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Vámbéry Ármin művei és korának 

orientalizáló festészete alapján

Bevezetés

A XIX. századi Európa emberének képzeletében élénken jelen volt a „Kelet” 

világa, azé a Keleté, amely még Európa határain belül elkezdődött, s a század 

végéhez érkezve egészen Japánig terjedt. Az ismeretek személyes vagy írott 

úti beszámolók, regények és novellák, az utazók magukkal hozott tárgyai, va-

lamint a művészek illusztrációi és ábrázolásai révén terjedtek. Természetesen 

nem beszélhetünk a korszakban egyetlen, objektív Kelet-képről, illetve, mint 

ahogy erre számos egyéni, korabeli megfigyelés is rámutat, a Keletről alkotott 

közismert elképzelések gyakran nem feleltek meg a valóságnak. Az orientalista 

Vámbéry Ármin (1832–1913) így nyilatkozott erről: 

Érzékeinket – őszintén szólva – még mindig fogva tartja az Ezeregyéjszaka 

bűbájossága, noha eléggé gazdag utazási irodalmunk néhanapján eléggé 

kíméletlenül lebbenti fel a titokzatosság fátyolát.1

Különösen ilyen volt a helyzet a keleti nő alakja és szerepe kapcsán, amelyről 

európai ember csak nagyon kivételes esetekben nyerhetett személyes tapasz-

talatokat. A kialakult népszerű sztereotípiák, a valós ismeretek hiányát a fan-

tázia segítségével pótolva, főként a keleti nők elnyomott-alárendelt társadalmi 

szerepére koncentráltak, illetve szexualizált, tárgyiasult, dekoratív és pusztán 

uraik szeszélyeinek kiszolgálására termett nőalakokat jelenítettek meg. Ezek 

a valóság komplexitásától elrugaszkodott figurák mind az irodalom, mind 

a festészet terén megjelentek. A művészettörténész Lyka Károly negatívan 

nyilatkozott a XIX. század nyugati közönségéről, amelynek „nagy tömege 

1 Vámbéry Ármin, Küzdelmeim, Lilium Aurum, Dunaszerdahely, 2001, 372.
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ol csó regények révén már birtokában volt némi »ismereteknek« a Keletről, 

ezek az ismeretek azonban homályosak és rendezetlenek voltak”, szerinte 

tehát az irodalom az, amely félrevezette a nyugati olvasót.2 Vámbéry Ármin 

véleményében szintén megjelenik az irodalom motívuma, de a festészet is 

határozott hangsúlyt kap: 

Beszéljünk már most a keleti nőkről, kik költőinket és szépészeinket any-

nyira rózsás elragadtatásba ejték, kiket azonban többnyire rosszul festettek 

le, s még ma sem ösmernek valójukban.3

Vámbéry Ármin útleírásaiban a XIX. század végi Kelet hiteles képének ábrá-

zolására törekedett, munkásságában gyakran megörökítve a keleti nő alakját 

és társadalmi szerepét is. Az orientalista és utazó a korszakban kevéssé jel-

lemző módon személyes tapasztalatokkal rendelkezett a nyugati szem elől 

elzárt háreméletről, és műveiben – az idézettekhez hasonló módon – többször 

reflektált a korabeli művészek sztereotipikus elképzeléseire.

E tanulmányban azt a kérdést járjuk körül, hogy vajon mennyire adhatunk 

Vámbéry Ármin véleményére a kor nyugati társadalmának a keleti nőről alko-

tott általános elképzelései kapcsán. Valóban hiteltelenek a keleti nőkről festett 

képek? Sikerül-e Vámbéry Árminnak árnyalnia, felülírnia, formálnia a nyugati 

sztereotípiákat? Vizsgálatunkat Vámbéry-szövegekre és a XIX. század egyete-

mes és magyar orientalizáló festészetének összehasonlító elemzésére építjük.

Tanulmányunk első részében röviden bemutatjuk Vámbéry Ármin munkás-

ságát, különösen a „keleti nő” alakjával való kapcsolatra helyezve a hangsúlyt, 

majd egy átfogó képet vázolunk fel a magyar orientalista festészetről. Ezen is-

meretek közlése elengedhetetlen a konkrét írott és képi példák összehasonlító 

elemzéséhez, amelyre tanulmányunk második felében koncentrálunk. Itt fest-

ményeken elemezzük a Kelet nőalakjainak sztereotipikus ábrázolását, majd 

a képek tartalmának megfelelő Vámbéry-szövegrészletekkel hasonlítjuk össze 

a megfigyelt elemeket. Ezáltal nemcsak arról alkothatunk véleményt, hogy 

mennyire fedik egymást Vámbéry Ármin személyes tapasztalatai és a XIX. 

századi Európában kialakult sztereotípiák, hanem arról is, hogy milyen mö-

göttes indokok alapozhatták meg ezek képi megjelenítését.

Mivel az orientalizáló festészetet tanulmányunkban Vámbéry Ármin írá-

sainak függvényében vizsgáljuk, melyeket 1857-ben kezdődő utazásai után 

2 Kovács Ágnes, „A »csodás Kelet« festője: Eisenhut Ferenc. Magyarok Münchenben 4.”, 

Artmagazin, 2007/1, 72–78, 72.
3 Vámbéry Ármin, Keleti életképek, Lilium Aurum, Dunaszerdahely, 2011, 77.
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alkotott, vizuális példáinkat a XIX. század második felének és a XX. század 

elejének festői terméséből válogattuk. E művek nem estek át sem esztétikai 

szűrőn, sem a motívumok gyakoriságára koncentráló statisztikai vizsgálaton. 

