szolgálója [Ýabd] viszonyán alapul. Az Úr 
parancsol, szolgálója pedig engedelmeskedik. Mivel Isten parancsolatai arra hivatottak, hogy az 
ember boldogulását segítsék elő, ezért azokat irgalom és könyörület jellemzi, nem pedig 
szigor vagy elnyomás.  

Szükségtelen megemlítenünk, hogy a vallási törvény [saría] által meghatározott 
kötelezettségek nem különböztethetőek meg az erkölcsi és etikai normáktól. A középkori 
muszlim ember meg sem próbálta elválasztani a vallási törvényt az erkölcstől. Mint Isten 
akaratának kifejeződése a vallási törvény szükségképpen erkölcsi mérce is, és amit jónak vagy 
rossznak tüntetett fel, az valóban az is volt. Ekképpen a vallási törvény által kifejezésre 
juttatott kötelezettségek abszolút normáknak számítottak. A jó és rossz mindenhol és 
mindenkor abszolút volt. Sem jogi, sem pedig erkölcsi relativizmusnak nem volt helye a 
muszlimok életszemléletében. 
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A muszlim jogtudomány két fő területet foglalt magába: a jogszolgáltatás tudományát 
[fiqh] és a vallástudomány alapjait [uszúl al-fiqh]. A fiqh lényege a vallási törvény [saría] 
tényleges részleteinek kidolgozása volt, az uszúl al-fiqh pedig meghatározta azokat a 
módszertani alapelveket, amelyek ezt a törekvést vezérelték. Ez a két tudományág azt 
feltételezi, hogy a vallási törvény [saría] nem kész törvénytár formájában lett kinyilatkoztatva 
az emberek számára. Ezért az élet minden területét átfogó jogrendszert szükségképpen 
emberi erőfeszítéssel, a vallástudósok [ÝulamáÞ] erőfeszítésével kellett kidolgozni, mégpedig a 
Próféta által eljuttatott kinyilatkoztatásban történő alapos elmélyülés révén. A kinyilatkoztatás 
legfőbb forrása a Korán volt, amelyet a hívők ténylegesen „Isten szavának” tartottak. Emellett 
a hagyománygyűjteményekben megőrzött prófétai mondásokat és cselekedeteket ugyancsak 
az isteni igazság hordozóinak tekintették. Így a hagyománygyűjtemények a Korán mellett a 
vallási törvény értelmezéséhez szükséges második hiteles forrást képezték. Ezeket a 
kijelentéseket és cselekedeteket a muszlim közösség olyan szent hagyományaként [szunna] 
tartották számon, amelyet minden muszlimnak a legjobb tudása szerint követnie kellett. A 
Korán és a prófétai hagyományok képezték az alapját a vallástudósok által kidolgozott jognak. 
Mivel azonban számos olyan eset adódott a vallásjog kidolgozása során, amit a Korán és a 
prófétai szokásjog sem fedett le teljes mértékben, további olyan alapelvek kidolgozása vált 
szükségessé, amelyek segítségével a vallási törvényt helyesen lehetett alkalmazni. Ilyen alapelv 
volt a közmegegyezés [idzsmáÝ]. Eszerint, ha bármilyen nézetben az egész közösség egyetért, 
az a vallási törvény igaz megjelenési formájának tekinthető és valamennyi muszlimra kötelező 
érvényű. A közmegegyezés tehát a prófétai szokásjoghoz hasonlóan az isteni igazság 
megnyilvánulása volt. Bármit, amiben a muszlim közösség egyetértett, az isteni akarat hiteles 
kifejeződési formájának tekintettek. Az ÝulamáÞ által elfogadott másik alapelv az analógiás 
értelmezés [qijász] volt. Amennyiben egy vallástudós egy adott kérdésre vonatkozólag nem 
talált iránymutatást a Koránban vagy a prófétai hagyományokban [szunna], sem pedig a 
közmegegyezés gyakorlatában, hasonló eseteket kellett keresnie, azaz párhuzamot kellett 
vonnia a forrásokban szereplő más jogesetek és a felmerült probléma között. Ha tehát az 
ÝulamáÞ egy tagjának olyan bódító hatású ital fogyasztásáról kellett ítéletet hoznia, amelyet a 
források közelebbről nem említettek meg, akkor párhuzamot vont a szóban forgó ital és a 
bor [khamr] között, amelyet a Korán kifejezetten elítélt.  

A jogtudományra [fiqh] specializálódott vallástudósok voltak a muszlim közösség jogi 
szakértői [fuqaháÞ]. Jól ismerték a vallásjog [saríÝa] részleteit, és egy-egy meghatározott 
kérdésre vonatkozóan tőlük lehetett tanácsot kérni. A vallástudomány alapelveire [uszúl al-
fiqh] szakosodott vallástudósokat „teoretikusoknak” [uszúlijjún] nevezték. A jogtudomány 
[fiqh] számtalan könyvében kidolgozták az élet különféle területeire vonatkozó szabályokat, 
amelyeket tematikusan rendeztek el. Valamennyi szunnita és síita jogi iskolának [madzhab] 
megvoltak a saját jogtudományi munkái, amelyeket az egyes korszakok mértékadó 
szaktekintélyei állítottak össze. A fiqh-könyvek semmiképpen sem voltak a pozitivista 
törvénykezés hivatalos törvénytárai. Az államnak nem volt beleszólása azok összeállításába 
vagy közreadásába. Ezek a kézikönyvek főként a mértékadó jogtudósok [fuqaháÞ] és 
vallástudósok [ÝulamáÞ] érvényben lévő véleményét adták közre. A jogtudósok voltak a 
muszlim hitfelfogás szerint az isteni eredetű vallási törvény [saría] mértékadó szaktekintélyei, 
minthogy kizárólagosan ők voltak arra hivatottak, hogy Isten törvényét hiteles forrásokból 
értelmezzék és megmagyarázzák. Ekképpen döntéseiket mértékadónak tekintették a muszlim 
közösség egészére. Ennek következtében számos kutató a „jogtudósok törvényeként” 
jellemezte az iszlám jogot, amely területen a jogtudósok voltak a vallástudósok [ÝulamáÞ]. Ez 
persze nem jelenti azt, hogy az ÝulamáÞ tudatosan alakították volna a törvényt. Ők éppen úgy, 
mint a közönséges hívők, meggyőződéssel hitték és vallották, hogy az összes helyesnek 
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tartott rendelkezés isteni eredetű, és azok az isteni kinyilatkoztatásból származnak. A 
„jogtudósok törvénye” megfogalmazás arra utal, hogy csak az ÝulamáÞ voltak abban a 
helyzetben – sajátos felkészültségének köszönhetően – hogy az egyes esetekben kinyilvánítsák 
Isten törvényét. Bár a Korán és a prófétai hagyományok [hadísz] számos, a vallásjog 
összeállításához nélkülözhetetlen forrásanyagot tartalmaztak, önmagukban még nem voltak a 
törvény kivonatai. Csak a vallástudósok korai nemzedékei által összeállított vallásjogi 
munkákban, és az őket követő nemzedékek állásfoglalásaiban találhatók meg a törvény 
formális rendelkezései.  

A vallásjogi munkák a témakörök széles skáláját ölelték fel. Ez a sokszínűség látható 
azokban a témakörökben, amelyekkel a híres al-Marghínání (†1196 )Îanafita jogtudós, „Isteni 
vezetés” [hidájat] című műve foglalkozik, úgy mint az adakozás [zakát], a házasság [zawádzs], a 
válás, az örökbefogadás, a rabszolga-felszabadítás, az eskük, a büntetések, a zsákmányszerzés, 
az eltűnt személyek, a pogánykodás [sirka], a vallási alapítványok, az adásvétel, a kezesség, a 
tartozások áthárítása, a qádí kötelezettségei, a bizonyítás szabályai, a közbenjárás, a 
követelések, a letétek, a kölcsönök, az ajándékok, a bérlet, az öröklés, az áldozatok, az 
elhagyott területek megművelése, a vadászat, a zálog, a bűntények és a bírságok. A témákból 
is látszik, hogy a jog az iszlám minden fontos területét felölelte, még a hitélettel 
kapcsolatosakat is.  

A fiqh-munkák az egyes emberi cselekedeteket öt kategóriába sorolták. Eszerint egy 
cselekedet lehet (1) kötelező, (2) ajánlott, (3) megengedett, (4) elítélendő és (5) tiltott. A 
második és negyedik kategóriának nincs megfelelője a modern pozitivista törvénykezésben. A 
legtöbb érvényben lévő jogrendszer csak a kötelező és a tiltott meghatározására szorítkozik. 
Lefekteti a szükséges büntetéseket és megtorlásokat azok számára, akik elhanyagolják a 
kötelezőt, illetve elkövetik a tiltottat. Következésképpen azok a cselekedetek, melyek 
nincsenek szigorúan, mint kötelező vagy tiltott megfogalmazva – megengedettek. A modern 
jogtudomány olykor kifejezetten kijelenti, hogy egyes cselekedetek „megengedettek”, azaz 
jogszerűnek minősülnek. Néhány „megengedett” cselekedetet pedig „jogként” határoz meg. 
Kötelező adót fizetni, katonai szolgálatot teljesíteni, tilos viszont üzleteket kirabolni, vagy 
embereket megtámadni az utcán. Másrészt viszont az egyén megteheti, hogy megházasodik, 
és gyermeket nemz, saját hivatást választ és különböző társadalmi csoportosuláshoz 
csatlakozik. A „kötelező” és a „tiltott” kategóriákkal ellentétben, amelyek különféle 
szankciókat vonnak maguk után, az „ajánlott” és a „elítélendő” kategóriák a jutalmazás 
gondolatát hordják magukban. Nem jár büntetés egy „ajánlott” cselekedet elmulasztásáért, de 
megtétele jutalmat ér. Ha valaki egy „elítélendő” cselekedetet elkövet, nem részesül 
büntetésben, de jutalom illeti őt, amennyiben azt nem követi el. A muszlim felfogás szerint a 
jutalom elsősorban a túlvilágon jár, ahogyan a büntetés fő része is a halála után sújtja az 
embert. Kivételt képeznek ez alól a korlátozott számban előforduló világi büntetések. Ez 
pedig az isteni törvénykezést a pozitivista törvénykezés fölé helyezi.  

A középkori muszlim jogtudósok arra a feltevésre alapoztak, hogy minden egyes 
emberi cselekedet besorolható az öt kategória valamelyikébe. Mindazonáltal az egyes 
cselekedetek megítélése nem emberi döntés eredménye volt, hanem azt a jog elismert 
forrásaiból vezették le, elsősorban pedig a Koránból és a prófétai hagyományokból. Nem az 
ember, hanem az Isten az, aki elbírálja az emberi cselekedeteket. A forrásokból való 
következtetés megkívánja a helyes értelmezést. Ugyanis a források nem szabályként 
fogalmazzák meg azt, hogy egyes cselekedetek „tiltottak” vagy „elítélendők”. A források 
általánosságban adtak közre parancsokat vagy tiltásokat, illetve olyan kijelentéseket, amelyek 
utasításokat vagy tiltásokat foglaltak magukban, amikből aztán az egyes cselekedetek 
értékelését le kellett vezetni. Önmagában egy parancs vagy tiltás nem feltétlenül juttatta 
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kifejezésre ezt az értékelést. Az igék felszólító módja, ami a parancs kifejezésére használatos, 
egyaránt szolgálhatott arra, hogy előírjon egy cselekedetet, vagy egyszerűen csak javasolja azt. 
Ezért magából a parancsból nem tudhatjuk meg, hogy a kérdéses cselekedet kötelező vagy 
csupán ajánlott. Ehhez feltétlenül szükséges a szövegkörnyezet ismerete. Továbbá, egy 
általános utasításból azt sem tudhatjuk meg, hogy egy bizonyos parancsolathoz egy bizonyos 
cselekedet hozzá van-e rendelve, mivel számtalan törvényes kivétel járulhat minden egyes 
általános parancsolathoz. Következésképpen egy általános utasítás soha nem állhat 
önmagában. A forrásanyag egészének összefüggésében kell azt értelmezni, hogy 
alkalmazhatóságának pontos területe meghatározható legyen. A források nyelve is számos 
probléma lehetőségét hordozta magában. Egy szónak két vagy akár több értelme is lehetett. 
A szöveg értelmezőjének a feladata volt tehát annak eldöntése, hogy az adott esetben melyik 
jelentés használata helyes.  

A forrásokból származó egyes cselekedetek „helyes megítélésének erőfeszítését” 
nevezzük idzstihádnak. Az idzstihád feltétele az alapvető módszertani elvek világos meg-
fogalmazása. Ezek az alapelvek képezik az iszlám jogalkotás második legfontosabb részét, 
ezért az erre vonatkozó szakirodalom külön területet képez. Így a fiqh irodalommal 
párhuzamosan megjelentek a jogi alapelvekkel [uszúl al-fiqh] foglalkozó írások. A jog mód-
szertani alapelveinek tanulmányozása a középkori iszlám világ egyik legfontosabb tudományos 
törekvése lett. Teológiai kifejezéssel élve ez a feladat Isten akaratának kifürkészése volt.  