Képeink egyéni példák, amelyekkel azt kívánjuk hangsúlyozni egyes Vámbéry-

szövegek tekintetében, hogy az adott korszakban létezett-e olyan vizuális ábrá-

zolás, amely cáfolja, vagy éppen alátámasztja azokat az állításokat, amelyeket 

Vámbéry Ármin a keleti nők kapcsán fontosnak vélt megjegyezni.

Vámbéry Ármin és a keleti nő alakja

Amint a bevezetőben említettük, Vámbéry Ármin személyes tapasztalatokkal 

rendelkezett a korban a nyugati szem elől elzárt háreméletről. Felmerül a kér-

dés: hogyan kerülhetett ilyen környezetbe a szentgyörgyi Wamberger család 

korán árván maradt, szegényes körülmények közé született, paralízisben szen-

vedő fia, és milyen kapcsolatot ápolt a háremvilággal?

Bár tanulmányunk tartalmi és terjedelmi okokból nem tekintheti céljának 

Vámbéry életének és utazásainak részletes bemutatását, szükségesnek tart-

juk kitérni a kutatásunk szempontjából legfontosabb, munkánk értelmezésé-

hez nélkülözhetetlen elemekre. Az 1832-ben született Vámbéry Ármin élete 

(amint Dobrovits Mihály megfogalmazza) „utazások és átalakulások sorozata” 

volt.4 Napjaink kutatóinak számtalan jelző áll rendelkezésére, ha tevékenységét 

elemzik. Az utazó, orientalista, antropológus, geográfus, őstörténetkutató és 

nyelvész, turkológus, iszlámszakértő, politikai újságíró és diplomata Vámbéry 

– bármelyik jelzőt válasszuk is – munkásságának egyik legnagyobb jelentősé-

gű eleme az volt, hogy megismertette a nyugati társadalmat a gyorsan változó 

Kelet XIX. századi képével, írásaiban rögzítve és közelebb hozva egy olyan 

világot, amely néhány évtizedes átalakulását követően alig őrizte meg a leírt 

jellegzetességek nagy részét.

Vámbéry már ifjúkorától vágyott arra, hogy bejárhassa az olvasmányaiból 

ismert Keletet. Úgy vélte, „e bizarr világ alapos és mélyebb megismeréséhez 

nélkülözhetetlenül szükséges lesz színről színre megismerkednem a Kelet 

földjével és népével.”5 Az ehhez elengedhetetlen kapcsolatok és anyagi forrá-

sok megszerzése után Magyarország határait elhagyva első hosszabb utazása 

török földre, Konstantinápolyba vezetett, ahol 1857 és 1862 között tartózko-

dott. Ezt követően indult el vándordervis álruhájában nagyszabású, korábban 

4 Dobrovits Mihály, „A »Vámbéry-jelenség«”, Magyar Tudomány (Tanulmányok Vámbéry 

Ármin halálának 100. évfordulóján), 2013/8, 5–12, 4.
5 Vámbéry, Küzdelmeim, i.m., 86.
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példa nélküli közép-ázsiai utazására. Perzsiában azonban közel egy évnyi 

pihenőre kényszerült a törzsi háborúskodások miatt, amelyet a térségben tett 

körutazásra használt fel, Teherántól Sirázig. 1863-ban folytatta útját Híván és 

Buharán keresztül egészen Szamarkandig, ahonnan Heraton és Teheránon 

keresztül jutott vissza Európába, Pestre.

A háreméletet Vámbéry főként konstantinápolyi tartózkodása során ismer-

hette meg. Itt ugyanis nyelvtanárként érintkezett a helyiekkel, teljes mértékben 

elsajátítva a török felsőbb osztályokra jellemző viselkedésformákat, aminek 

következtében egyre több társaságban látták szívesen, egyre több ismeretséget 

kötött. Egy ilyen ismeretség révén került be nevelőként Hüszejin Dáim pasa 

házába Resid efendi néven. Visszaemlékezéseiben meg is jegyzi, hogy nem 

muszlimként milyen ellenérzést váltott ki jelenléte a ház szolgái és asszonyai 

körében, akik sérelmezték, hogy „hogyan engedhette meg a pasa vagy az efendi, 

hogy megtűrjenek egy gyaurt a szelamlikban [férfilakosztály] vagyis a hárem 

közvetlen közelében.”6 Ebben a környezetben Vámbérynek számos alkalma 

nyílt megfigyelni a keleti nőkre jellemző élethelyzeteket, különösen, miután 

„hónapokig tartó erőfeszítéssel sikerült” feloldania a hárem asszonyainak zár-

kózottságát és ellenszenvét. 

A fiatalos tűz nem téveszthette el a hatását, és a ház öreg és beteges urától 

kegyetlenül elhanyagolt hölgyek, jobbára bámulatosan szép cserkesznők, 

lassankint dicsérni kezdették a szolgálatra és a társalkodásra való készsége-

met és ritkán tagadták meg tőlem a jóakaratuk bizonyítékait is.7 

Tehát nemcsak a török társasági élet, de a magánszféra is befogadta a hozzá ki-

válóan alkalmazkodó Vámbéryt, ami európai létére egyedi ismeretekhez juttatta 

az orientalistát. Ő maga így emlékezik vissza: „talán én voltam az első európai 

ember, ki mélyebb pillantást vethetett az 1850-es évek korabeli Törökország 

politikai és társadalmi viszonyaiba …”8 „Nem kis elégtétellel hallottam, hogy 

amaz idők perai diplomáciai körei engem tartottak az udvari körök és a török 

családi élet egyetlen külföldi ismerőjének.”9

További utazásai lehetővé tették Vámbéry számára, hogy hasonlóan mély, 

korában egyedülálló ismeretekre tegyen szert a keleti nő mint sztereotip figura 

kapcsán Perzsia és Közép-Ázsia tekintetében is. Úti tapasztalatait feldolgozó 

6 Vámbéry, Küzdelmeim, i.m., 109–110.
7 Vámbéry, Küzdelmeim, i.m., 111.
8 Vámbéry, Küzdelmeim, i.m., 116.
9 Vámbéry, Küzdelmeim, i.m., 124.
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számos művében természetesen a keleti nő alakja és szerepének kérdése is fel-

tűnik. Bár egy teljes fejezetet csak a Keleti életképek című munkájában szentel 

nekik, a téma szinte minden művében több helyen is megjelenik, és lehetőséget 

ad arra, hogy a nyugati olvasó összeállítsa ezekből az elemekből a Vámbéry-

korabeli valóságot, árnyalva, felülírva és formálva ezzel az Európában ismert 

keleti nő-elképzeléseket.