Mivel a Korán és a hadísz-irodalom központi helyet foglalt el a vallástudományokban 
és a jogtudományban, ezért közvetítő nyelvének, az arab nyelvnek a tanulmányozása is 
fontossá vált. Az arab nyelv megbecsültsége annak a ténynek is köszönhető, hogy 
évszázadokon keresztül ez volt az uralkodó elit nyelve. Az arab nyelv kiemelkedő társadalmi 
szerepe a vallásban betöltött fontos feladatával együtt az arab nyelvet a kultúra nyelvévé tette 
az egész muszlim világban, és ezt a szerepét a modern korig meg is őrizte. Sőt, igen hosszú 
időn át a kormányzás hivatalos nyelveként is szolgált.  

Az arab nyelv volt az iszlám kultúrában a két legfőbb egységesítő tényező közül az 
egyik, a másik pedig maga az iszlám vallás volt. Az arab nyelv integráló hatását annak 
köszönhette, hogy a kultúra nyelve volt. A muszlim világ egész területén az arab volt a 
legfőbb nyelv, és nem csak a vallási szertartásokban használták. Egységesítő szerepe a valláson 
kívül nem érvényesült volna, ha nem lett volna a vallástudományok, a jogtudomány, a filozófia, 
a teológia, a természettudományok, a történetírás és a kalligráfia elsődleges nyelve is. Vagyis 
az arab nyelv a kulturális élet szinte minden területén mély nyomot hagyott. Az irodalom volt 
az egyetlen kivétel, ahol az arab mellett más nyelveket is használtak. Viszont az arab nyelv 
valamennyire kiegyenlítette ezt a veszteséget, mégpedig oly módon, hogy hatással volt ezekre 
a nyelvekre. A legnagyobb versenytársra, a perzsára is jelentős mértékben hatott az arab. 
Becslések szerint a perzsa nyelv szókincsének mintegy hatvan százaléka arab eredetre 
vezethető vissza.  

ARAB SZOKÁSOK ÉS HAGYOMÁNYOK 
 
Valamennyi arab osztozik azokban az alapvető hitelvekben és értékekben, amelyek a nemzeti 
országhatárokon és a társadalmi rétegek korlátjain egyaránt túllépnek. A társadalmi 
magatartás továbbra is szilárd, minthogy az arab társadalom meglehetősen konzervatív és 
megköveteli tagjaitól, hogy alkalmazkodjanak. Ezeket a kulturális mintákat a kívülállóknak meg 
kell ismerniük, hogy megkülönböztethessék az egyéni viselkedésmódtól.  
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Az arab világszemlélet  
 

Az arab világszemlélet lényegében hat gondolatkörre épül. Ezek: az atomizmus, a hit a 
vágyak és a valóság ellenében, az igazságosság és egyenlőség, a másságtól való tartózkodás, és 
a család elsősége az egyénnel szemben.  

(1) Az atomizmus látásmódjában az arabok hajlamosak a világot és az eseményeket az 
egész helyett a valóság egymástól elszigetelt, nem összefüggő jelenségeiként, pillanataiként 
szemlélni és figyelembe venni. Ez a nyitja az arab kultúra lélektani jellemzőinek. Míg a 
nyugatiak az egybefoglaló fogalmakra figyelnek, az arabok a részletekre összpontosítanak, nem 
pedig az egészre. Ennek szellemében az ok-okozati összefüggés nyugati nézetét az arabok 
ritkán fogadják el, s ők nem tartják szükségszerűnek az események közötti egybefoglaló 
kapcsolatokat. Viszont ők a cselekedeteken és az eseményeken túli, hosszú távú emlékezetet 
hangsúlyozzák, ami nem szükségszerűen olyan történés, ami fontos.  

(2) Az Isten iránti mély hitükben az arabok rendszerint úgy vélik, hogy sok, vagy talán 
minden dolog az életben inkább Isten akarata, nem pedig az ember által befolyásolt. Ami 
látszólag fatalizmusnak tűnik, sokkal inkább Isten hatalmában, korlátlan uralmában való hit, aki 
tevékenyen részt vesz a hívő életében, és mindenféle dolog [üzleti tevékenység, kapcsolatok, 
világbeli események] felett fennhatósággal bír.  

(3) A vágyak a valóság ellenében fogalma jegyében az arabok a nyugatiaknál sokkal 
erőteljesebben, érzékletesebben, s túlzott módon juttatják kifejezésre az érzelmet, az 
indulatot. A modernitás valamint a demokrácia utáni vágyuknak ellentmond a hagyomány, 
különösen az iszlám tradíció iránti ragaszkodásuk, minthogy ez az egyetlen olyan terület, ahol 
a nyugati befolyás és identitás nem érvényesül.  

(4) Az igazságosság és egyenlőség fontosságának szellemiségében az arabok mindennél 
többre értékelik az igazságot és egyenlőséget. Partnereik, és különösen a nagyhatalmak 
tevékenységét állandóan oly módon mérlegelik, hogy összevetik saját hagyományaikkal és 
vallási mintáikkal.  

(5) A félelem az arabok körében a nyugati mintáktól való tartózkodásra utal, s arra a 
gyanakvásra, hogy a nyugatiak lényegében életterük megszerzésére törekszenek. Különösen a 
sokféle etnikumú területeken erős a bizalmatlanság a különféle közösségek körében.  

(6) A család az egyén felett felfogás mögött az a tény áll, hogy az arab közösségek 
szorosan összetartanak, és még erősebben kötődő családokból, nagycsaládokból vagy 
törzsekből állnak. Míg a nyugatiak saját teljesítményeikkel büszkélkednek, az arabok a 
családjukra, annak megbecsültségére büszkék. 
 
A család 
 

Az arab világban a kultúra és a hagyományok nagy hatással vannak a családi életre, 
többek között a gyermekek nevelésére. Ez befolyásolja a gyermekek kapcsolatát a család 
tagjaival, a háznép környezetével, az iskoláztatással, és a jövendő kilátásokkal. Az arab kultúra 
hagyományosan nagy hangsúlyt fektet a kiterjedt, nagy családokra, a közösségre, és a 
gyermekek nevelése is inkább közösségi feladat, mint a szülők kizárólagos kötelessége.   

Az arab világ különféle térségeiben a hagyományos nagycsaládos életmódot még 
mindig előnyben részesítik. Ez a tradíció az arab családok tagjainak életvezetését erőteljesen 
befolyásolja. A család az alapvető társadalmi egység, s igen erős és szoros a kapcsolat-
rendszere. A családban patriarchális rendszer uralkodik, tehát az apa a családfő. Az arabok 
azáltal szerzik meg társadalmi pozíciójukat, hogy a „megfelelő” családba születnek. A 
nagycsalád magába foglalja a nagyszülőket, nagybácsikat, nagynéniket, és unokatestvéreket, 
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akik legtöbbször egy háztartásban vagy közös élettérben, szomszédságban élnek egymással. A 
nagycsaládban a nagyszülők, nagynénik, nagybácsik és más felnőttek segítenek a gyermekek 
nevelésében. A nagyvárosokban a családban általában a szülők és a gyerekek laknak együtt, de 
szoros kapcsolatot ápolnak a kiterjedt rokonsággal, akik valamilyen módon részt vesznek a 
gyermekek nevelésében. Tehát a gyermekek felügyelete, nevelése, fegyelmezése a család 
valamennyi felnőtt tagjának a kötelessége. 

A hagyományos arab kultúrában a nők túlnyomó része a háztartást vezeti és a családi 
élet gondját viseli. Csekély számú nő dolgozik a házon kívül, bár számuk az urbanizáció 
nyomán megnövekedett. A csecsemők és a kisgyermekek idejük jelentős részét az anyjukkal, 
nagyanyjukkal, nagynénjeikkel töltik, akik gondoskodnak róluk és nevelik, fegyelmezik őket. 
Az idősebb leánytestvérektől, lány unokatestvérektől elvárják, hogy törődjenek a kisebbekkel 
és játsszanak velük. Amint a gyermekek növekednek, különösen a fiúgyermekek, mind több 
időt töltenek apjukkal, nagybátyjaikkal és a család más férfi tagjaival. 

Egyébként mindegyik nem a saját társadalmi csoportjában tevékenykedik, és a nemek 
csupán otthon kerülnek közvetlen kapcsolatba egymással. Mindenféle tevékenység a család 
körül zajlik, és bármelyik tagjának a tevékenysége az egész család jó hírnevét erősíti. 

A megbecsülés és tisztelet a családon belül az arab kultúra fontos hagyománya. A 
gyermekeket kisgyermekkortól fogva arra tanítják, hogy engedelmeskedjenek az 
idősebbeknek és tiszteljék őket. Ezért a gyermeknevelés magában foglalja a gyermekek szülők, 
nagyszülők és a család idős tagjai iránti megbecsülést és a gondoskodást róluk. Az arab 
kulturális hagyományok a család ügyeit szigorú magánügynek tekintik, és a gyermekeket arra 
tanítják, hogy a család belső dolgainak „kiteregetése” a kívülállók előtt megbotránkoztató, 
szégyent és becstelenséget okoz a családnak.  

Bárki számára a családja a jó hírnév és a megbecsültség, valamint az anyagi és lelki 
támogatottság forrása. Az arabok elsődleges elkötelezettsége ezért a család felé irányul, 
amelyet nem lehet megbecsteleníteni. Ennélfogva a család becsületének fenntartása az egyik 
legnagyobb érték az arab társadalomban. Minthogy a nő helytelen viselkedése a férfiénál 
súlyosabb foltot ejthet a család becsületén, a viselkedés világosan meghatározott normái 
alakultak ki, hogy a nőt megvédelmezzék és segítsék őt az olyan helyzetek elkerülésében, 
melyek hamis benyomást kelthetnek, és alaptalan szóbeszédhez vezethetnek. 
 
A becsület  

 
Az arabok számára a becsület védelmezése mindenekfelett való, olykor a túlélés 

ösztönét is háttérbe szorítja. A kritika, olykor még az építő bírálat is veszélyeztetheti egy 
arab becsületét, vagy árthat, ezért személyes sértésnek tekintik azt. Egy arabnak 
mindenképpen meg kell védeni önmagát és a becsületét ettől az elmarasztaló támadástól. 
Ennélfogva midőn egy arab szembesül a bírálattal, várhatóan oly módon válaszol arra, hogy a 
tényeket önmaga számára kedvezően értelmezi vagy nyíltan tagadja azokat. Ezért egy nyugati 
embernek nagyon közvetetten kell bármiféle bíráló megjegyzést vagy akármilyen javító 
észrevételt tenni, és bele kell foglalni valamiféle elismerést.  

A becsület felfogásához hasonlóan az arabok nagy fontosságot tulajdonítanak a 
látszatnak és az udvariasságnak a kijelentéseik pontosságát illetően. Így midőn egy bizonyos 
kérdésre „igen” vagy „nem” választ kell adniuk, a legfőbb igyekezetük a látszat és az 
udvariasság fenntartása, ami automatikusan „igen” választ kíván, függetlenül attól, hogy az igaz 
vagy sem. Az arab világban az egyenes „nem” annak a jele, hogy az illető véget kíván vetni a 
kapcsolatnak. Egy arab számára udvariasan „nemet” mondani így kell, hogy hangozzon: 
„Meglátom, mit tehetek”. Nem számít, hogy egyébként a megbízatás lehetetlen. Miután már 
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egy arabot többször faggattak megbízatása eredményességéről, az a válasz, hogy „még utána 
nézek” vagy valami hasonló, ami ugyancsak azt jelenti, hogy „nem”. Egy ilyen indirekt válasz 
azt is jelenti, „a barátod vagyok, megkísérlem”. Ezért amikor arabokkal tárgyalunk, 
emlékezzünk arra, hogy az elhangzott „igen” nem mindig jelenti azt, hogy „igen”, sőt azt is 
jelentheti, hogy „nem”. 
 
 
A nők helyzete 
 

A hagyományos arab nő alárendelt a férfinak a társadalomban. Ennek mértéke 
országról országra változó, nem lehet általánosítani. A leginkább korlátozó viszonyok az 
Arab- félszigeten, a legenyhébb körülmények pedig Egyiptomban, Szíriában és Libanonban 
vannak. A legtöbb arab országban a nők öltözködési szokásai még mindig meglehetősen 
konzervatívak. A ruházatuk legalább térd alá, de többnyire bokáig ér, a fejükön pedig 
nyilvános helyen fejkendőt viselnek.  
 A nemek között a nyilvános kapcsolat rendkívül távolságtartó, és a vallási valamint 
helyi szokások által szigorúan szabályozott. A vonzalom kimutatása közöttük nyilvánosan 
elfogadhatatlan. Ha egy nő belép egy helyiségbe, a férfiak felállnak. Az arab társadalomban 
alapvetően kedvezőtlen és előítélettel terhes a nyugati nők megítélése, akiknek a magatartását 
szabadosnak és erkölcstelennek tartják. 
 Férfiként tisztelettel kell viseltetni az arab nők magánélete és védett társadalmi 
státusza iránt. Nem szabad velük kikezdeni, bizalmaskodni vagy magánbeszélgetést folytatni. 
Nem lehet beszédbe elegyedni arab nővel, csak ha őt formálisan bemutatták. 
Megengedhetetlen az arab nőket bámulni vagy a tekintetüket keresni. Nyilvánosan nem lehet 
arab, de nyugati nővel sem bizalmasan beszélgetni, csupán üzleti, vagy szakmai társalgást lehet 
folytatni. Szigorúan tiltott a nők iránti érzelmek bármiféle nyilvános kimutatása. Illetlen dolog 
arab férfiaktól a beszélgetések során feleségük, vagy női családtagjaik iránt érdeklődni. Az sem 
várható el, hogy egy lefátyolozott nőnek egy férfit bemutassanak. A család férfi tagjai, de az 
átlagos arab emberek is megtorlóan lépnek fel azzal az arab nővel szemben, akinek alkalmi 
kapcsolata idegen férfival kitudódik. 