Az orientalizáló festészet és a keleti nő

Tanulmányunkban legalább annyira nem célunk az orientalizáló festészet 

teljességre törekvő elemzése, mint amennyire Vámbéry Ármin utazásainak 

bemutatása sem.10 Ezért a továbbiakban csupán az egyetemes, és – amennyi-

ben az eltérést mutat az egyetemestől – a magyar orientalizmus azon néhány 

jellegzetességére hívjuk fel a figyelmet, amelynek szem előtt tartása feltétle-

nül szükséges ahhoz, hogy sikeres összehasonlításokat tehessünk a képek és 

Vámbéry egyes írásai között.

Az orientalizmus fogalma a festészetben a Kelet ábrázolását jelenti, főleg 

táj- és életképekét, amely képzőművészeti hullám a XIX. századi Európa szinte 

egyetlen országát sem hagyta érintetlenül.11 E képek nem csupán témájukban, 

de stílusukban is (színek, ornamentika, ruházat, tipikus mozdulatok) igyekez-

tek a Közel-Kelet és Észak-Afrika hangulatát visszaadni. A Kelet ábrázolásának 

igénye az irodalmi illusztrációk készítése során merült fel elsőként az 1700-as 

évek végén (a Biblia, Az Ezeregyéjszaka meséi, útinaplók és romantikus regények 

illusztrált kiadásai), majd az írott anyagtól önállósulva alakult ki az orientali-

záló zsánerfestészet. A történelmi hátteret Napóleon afrikai hadjárata és az ezt 

10 Az orientalizmus témájában az utóbbi évtizedek legfontosabb szakirodalmait ld.: Christine 

Peltre, Dictionnaire culturel de l'orientalisme, Hazan, Paris, 2008.; Nicholas Tromans (szerk.), 

The lure of the East: British Orientalist painting, Yale University Press, New Haven, 2008.; 

Christine Peltre, Orientalism in art, Abbeville Press, New York, 1998.; Jocelyn Hackforth-

Jones – Mary Roberts Malden (szerk.), Edges of Empire: Orientalism and Visual Culture, 

Blackwell, Oxford, 2005.; John M. MacKenzie, Orientalism: history, theory, and the arts, 

Manchester University Press; New York, 1995.; Edward W. Said, Orientalism, Vintage Books, 

New York, 1978.
11 A következő összefoglalást a magyar orientalizáló festészetet bemutató két írásmű alapján tesz-

szük meg: Kissné Sinkó Katalin, „Orientalizáló életképek”. Szabó Júlia   Széphelyi F. György 

(szerk.): Művészet Magyarországon 1830–1870, MTA Művészettörténeti Kutató Csoport, 

Budapest, 1981, 98–106., valamint Staud Géza, Az orientalizmus a magyar romantikában, 

Terebess, Budapest, 1999 (2. kiadás). Utóbbi, bár a magyar irodalomtörténet szempontjából 

vizsgálja az orientalizmust, számos olyan vonást kiemel, mely a képzőművészetre éppoly érvé-

nyes, mint az irodalomra. Staud azon megfigyeléseit, amelyek a képzőművészet szempontjából 

máig helytállóak, hangsúlyozni kívánjuk tanulmányunkban.
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követő expedíciók, majd a XIX. század második felében lezajló gyarmatosítási 

folyamatok jelentették, amelyek megteremtették a lehetőséget az európaiak 

utazásaira a távoli tájakon, ahol az ismeretlen vidékekről és a mindennapi élet 

eseményeiről és alakjairól első kézből szerezhettek információt.

Az orientalizmust nem nevezhetjük önálló képzőművészeti stílusnak, hiszen 

művészi eszköztárát a korszak uralkodó stílusaitól kölcsönözte, azt valamilyen 

keleti témára alkalmazva. Magyarországon e korszak festészetét nagyjából a ki-

egyezés időszakáig a romantika, majd a historizmus stílusirányzata határozta 

meg, amely egészen a századfordulóig tartott.

A korszak képzőművészeti termésére az úgynevezett „szalonfestészet” a leg-

jellemzőbb, amely a magyar polgári világ ízléséhez alkalmazkodott, mind 

ártatlan témáival (könnyed, frivol vagy szentimentális), mind kellemes szín-

kombinációival és viszonylag kis méreteivel, amely képek bármely polgári 

család otthonában felkerülhettek a falra. Bernáth Mária szavaival élve:

a magyar művész […] a XIX. században egy olyan kultúrkör kötelékébe tar-

tozott, amely – különösképpen a század második felében – nem a valódi, nem 

a legsürgetőbb művészeti problémák megoldására kereste a választ. Ha ezt 

tette volna, éhenhal, mert kínálata nem találkozott volna össze a megrendelő 

igényével.”12 

Az orientalizáló festészet és e jelenség összekapcsolódása az 1840-es években 

induló műegyleti kiállításoktól kezdődően figyelhető meg.13 Ez idő tájt, szem-

ben Európa nagyvárosaival, Budapesten nem volt hivatalos művészeti felső-

oktatási intézmény az 1871-es Mintarajztanoda (alapította: Keleti Gusztáv), 

majd az 1883-as Mesteriskola (alapította: Benczúr Gyula) megalakulásáig.14 

Az akadémiai oktatásra vágyó művészek hazájukhoz legközelebb Bécsben 

(például Munkácsy Mihály, Benczúr Gyula, Lotz Károly, Székely Bertalan), 

vagy Münchenben találhattak befogadó intézményt.15 Az adott intézmény 

művészeti kánonját követték az ott tanuló művészek, stílusuk sok esetben 

12 Bernáth Mária, „Stílustendenciák a millenáris kiállítás festészeti anyagában”. Zádor 

Anna (szerk.): A historizmus művészete Magyarországon. Magyar Tudományos Akadémia 

Művészettörténeti Kutatóintézet, Budapest, 1993, 148–176, 148.
13 Kissné Sinkó, i.m., 98.
14 Bernáth, i.m., 148.
15 A müncheni akadémián nagy számú magyar művész részesült oktatásban, így lényegtelennek 

tartjuk nevek kiemelését. A müncheni magyar festőkről ld. bővebben: Kárai Petra  – Veszprémi 

Nóra (szerk.), München Magyarul. Magyar művészek Münchenben 1850–1914, Magyar Nemzeti 

Galéria, Budapest, 2009.
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követte meste rükét. Az akadémiát végzett művészek alkotásai egyrészt állami 

megrendelésre készültek, reprezentatív funkcióval, amely elvárásoknak nagy 

méreteikkel, a történelmi vagy allegorikus szereplők heroikus vagy épp pateti-

kus gesztusaival tettek eleget, másrészt a polgári közízlést kiszolgáló szalonok 

számára készültek, azonban kevés egyéni művészi invenciót tartalmaznak, 

gyakoriak a tartalmukat vesztett formai megoldások és az önismétlés.16

Fel kell hívnunk a figyelmet az orientalizáló festmények másik csoportjára, 

amely a szalonképek és akadémista zsánerek ellenpólusát képezte. Ezek realista 

stílusban készült képek, s jellemzőjük, hogy nem bírnak semmiféle szentimen-

tális, vagy romantikus felhanggal, témájuk nem irodalmi, hangulatuk nem 

regényes. Ezeket a képeket egyféle tudósításokként kezelhetjük, objektív, sőt, 

némely esetekben társadalomkritikus olvasatot nyújtanak a keleti helyszínekről 

és az ott élőkről nyers hangvételük által.

Az orientalizáló festészet stílusfogalmi összefoglalásakor fontos megjegyez-

nünk, hogy bár a romantika és a realizmus, valamint a historizmus korszaka 

a XIX. század végével lezárul, az orientalizáló festészeté nem. Még az 1910-es 

években is – egészen az első világháború idejéig – születnek olyan festmények, 

melyek keleti helyszíneket jelenítenek meg a fent vázolt akadémikus-roman-

tikus, vagy realista stílusban. Tünetnek nevezhetjük, hogy e képek alkotói 

szinte tudomást sem vesznek a modern festészeti tendenciák (impresszioniz-

mus, posztimpresszionizmus, szecesszió, expresszionizmus stb.) létezéséről, 

és műveiket ugyanabban a líraian romantikus, vagy éppen objektíven realista 

stílusban ábrázolják, minuciózusan megfestve, mint ahogy azt 40-50 évvel 

korábban is tették: művészi eszköztáruk mit sem változott.17

Staud Géza 1931-es tanulmányában összefoglalja az orientalizáló festé-

szet azon jellegzetességeit, amelyek újnak és vonzónak bizonyultak a korabeli 

16 A müncheni akadémiáról és az ott tanuló magyar művészek festészetének jellegzetességeiről 

ld. bővebben Kovács Ágnes Magyarok Münchenben című tanulmány-sorozatát: Kovács Ágnes, 

„Magyarok Münchenben 1. Cilinder, kukorica, fokosch – Baditz Ottó”, Artmagazin, 2006/ 2. 

32–38.; Kovács, „Magyarok Münchenben 2. Az édeskés híg derű – Peske Géza”, Artmagazin, 

2006/3. 74–76.; Kovács, „Magyarok Münchenben 3. A szemvidító zsánertől az expresszív 

díszletig - Kéméndy Jenő”, Artmagazin, 2006/5. 78–82.; Kovács, „Magyarok Münchenben 4. 

A „csodás Kelet” festője: Eisenhut Ferenc”, Artmagazin, 2007/1. 72–78.; Kovács, „Magyarok 

Münchenben 5. Spányi Béla”, Artmagazin, 2007/5. 78–84.; Kovács, „Magyarok Münchenben 

6. A táncoló gésa – adalékok Tornai Gyula japán tárgyú képeihez”, Artmagazin, 2008/2, 56–64.; 

Kovács, „Magyarok Münchenben 7. Egy idegenné vált magyar – 170 éve született Wagner 

Sándor”, Artmagazin, 2008/6. 66–71.; Kovács, „Magyarok Münchenben 8. Gróf Margitay 