Nőként oly módon kell felöltözni és megjelenni, ahogyan az arab környezetben 
elfogadható. Javasolt a bő ruházat, amely zárt, eltakarja a nyakat, a karokat és a lábakat. A 
nyugati nőktől nem várják el, hogy fejkendőt vagy fátylat viseljenek, de valamiféle sál a 
nyakban mindenképpen előnyös és ajánlott. Nyilvánosan kerülendő a szoros és nyitott 
ruházat viselése, amit méltatlannak és nevetségesnek tekintenek. Bármiféle, férfiak iránti 
érzelem kinyilvánítása nyilvánosan a nőknél megengedhetetlen. 

A házasság az arab világban a muszlim tradíciók szerinti szerződés, amelynek során a 
vőlegény a szokásjog által szentesített jegyajándékot [mahára] ad a menyasszonynak, és 
lényegében ezzel a gesztussal megvásárolja a leány atyjától az utódnemzés jogát. Többnyire 
előnyben részesítik a család által elrendezett házasságokat. Bár vannak bizonyos változások a 
házassági szokásokban, az egybekelők arra törekszenek, hogy elnyerjék a család jóváhagyását 
a választott partnerhez. Ez az alapvető tisztelet jele a szülők iránt, ezért ritkán házasodnak a 
család akarata ellenére. 

A házasságot igen komoly döntésnek tekintik, ezért rábízzák a döntéshozatalt a család 
belátására. Valamennyi arab országban a leendő pár alkalmat talál a találkozásra, látogatásra, 
az ismerkedésre, hogy elfogadhassák, vagy elutasíthassák a kiválasztott partnert. Ennek 
mértéke attól függ, hogy mennyire hagyományos vagy modern a család felfogása. 
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Vidéken és a hagyományos közösségekben, illetve az Arab-félszigeten a szóba jöhető 
partner rendszerint valamelyik első vagy második unokatestvér. A rokonságon belüli 
házasságok a statisztikai adatok szerint növekvőben vannak, s a kimutatások szerint a 
házasságok 1/3-a a legközelebbi hozzátartozók körében köttetik. 

A házassági előkészületeknél megtörténik a partner társadalmi, anyagi helyzetének 
felmérése és előnyben részesítik azt a személyt, akinek erkölcsisége, gazdasági, társadalmi 
helyzete jól ismert. Az unokatestvérek házassága azt is biztosítja, hogy a vagyon családon 
belül marad. A családon belüli házasság fő oka a családi szolidaritás erősítése. 

A válás a keresztény araboknál nem engedélyezett, a muszlimok körében viszont 
megengedett, de a vallási törvény [saría] igen szigorúan veszi. A válás gyakori, de nem jelent 
társadalmi megbélyegezettséget, s az elváltak újra házasodhatnak. Nincsenek vitás kérdések, 
ha a házasság jól megszervezett volt. A válás nem a hibás döntés beismerése, vagy a 
személyes kudarc kinyilvánítása. A férfi társadalmi megítélésének értékét kockáztatja, ha 
döntése önkényes vagy meggondolatlan volt. A hagyományos eljárás, hogy a férfi háromszor 
kijelenti válási szándékát. Az első két alkalommal még kibékülhetnek a házastársak, a 
harmadik esetben viszont már jogerős a kijelentés. Csaknem minden arab országban 
finomodott az eljárás, bírósági végzés kíséri, amely meghatározza a feleség tartásdíj és 
gyermekellátási jogát. 

A nő komplikáltabban kezdeményezheti a válási eljárást, de kérése eredményes lehet, 
ha gyermektelenség, hűtlenség vagy elhidegülés van a háttérben. Az arab országok 
többségében a vallási törvény válási előírásait követik, de ki is lehet egészíteni. Az ezzel 
kapcsolatos eljárásokat állandó figyelem kíséri, és rendszeresen javasolnak változtatásokat. 

Az elvált nő 3 hónapig, az ún. kivárás [Ýidda] időszakában anyagi támogatásra jogosult. 
Amennyiben kisgyermekei az ő gondozásában vannak, ők is anyagi támogatásban részesülnek.  
 
Közösség és nevelés 
 
 Az arab kultúra hagyományosan közösségi és törzsi, nemzetségi irányultságú. A 
gyermekeket arra tanítják, hogy segítsenek másokon, és tevékenyen működjenek közre 
közösségeikben. A jótékonykodás muszlim kötelezettségének értékét különösen 
hangsúlyozzák; a szülők ezeket az értékeket olyan történetek által tanítják meg 
gyermekeiknek, amelyek arról szólnak, hogy a mások iránti nagylelkűség elismerést érdemel. 
E mellett a személyes példamutatásuk is mintaként szolgálnak. 
 A gyermekek iskoláztatása az arab világban eltérő a városokban és a vidéki régiókban. 
Míg a családok többsége a városokban általában nagy súlyt helyez a gyermekek iskoláztatására, 
magántanárokat fogadnak és biztosítják a folyamatos iskolába járást, addig vidéken a szegény 
családok képtelenek gyermekeik taníttatására. Ezekben a térségekben sok gyermek még azt 
tanulja meg, miként művelik a földet, és részt vesznek a munkálatokban, vagy a családok 
hagyományos kézműves mesterségeire oktatják őket. Ezek a gyermekek egyetlen hivatalos 
oktatásként esetleg vallási tanulmányokat [Korán-olvasás, kalligráfia] folytathatnak a 
mecsetiskolákban. Az arab kultúra hagyományosan figyelmet fordít a tudományok és a 
művészetek ápolására, ekképpen sok családban tanulják meg a gyerekek a hagyományos 
táncot, zenét, versmondást és kalligráfiát. 
 