Tihamér, aki a magyarok szalonjait festette”, Artmagazin, 2009/1, 82–89.
17 Eisenhut Ferenc 1903-ban bekövetkezett haláláig, míg Tornai Gyula még az 1910-es évek elején 

is orientalizáló festményeket alkotott.
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kö zönség szemében.18 A Keletre látogató festők megismerkedtek a ruházat, 

a textilek és a kerámiák helyi színeivel. Ezek az új színkombinációk a „nyugati 

szem” számára az elszakadás lehetőségét jelentették a klasszicizmus meglehe-

tősen visszafogott színskálájú hagyományától, valamint a romantikus festé-

szet borongós színeitől.19 Az új flóra és fauna újdonságereje, a helyi szokások 

titokzatossága – vagy meg nem értése – misztikus atmoszférával kecsegtették 

a kalandvágyó európaiakat. Nem kevésbé volt csábító az a szabadságképzet, 

amelyet a nyugatiak a társadalmi konvencióktól mentesnek tűnő környezetben 

véltek felfedezni, a szerelem szabadsága, az erotika, amelyet talán a muszlim 

többnejűségről és a háremek létezéséről szerzett tudat, valamint a rabszolga-

nőkről szóló regények, színdarabok, operettek tápláltak.20

Már Staud Géza is észrevette, s ezen észrevételét átveszi Sinkó Katalin is 

„Orientalizáló életképek” című tanulmányában, hogy Magyarország különleges 

helyet foglal el az európai orientalizmus történetében. Staud szerint 

mindenütt más témát neveznek keletinek: így nyugaton a magyar témák 

együtt élnek az ázsiai témákkal, míg Magyarországon csak az ázsiai, af-

rikai témák számítanak orientálisnak, így a nyugatihoz képest szűkül 

a témakör.21 

Az egyik legjelentősebb különbség Magyarország és a tőle nyugatra fekvő eu-

rópai nagyhatalmak orientalizmus-felfogása között az, hogy Magyarország 

nem rendelkezett gyarmatbirodalommal, így a közgondolkodásban is kevésbé 

markánsan jelenik meg a nyugati és keleti, illetve az elnyomó és elnyomott 

viszonya. Másrészt, írja Staud:

a „Kelet népe” gondolat a nyugatitól különböző magyar orientalizmus leg-

jellemzőbb vonása. Ebben a formájában már egyenrangú a népies, történeti 

és nemzetiesedő törekvéssel, míg a nyugati értelemben vett orientalizmus, 

amely hindu, arabs, néger témákat csak különösségük miatt keres, jelentő-

ségben háttérbe szorul.22

A keleti nőalakok tekintetében fontos felhívnunk a figyelmet arra, hogy az oly 

nagy európai érdeklődéssel övezett hárembe a nyugatról érkező festők nem 

18 Staud, i.m., 11.
19 Staud, i.m., 18.
20 Staud, i.m., 13–14.
21 Kissné Sinkó, i.m., 98, idézi Staud, i.m., 34.
22 Staud, i.m., 24–25.
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nyertek bebocsátást. Az egyetlen kivétel, az egyetlen hitelesnek mondható 

festmény, amely a hárem lakóinak életét ábrázolja, Eugene Delacroix 1934-es 

Algériai nők című olajfestménye (1. kép).23 A festmény, valamint annak vázla-

tai (2–3. kép), amelyeket 1832-ben készített el, ma a Louvre gyűjteményében 

találhatók, a művész kézírásos megjegyzéseivel kiegészítve. 1832-es marokkói 

látogatása során Lajos Fülöp követe, de Mornay gróf kíséretében nyert be-

tekintést a ház női részlegébe. A kép éppen „normalitásával” keltett feltűnést 

kiállításának idején, hiszen az algériai hölgyek legelegánsabb ruháikat viselték 

az ülés ideje alatt, s amelyeken nem bezárt, kiszolgáltatott függő lényekként 

jelentek meg, ellentétben a korszak egyéb keleti nőket ábrázoló – de azokat 

saját szemükkel sosem látó – festők képein.24 Delacroix tehát az egyedüli 

az európai orientalista festészetben, aki művével cáfolja a „hárem” szó európai 

köztudatban kialakult „bordély” konnotációját.

A keleti nő az orientalizáló festészetben és Vámbéry munkáiban

Az orientalista festmények áttekintése során elsőként a festményeken ábrázolt 

személyek distinkcióját kell alkalmaznunk. Az egyik csoportot azon képek 

alkotják, amelyeken csak férfiak láthatóak, mint Eisenhut Ferenc A tuniszi 

bazárban (1886) (4. kép) vagy Tornai Gyula Tangeri utca (1890) (5. kép) című 

képén. E képek cselekménye a közélet terein játszódik, utcákon, tereken, bazár-

ban, amely a férfiélet privilegizált területe volt. A keleti élet e jellegzetességét 

általánosságban véve Vámbéry is alátámasztja: „A nő az iszlamita Keleten nem 

tartozik a nyilvánosság keretébe.”25 Ha mégis nő látható köztereken, az nem 

szabad akaratából történik, mint arról Eisenhut Ferenc Rabszolgakereskedés 

(1888) (6. kép) vagy Jean-Léon Gérôme azonos tárgyú festményei (7. kép) árul-

kodnak. A nő köztéren való megjelen(tet)ése tehát annak eldöntésére szolgált, 

milyen elzárt térben töltse az adásvétel lezajlása után hátralévő idejét.