Üdvözlés, köszöntés 

 
Az arab férfiak találkozáskor igen gyengéden fognak kezet és azt, akit üdvözölnek, 

maguk felé vonják és köszöntésképpen arcon vagy vállon csókolják. Arab férfiak között 
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gyakran szokásos baráti gesztus, hogy kézen fogva sétálnak, és úgy társalognak. Ha egy arab 
nem érinti meg azt, akit üdvözöl, vagy nem kedveli őt; vagy visszafogja magát, mert úgy 
érzékeli, hogy az illető nincs hozzászokva ahhoz, hogy megérintsék. 

Kézfogás után a jobb kéz szívre helyezése szokásosan a megbecsülés és őszinteség 
kifejezése. A nők is használják ezt a gesztust vendéglátáskor, az étel felszolgálása után a 
szívélyes kínálás jeleként. A homlok, orr, váll vagy a jobb kézfej megcsókolása a rendkívüli 
megbecsülés megnyilvánulása, és azt főként idős férfiak, méltóságok köszöntése során 
használják. 

Csak jobb kézzel fogjunk kezet, mert a bal kezet az arabok tisztátalannak tekintik. A 
kézfogás elmulasztását találkozáskor és búcsúzáskor faragatlan viselkedésnek tartják. Ha egy 
nyugati férfinak bemutatnak egy arab nőt, a hölgy dönti el, hogy kezet fog vagy nem az 
illetővel, azaz neki kell azt kezdeményeznie. Illetlen dolog az arab nők tenyerét megérinteni 
vagy kezet csókolni nekik. Az arab nők egyáltalán nem csókolják meg a férfiakat az üdvözlés 
során, mert azt elfogadhatatlannak tartják. 
 
A vendégszeretet 

 
Az arabok bőkezűek és másoknál is nagyra értékelik ezt a tulajdonságot. A vendég 

iránti szívélyesség és figyelmesség alapvető a jó hírnévhez. Az arab vendégszeretet előírja, 
hogy a vendéget mindig lássák el frissítőkkel. Midőn bármit felszolgálnak, a vendég részéről 
udvarias gesztusnak tartják, hogy mielőtt azt elfogadja, legalább kétszer meghajol. A házigazda 
pedig legalább háromszor megkínálja a vendéget, mielőtt tudomásul veszi nemleges válaszát. 

 A vendég érkezzen időben, és ha arab otthonba hívták, közös étkezésre számíthat. Az 
arabok hozzávetőlegesen adják meg a meghívás időpontját, de rendkívül szívélyesen fogadják 
a vendéget, midőn megérkezik. Természetes dolog, hogy a vendégségbe érkezett hölgyeket 
elkülönülten a nők életterében látják vendégül. Ne várjuk el, és ne kívánjuk meg, hogy a 
vendéglátó fedetlen fővel jelenjen meg előttünk! 

Az étkezésnél mindig a jobb kezünket használjuk, evésnél, ivásnál, kínálásnál, az étel 
elfogadásnál vagy továbbadásánál! Minden felszolgált ételt illik megkóstolni. Bátran 
érdeklődjünk a számunkra ismeretlen fogásokról, a háziak szívesen és készséggel beszélnek 
róluk, s fogyasszuk azokat jóízűen! Kérjünk az étkekből másodszor, még ha csupán szerény 
adagot is, mert a vendéglátó számára ez a gesztus maga az elismerés. Dicsérjük a vendéglátást 
és kívánjunk a házigazdának mindig bőségesen terített asztalt! 

Bontsunk asztalt és búcsúzkodjunk közvetlen az étkezés utáni második vagy harmadik 
tea, illetve kávé elfogyasztása után! Az arabok egyébként azt szokták meg, hogy főként az 
étkezés előtt beszélgetnek, nem pedig utána. Látványosan köszönjük meg a vendéglátást és a 
szívélyes beszélgetést, és éljünk a viszont meghívás lehetőségével!  

Nem szokás, hogy a vendég az arab vendéglátónak ajándékot vigyen, a házigazda 
feleségének pedig semmiképpen ne vigyen virágot, sőt semmit! Amennyiben mégis visz 
valamit, vigye azt a gyermekek számára! Ezt a gesztust az arab családok mindig nagyra 
értékelik. Nem illik a vendéglátó tulajdonában lévő dolgokat nagyon dicsérni, mert válaszként 
ő azt a vendégnek ajándékozhatja. Ilyen esetben helyénvaló ezt a gesztust viszonozni. Kellő 
türelemmel és odaadással töltsük el a vendégeskedés esetleg hosszúra nyúló időszakát!  
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KOMMUNIKÁCIÓ AZ ARABOKKAL 
   
Az arab több mint 300 millió ember anyanyelve és 21 ország nemzeti nyelve. 1973-ban az 
ENSZ 4. hivatalos nyelve lett, és a 6. a világon legelterjedtebb beszélt nyelvek között. 
 Az arab az északi sémi nyelvek közé tartozik. Egyike azon sémi nyelveknek, amelyeket 
napjainkban széles körben használnak. De ezek közé tartozik még a héber, amelyet több száz 
év után „élesztettek újjá” és az amhara vagy etióp, amelyek a déli sémi nyelvek közé 
tartoznak. Az északi sémi nyelvek között vannak még olyanok, amelyeket kisebb 
népcsoportok beszélnek, így az arámi, a szír és a káldeus Libanonban, Szíriában és Irakban. 
 A beszélt arab nyelv valamennyi változatát tekintve nagyon különbözik az írott arab 
nyelvtől. A klasszikus arab nyelv írott változata az a nyelv, amelyet a 7. században Arábiában, 
Hidzsázban, a Próféta szülőföldjén használtak. A Korán ezen gazdag, költői nyelve azóta is 
használatos valamennyi arabul beszélő ember írott nyelveként. A klasszikus arab nyelv, 
amelyből a modern mértékadó arab nyelv kifejlődött, hogy befogadja az új szavakat és 
kifejezéseket – az arabok számára szent, hangzás szempontjából kellemes, nyelvtanilag pedig 
sokkal bonyolultabb a beszélt, azaz a nyelvjárási változatoknál. 
 A beszélt nyelvek tehát a hivatalos beszélt arab és a köznyelvi arab; az utóbbi számos 
nyelvjárást foglal magába. Bár ezek között jelentős különbségek vannak, valamennyit 
elfogadják mint arab nyelvváltozatot. Midőn az arabok az arab hódítások nyomán 
szétszóródtak a Közel-Keleten és Észak-Afrikában, nyelvükben keveredtek a helyi 
dialektusokkal, és magukba olvasztották azokat. Azok az arab nyelvjárások, amelyeket 
napjainkban használnak, ebből az együttélésből keletkeztek. 
 Az arabok meg vannak győződve arról, hogy a nyelvük valamennyi más nyelv fölött áll, 
állításuk bizonyítására számos tényezőt hoznak fel. Ezek közül a legfontosabb, hogy midőn az 
Isten kinyilatkoztatta a Koránt, az isteni üzenet általa választott médiuma az arab nyelv volt, 
ami szerintük nem volt véletlen. 

Kétségtelen viszont az a tény – ami állításukat bizonyos szempontból megerősíti – , 
hogy az arab nyelv elsajátítása rendkívül nehéz, nyelvtana igen bonyolult, s ekképpen ez a 
felsőbbrendűségének egyfajta bizonyítéka lehet. Az arab nyelv a szerkezete miatt ritmusos és 
rímes nyelv, amelyet igen kellemes hallgatni, midőn fennhangon recitálják. Végezetül pedig 
hatalmas szókincse van, és grammatikája könnyen teszi lehetővé új szavak alkotását. Így 
azután a kölcsönzés az arabban más nyelvekből a többi nyelvtől eltérően kevésbé szokásos. A 
klasszikus arab nyelvben való kiválóságot az arab világban nagyra becsülik, mert nehéz azt 
elérni. 

Van még egy politikai érv is az arab nyelv főszerepe mellett, mégpedig az a kulturális 
ereje, amelynek révén egyesíti az arabokat. Amennyiben elvetnék, azaz helyette az arab 
nyelvjárásokat használnák, az sokak félelmére, nyelvi széttöredezéshez vezetne, ami 
súlyosbítaná a jelenleg is meglévő politikai és lelki széttagoltságot. 

 
 
Az arabok kommunikációs szokásai 
 

Az arabok társalgás iránt megnyilvánuló kedve abból a régi nomád hagyományból 
ered, hogy mindenkor szívesen fogadták az utazókat, és velük nagy érdeklődéssel cseréltek 
híreket, ismereteket. Az arabság körében meglehetősen nagymértékű írástudatlanság is növeli 
a szóbeli kommunikáció jelentőségét és fontosságát. 

Az arabok kedvelik a költészetet és a tartalmas beszélgetéseket. Az ékesszólásra nagy 
hangsúlyt fektetnek és szerte az arab világban nagyra becsülik a Nyugattól eltérően. Ez ad 
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magyarázatot a virágzó arab prózára, szóban és írásban. Köreikben az ékes beszéd képessége 
az iskolázottság és a kifinomultság jele. 

Az arabok sokat beszélnek, gyakran ismétlik önmagukat, emelt hangon szólnak, ha 
izgalomba jönnek, és bőségesen használnak gesztusokat. A mondanivalójukat esküdözéssel 
hangsúlyozzák, valamint túlzásokba esnek a hatás kedvéért. Ha a partner halkan beszél, az 
arab fél hajlamos arra, hogy úgy vélje, nincs tisztában mondanivalójával. Az arabok nagy 
türelmet tanúsítanak a tárgyalás, megbeszélés közben adódó zajok, zavaró jelenségek iránt. 
Gyakran többen beszélnek közülük egyszerre, s mindegyikük igyekszik túlkiabálni a másikat. 
Megjegyzéseiket zavartalanul vetik közbe, olykor fenyegető, olykor játékos gesztusokkal 
kísérve, s egész idő alatt mintha a szemlélők hajtanák őket. Az üzletemberek megszakítják a 
tárgyalásokat, hogy üdvözöljék az esetlegesen betoppanó látogatókat, vagy válaszoljanak a 
váratlan telefonhívásokra, vagy aláírja a beosztottja által eléje tett iratokat. A kívülálló úgy véli, 
csak akkor hallják, ha kitart amellett, hogy hagyják őt megszakítás nélkül beszélni. A hangos 
beszéd elsődlegesen a figyelemfelkeltés eszköze, és a legtöbb esetben nem szabad úgy venni, 
hogy a megnyilatkozó komolyan gondolja, amit mond. 

A lármás, zajos viselkedés eléggé elterjedt, leginkább azok körében, akik hasonló 
korúak, és azonos társadalmi státusúak, valamint jól ismerik egymást. Főként társasági 
összejöveteleken fordul elő, ritkábban üzleti találkozókon, és elfogadhatatlan az idősek vagy a 
társadalmilag magasabban lévők iránti viselkedésben. Ez utóbbi esetekben az udvarias 
viselkedés megkövetelt. A beduinok és az Arab-félsziget valamint az Öböl-vidék arabjai 
tartózkodóbbak és szűkszavúbbak, csendesebbek, legalábbis a hivatalos beszélgetések 
alkalmával. Kétségtelen, hogy csaknem minden szempontból az Arab-félszigeten a protokoll 
szigorúbb, mint bárhol másutt az arab világban. 

Az arab gondolkozás – tudatosan vagy öntudatlanul – mágikus erőt tulajdonít a 
szavaknak. Úgy vélik, hogy bizonyos mértékig befolyásolhatják az eseményeket. Az arabok a 
társalgást bőségesen fűszerezik áldással, ami a jószerencse iránti fohászkodáshoz hasonlítható, 
és az a szándéka, hogy segítsen a dolgokat jó irányban tartani. Viszont a szitkozódás, 
káromkodás, átkozódás, trágárság az arabok mentalitásától idegen és sértő számukra. Ha egy 
szó mágikus erővel bír, és kihathat az eseményekre, attól tartanak, hogy az átkozódás az által, 
hogy kimondják, szerencsétlenséget hozhat. 

A bőséges áldás azt is kifejezésre juttatja, hogy azok kimondója nem irigykedik a 
dolgokra vagy személyekre. Az ártást is meg lehet előzni a jó szándék bőséges áldó 
megnyilatkozásaival. 

Az arabok számára rendkívül kellemetlen, ha betegségről, katasztrófáról vagy 
halálesetről esik szó. Ez is azt mutatja, hogy a szó mágikus ereje miként hat az arab 
társalgásra, viselkedésre. Meggondolatlan említése rossz eseményeknek szerencsétlenséghez 
vezethet, vagy a helyzetet még súlyosbíthatja. Az arabok, hogy elkerüljék az ilyenfajta 
megnyilatkozásokat, már amennyire lehet, a körülírás eszközét használják. 

A körülírás helyettesítésként szolgál, és a kívülállónak meg kell tanulnia a kódokat, 
hogy megértse, tulajdonképpen miről is esik szó. Így, amennyiben valaki betegségéről beszél, 
az arabok azt mondják, hogy az illető „gyengélkedik” vagy „fáradt”. Az arabok nem beszélnek 
egykönnyen a halálról, és olykor bizonyos ideig kerülik azt, hogy másokat tájékoztassanak a 
halálesetről, sőt még azt is, hogy ezt a dolgot körülírva elmondják. 