Az azonban, hogy a nőket nem látjuk köztereken, nem jelentette azt, hogy 

nem volt szerepük a társadalmi életben. Ennek saját, férfi szemek elől elzárt 

fóruma volt: a női közfürdők, amelyeket Jean-Léon Gérôme szintén számos 

képén ábrázolt (8. kép). A női fürdők kivételes társadalmi szerepéről Vámbéry 

is viszonylag részletesen értekezett. A fürdőzés gyakorlatának bemutatása után 

(„Rendesen nyolc órakor reggel gyülekeznek össze a fürdőben, ott ebédelnek, 

23 Laurel Ma, „The Real and Imaginary Harem: Assessing Delacroix’s Women of Algiers as an 

Imperialist Apparatus”, Penn History Review, XIX/1 , 9–26, 13.
24 Ma, i.m., 21.
25 Vámbéry, Keleti életképek, i.m., 77.
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s délután 3-4 óráig a fürdőhelyiségekben maradnak.”26) a nyugati hölgyek szá-

mára elérhető fórumokkal, társasági eseményekkel vonta meg a párhuzamot, 

hogy érzékeltesse nyugati olvasóiban a helyszín jelentőségét, összhangban 

az orientalizáló festészettel:

A fördő, főképp télen, a török hölgyvilág fő találkozási helye, s az operát, 

a hangversenyt helyettesíti náluk. A férfiszemtől, tehát a szeretetteljes férj 

tekinteteitől is megóva, itt minden játéknak és tréfának fesztelenül lehet 

magát átengedni.27

Vámbéry azonban ennél jóval tovább megy a keleti nő társadalmi szerepének 

elemzésében, és erős kritikát fogalmaz meg a passzivitás, a hatalomnélküliség 

és a teljes kiszolgáltatottság sztereotípiájával szemben. 

Leginkább a nő általános társadalmi állásának felfogásában tévedünk, 

amennyiben azt, részint az ominózus hárem-szövetség és embertelen vallási 

törvények következtében, teljesen alárendeltnek, zsarnokilag lenyűgözöttnek 

és semmi tekintetben nem pártfogoltnak képzeljük, elannyira, hogy nyugati 

értelmünk előtt, a nő Keleten csak egészen akarat nélküli s ura szeszélyei-

nek átadott, sajnálatra méltó lénynek tűnik fel. Ez határozottan téves hit. 

A nép legalsóbb rétegeiben az ázsiai és európai nő állása éppen semmiben 

sem különbözik […].28

Itt ismételten megfigyelhető, hogy a nyugati nőkhöz hasonlítja keleti nővé-

reiket, ezúttal egyértelműen azzal a céllal, hogy megcáfolja az Európában 

elterjedt sztereotípiákat, amelyekhez nagymértékben hozzájárult az orienta-

lizáló festészet nőképe. 

Amennyiben női alak jelenik meg az orientalista festményeken, az általában 

szexualizált, alakja tárgyiasult, egysíkú „keleti nő”, egyénített vonásoktól men-

tes, testiségén kívül mást nem kíván ábrázolni a festő. Igaz ez – mint ahogy 

fentebb kifejtettük – a közéletet élő nők megfestésére éppannyira, mint a ma-

gánélet szférájába visszahúzódók ábrázolására.

Vámbéry munkásságának egyik legnagyobb jelentősége abban rejlik, hogy 

feloldja ezt az egysíkú, sztereotip képet. A török faj etnológiai és etnográfiai tekin-

tetben című művét teljes egészében annak szenteli, hogy részletesen bemutassa 

a különböző népcsoportok jellemzőit, ezáltal leírva a nők eltérő öltözködését, 

társadalmi szerepét, illetve szokásaik különbözőségét is. Emellett további, el térő 

26 Vámbéry, Keleti életképek, i.m., 108.
27 Vámbéry, Keleti életképek, i.m., 130.
28 Vámbéry, Keleti életképek, i.m., 30.
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témájú és megközelítésű műveiben, így például útleírásaiban sem kezeli egy-

ségesként a keleti nőt, és rávilágít a különböző területekre jellemző társadalmi 

és kulturális különbségekre:

Így kellem és tisztaság dolgában a perzsa főváros úrhölgyei szinte sokkal 

alantabb állnak, semmint a konstantinápolyiak. Igaz, ezek is, amazok is 

burkoltan jelennek meg a nyilvános helyeken, de mégis egészen más az a be-

nyomás, mit a török nő gyakorol az emberre, félig fátyolozott arcával, suhogó 

selyembugyogójával, redős feredzséjével, csinos sárga papucskáival, mint 

a perzsa nőnek egészen zsákszerű kék öltönye, egész mellig érő hosszú ha-

risnyája, s vászon elővetővel borított orcája.29 

Bokhara szépeit az ember hajlandó lenne vándorló ruhatartónak nézni!30

Már ezekből a részletekből is látható, hogy Vámbéry írásai szemben állnak azzal 

az elterjedt sztereotípiával is, amely szerint a keleti nő egyetlen feladata, hogy szép 

és vonzó legyen, örömet szerezve a férfinek, akihez tartozik, férjének, urának, 

gazdájának. A festményeken a női szépség a kecses alak, a gazdag hajkorona és 

hibátlan bőr ábrázolása mellett pompás öltözékek, kelmék és ékszerek hozzá-

adásával fokozódik. Az ábrázolt személy értéke annál nagyobbnak tűnik, minél 

gazdagabb a megjelenése, egyféle presztízstárgy, az enteriőr dísze, a decorum 

fokozója az orientális képeken. Ezekre az „ismeretekre” alapozva gyakran for-

dultak Vámbéryhez hölgyek, a keleti nők szépségéről kérdezősködve. Jókai Mór 

egy cikkében megörökített egy hasonló helyzetet, amikor Vámbéry meglehetősen 

ironikus választ adott a „Szépek-e a keleti asszonyok?” kérdésre:

Képzeljen magának, nagysád, hölgyeket, kiknek arcszínét a vastag festéktől 

nem látni soha. S minthogy naponkint fésülködni restek, ha egyszer nagy 

mesterséggel be van fonva a hajuk, akkor valami mézgával, mely közé fekete 

festék van keverve, egészen bemázolják a fejüket, úgy hogy azon valóságos 

páncél támad. Most azután tessék azt a jázmin- és jácintillatot elképzelni, 

amiről az európai költők énekelnek keleti dalaikban, mikor az ilyen gyanta-

kenetre a harminckét fokú hő nap rá mosolyog.31

A képeken ábrázolt nőkre a passzivitás a jellemző, a legtöbb esetben ülő, fekvő, 

cselekvéstől mentesek az alakok (9. kép). Környezetük a hárem, a fér fiakétól 

29 Vámbéry Ármin, Vándorlásaim és élményeim Perzsiában, Lilium Aurum, Dunaszerdahely, 

2005, 145.
30 Vámbéry Ármin, Dervisruhában Közép-Ázsián át, Lilium Aurum, Dunaszerdahely, 2000, 