Az arabok egyaránt nagy tisztelettel viseltetnek a kimondott vagy leírt szó iránt. 
Vannak, akik úgy érzik, hogy bármit, amit arabul írnak, meg kell semmisíteni, ha már nincs rá 
többé szükség, így többek között az újságokat, vagy legalábbis nem szabad elhajítani azokat az 
utcákon és egyéb helyeken, nehogy csomagoljanak beléjük, vagy más tisztátalan célokra 
használják azokat, mert bennük esetleg Isten neve is szerepelhet. 
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A Korán versei és az írott formájú áldások – úgy vélik – hatékonyak a biztonsághoz és 
a szemmelverés ellen, ezért szerte az arab világban láthatóak, áldásokat festenek az autókra, 
teherszállítókra, és rávésik azokat az ékszerekre is. 

 
 
Az arabok testbeszéde és gesztusai   

 
Az arabok általában közel szeretnek ülni és állni partnereikhez, és megérintik a másik 

azonos neműt beszélgetés közben. Az utcákon gyakran láthatók különféle társadalmi 
rétegekhez tartozó férfiak, akik a barátság jeleként egymás kezét fogva sétálnak és 
beszélgetnek. Kézfogás után is tartják még egy ideig a partner kezét.  Találkozáskor a férfiak, 
illetve a nők az azonos neműeket arcon csókolják, illetve megölelik egymást. Beszélgetés 
közben megérintik a másikat a mondanivaló hangsúlyozása érdekében. A gyermekeket és az 
idegen kinézetűeket különösen szívesen simogatják meg, jó szándékkal. 

A személyek magánéleti illetve közéleti terét másként fogják fel, azaz szélesebben és 
nyitottabban kezelik a magánszférát. Az arabok számára nem kellemetlen, ha közel állnak a 
másikhoz, illetve ha az idegenhez hozzáérnek, vagy fordítva. Közéleti fórumokon, 
tömegközlekedési eszközökön más náluk a távolságtartás, inkább közelebb húzódnak 
egymáshoz; közlekedési eszközökön, nyilvános helyeken is inkább csoportosan ülnek. 
Köztereken nem veszik figyelembe az általunk megszokott távolságtartást, a privátszféra 
határait. 

Beszélgetés alkalmával megtörténhet, hogy mi állandóan menekülnénk, ők pedig 
jönnek utánunk. Nem ismerik a tolakodást nyilvános helyeken. Míg számunkra a ruha, bőr 
sérthetetlen, amit engedély nélkül nem lehet megérinteni, ők az érintkezésnél fizikailag 
szívesen érzékelik a másikat. Talán a személyiségük „mélyebben” van a testükben. 

Az arabok bőségesen és gyakran használnak gesztusokat beszéd közben, különösen, ha 
felhevültek a mondanivaló közben. A velük történő kapcsolattartásban a kéz és 
arckifejezéseknek igen fontos szerepe van. A férfiak és a kevésbé iskolázottak jobban és 
erőteljesebben használják e gesztusokat. Fontos, hogy a kívülálló felismerje azokat. A 
legáltalánosabban használatos gesztusok: (1) nemleges válaszkor a fej hátravetett, a 
szemöldök felhúzott, az áll felfelé mozog, e mellett a nyelvvel csettintő hangot hallatnak, (2) 
szíves üdvözlés kifejezésére a jobb kezet a mellkasra helyezik, (3) elkötelezettség 
kifejezésekor a jobb kéz mutatóujja az orron, vagy a jobb szem sarkában, vagy a homlok jobb 
oldalán, (4) valótlan állítás megállapításakor és jelzésekor a félig zárt jobb tenyér körben 
mozog a hason, (5) elutasításkor a jobb kéz ujjai csokorban a szájat érintik, (6) türelemre 
intéskor a jobb kéz ujjai csokorban, a csukló felfelé és lefelé mozog, (7) az OK kifejezésére 
náluk is használatos kézjel; a jobb kéz hüvelyk- és mutatóujja gyűrű formában, az araboknál 
durva, obszcén jelentésű, ezért kerülendő. 
 
Az arab névhasználat sajátosságai  

 
Az arab nevek átírása sok problémát vet fel, mert olyan hangok is szerepelnek 

bennük, amelyek a magyarban és a világ legtöbb nyelvében nem találhatók meg. Az angol és 
francia nyelvek közvetítésével átvett arab nevek magyar átírásában rendkívüli pontatlanság és 
zűrzavar uralkodik. A tulajdonnevek alkotásában a „szolga,hívő” [Ýabd] az egyik leggyakoribb 
szóelem, legtöbbször az Isten [Alláh] egyik állandó jelzőjével együtt használják, mint így ÝAbd 
ar-Rahmán, azaz „a kegyes [Isten] szolgája”. A „fiú, fia” [ibn] szót „vezetéknévként” is 
használják, így al-Haszan ibn al-Bassár, azaz „Bassár fia, al-Haszan”. Az „apa, apja” [abú] is 
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gyakori szó a tulajdonnevek alkotásában, s legtöbbször a fiú nevével együtt található meg, így 
Abú Tálib, azaz „Tálib apja”. A „fivér” [akh] a tulajdonnevek képzésének másik eleme, így 
Akhú Muhszin, azaz „Muhszin fivére”.  

Az átlagos nevek, férfiaknál: Szaddám ibn al-Huszain at-Takrítí, MuÝammar al-
Qaddzáfí, nőknél: Fátima bint Ahmad al-Dzsazzár. 

 
• Törzsi név: al-Quraisí. 
• Helynév: al-Bagdádí, al-Miszrí.  
• Foglalkozást jelöl: al-Haddád, al-Bakkál. 
• Tulajdonságot jelent: al-Ahmar, at-Tawíl, Amín, ÝAzíz, SzaÝíd. 
• A Koránban és a Bibliában használatos nevek: Ibráhím, Yúszuf, ÝÍszá,  
   Múszá, Dáwúd, Szulajmán, Marjam.  
• Megszólítások az araboknál: Fívérem! [akhí], Nővérem! [ukhtí] Uram! [já szajjíd vagy szajjídí], 
Asszonyom! [já szajjída vagy szajjídatí], Kisasszony! [já ánisza], Nagykövet úr! [szijádat asz-
szafír], Elnök úr Őexcellenciája, [fakhámat ar-raÞísz], Felséges király! [dzsa-lálat al-malik].  
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