456.
31 Vámbéry, Küzdelmeim, i.m., 233.
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leválasztott lakrész, amelybe a képtéren, mint kulcslyukon át kapunk betekin-

tést, vagyis az ábrázolt hölgy nincs tudatában a néző tekintetének. Ez a leske-

lődő, „kukkoló” nézőpont még izgalmasabbá tehette a nyugati nézők számára 

az orientalista nő témáját. Közelükben nem látható férfi, ha mégis, akkor csak 

eunuch szolgák, vagy idős nők. Jellemző, hogy míg a nők kivételesen fehér 

bőrszínnel rendelkeznek, az őket körülvevő szolgálók – férfiak és nők egyaránt 

– minden esetben sötét bőrszínűek. Ezt azért tartjuk fontosnak kihangsúlyozni, 

mert míg a szolgákat a köztereken is láthatták a festők, a nőalakokat nem, így 

azokat csak európai modellek után, fantáziájukra hagyatkozva festhették meg. 

Laurel Ma „The Real and Imaginary Harem” című tanulmányában rámutat, 

hogy Delacroix Algériai nők című festményén (1. kép) valódi modellek után 

dolgozott (2–3. kép), míg a korszakban elterjedt módszer a görög szobrászat 

utáni festés, vagy az európai zsidó származású modellek megfestése volt, akik-

nek bőrszínét a megfelelő mértékben árnyalták, sötétítették az orientalizáló 

képeken.32 Bizonyos esetekben azonban teljes mértékben eltekintettek a nyu-

gat festői a keleti emberek biológiai adottságaitól, így több esetben szőke vagy 

vörös hajú, hófehér bőrű nőket is láthatunk keleti környezetben (10, 12. kép). 

Felmerül a kérdés, hogy vajon a modellhű ábrázoláshoz való ragaszkodás 

miatt, vagy szántszándékkal tartották-e meg a sokszor északias fiziognómiai 

vonásokat.

Ritka esetekben a nő táncol, ha a kép olyan személyeket is ábrázol, akik 

szórakoztatására hivatott, mint ahogy azt Tornai Gyula Keleti táncosnő című 

képén láthatjuk (13. kép). Ekkor megjelenik a hárem elzárt környezetében 

a ház ura, a nő tekintete tárgyává változik és ennek tudatában is van – szem-

ben azon képekkel, amelyeken a nőt egymagában, tétlenül láthattuk. Kacéran, 

hivalkodó gesztusokkal fordul gazdája felé, szórakoztatja, könnyed játékosság-

gal ragadva ki őt a „dolgos hétköznapokból”, mint azt Bridgman A banditák 

királynője (1870) (14. kép) vagy Jacobs A pasa kedvence (1844) (10. kép) című 

képein megfigyelhető.

Vámbéry műveiben nyomát sem találjuk a keleti nő „szórakoztató” funkciójá-

nak, mi több, az utazó, aki saját szemével tapasztalta a háremélet jellegzetességeit, 

meglehetősen keserű hangnemben ír ezekről. Megfigyelése szerint a nők 

valódi, komoly foglalkozás hiányában a legkárosabb szeszélyekre vetemed-

nek, s ha a ház ura e szeszélyek valamelyikének nem akar eleget tenni, 

a család valamennyi női tagja, s gyakorta még saját leányai is, azonnal 

ellenséges állásba helyezik magukat ellenében […]. [A] házi úr, ha nem 

32 Ma, i.m., 21.
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engedi magát meglopatni, vagy jó szemmel nem nézi a különböző cselszö-

vényeket s rágalmazásokat, nemsokára annyira megunja a háremet, hogy 

azt szívesen mellőzi naphosszant, nyugodalmat s békét keresve és találva 

a szelamlikban.33

Mint azt már a közterek és magánterek ellentétének kihangsúlyozásakor is 

megemlítettük, a nők gyakran rabként jelennek meg az orientalizáló festmé-

nyeken. Köztereken láncra verve, ahol potenciális vevők vizsgálgatják félig, vagy 

teljesen meztelen testüket, adhatóak, vehetőek, mint valami csinos bazáráru. 

A rabszolga-kereskedelemnél is brutálisabb szituációt ábrázol Eisenhut Ferenc 

Büntetés előtt (1890) (12. kép) című képe, amely két fekvő, teljesen meztelen, 

kezüknél és lábuknál megbilincselt nőt ábrázol egy őr társaságában. A kép 

nyilvánvalóan a nő szexuális tárgyiasultságára utal, bánthatóságára, meg-

alázhatóságára, szabad akarata teljes hiányában.

A kiszolgáltatottság képét Vámbéry művei jóval árnyaltabban jelenítik meg: 

„A közép és magasabb rendeknél, a nálunk annyira kárhoztatott s rossz hír-

ben álló bilincsek, inkább csak a külső etiquetten alapulnak, mintsem valódi 

elnyomatáson”,34 illetve emellett kivételeket is bemutatnak. 

Egy molla leánya volt, s már korán foglalkozott teológiával, aki, amikor 

az új próféta tanait megismerte, legbuzgóbb követői egyikévé lőn. […] A szép 

fiatalasszony, aki nemcsak művelt, hanem valósággal tudós, aki fátyol nélkül 

jár szerte, de amellett ritka erényes, tiszta jellemű: mindez oly feltűnő volt, 

ami szerint nem csoda, ha apostolkodásának rendkívüli eredménye lőn.35

Vizuális példáink alapján összefoglalhatjuk, hogy a keleti nő az orientalista fest-

mények tanúsága szerint szegregált, szép, passzív és tárgyiasult. Vizsgálatunk 

lezárásaként fel kell tennünk azonban a kérdést: keleti-e a keleti nő? Erre azért 

van szükség, mert fontosnak érezzük kihangsúlyozni, hogy festőink, ha el is 

jutottak a korszakban a keleti tájakra, a háremekbe nem nyertek bebocsátást. 

Ezért a legtöbb esetben európai modellek után dolgoztak, s a keleti környezettel, 

keleti szereplők, tárgyak hozzáadásával teremtették meg a háremhangulatot. 

Tornai Gyula orientalizáló aktképe saját lányát, Jaroslavát ábrázolja (11. kép), 

s amennyiben a vászon bal oldalán nem szerepelne a képen ülő, csörgődobos, 

turbános szerecsen alakja, a képről nem is feltételezhetnénk, hogy az orienta-

lizmus jegyében született. A szerecsen hozzáadása által azonban egyértelművé 

33 Vámbéry, Keleti életképek, i.m., 26.
34 Vámbéry Keleti életképek, i.m., 31.
35 Vámbéry, Vándorlásaim…, i.m., 289.
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válik a festmény „keletieskedő” hangvétele. Eisenhut szadista témájú festmé-

nyén (12. kép) szintén a tárgyak és építészeti elemek, valamint a sárgás bőrű 

rabnő-társ jelenléte az, ami a vörös hajú, fehérbőrű nő környezetét keletivé 

hitelesíti.

A korszakban alkotó festők a keleti nők élete mozzanatainak megfestésekor 

a közvetlen vizuális források hiánya miatt csupán képzeletükre és részben ol-

vasmányaikra hagyatkozhattak. A XIX. század második felének konzervatív 

polgári ízlése távol állt minden bizarr vagy erotikus témától, így feltételezhető, 

hogy a keleti nők témáját arra használták fel, amit nyugati társaikkal a vásznon 

nem tehettek meg. Mivel a keleti környezetben a nő társadalmi helyzetében – 

a nyugat felfogása szerint – benne foglaltatott a tárgyiasultság, az alárendeltség 

és a kiszolgáltatottság, a keleti környezetbe bújtatott szexuális, s némely ese-

tekben akár pornográf elemek a nyugati közönség számára elfogadhatónak, 

természetesnek látszottak. A képeket a keleti környezet nézhetővé, kiállíthatóvá, 

megvásárolhatóvá, tehát társadalom-kompatibilissá tette.36

Összegzés

Tanulmányunkban arra a kérdésre kerestük a választ, hogy mennyire érvé-

nyes Vámbéry Ármin XIX. századi „szépészekről” alkotott kritikája a Kelet, 

ezen belül pedig a keleti nő ábrázolása tekintetében. Kutatásunk során szá-

mos festményt és Vámbéry-műrészletet vizsgáltunk meg, amelyek alapján 

megállapítottuk, hogy a vizsgált elemek (a szegregáció, a „keleti nő” egysíkú, 

sztereotipikus alakja, a szépségeszmény, a passzivitás és a kiszolgáltatottság) 

szempontjából Vámbéry mind-mind megfogalmazott kritikus állításokat, ame-

lyek felhasználásával egyértelműen rámutathatunk az orientalizáló festészet 

feltételezett hiányosságaira. Vámbéry művei, miközben egyes motívumokat 

illetően alátámasztják a „szépészek” által lefestett sztereotip képet, jellemzően 

árnyalják és a személyes úti tapasztalatok alapján ki is egészítik azokat, a ke-

leti nő figurájának a nyugati szem számára már ismerős bemutatása mellett 

a kivételeket is felfedve számukra.

Visszatérve tehát a kiinduló idézetre – amelyben Vámbéry azt állítja, hogy 

a korabeli festők a keleti nőket „rosszul festették le, s még ma sem ösmernek 

valójukban”37 – egyrészt elmondható, hogy az idézett mondat első felében 

36 Még Eisenhut Ferenc Büntetés előtt című 1890-es nagyméretű képét is, amelyet megfestésének 

évében a müncheni Glaspalast mutatott be. Ld. Ambrozovics Dezső, „Eisenhut Ferenc”, 

Művészet, II/2 , 252–255. 
37 Vámbéry, Keleti életképek, i.m., 77.
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meg fogalmazott kritika túlzottnak tekinthető, hiszen több, az orientalista 

festészet által ábrázolt elemet ő maga is alátámasztott műveiben. Másrészt 

azonban, az ismereteket illetően, a tények kétségtelenül alátámasztják Vámbéry 

álláspontját: az orientalizáló festők többsége nem ismerte pontosan munká-

jának tárgyát.

Vámbéry ennek tudatában műveiben világosan látható módon célul tűzte 

ki a Keletről alkotott ismeretek hiányosságainak pótlását. Bár törekedett arra, 

hogy árnyalja és megcáfolja a sztereotipikus ábrázolásformákat, szövegeit 

erős kritikával kell kezelnünk, hiszen még Vámbérynak sem sikerült magát 

teljesen függetleníteni a nyugati világ sztereotípiáitól.

Vizsgálatunk végeztével biztosan állítható azonban, hogy Vámbéry mun-

kássága fontos adalékokat szolgáltat a kor keleti nőalakjainak és társadalmi 

szerepeik megismeréséhez, amely további kutatások tárgyát képezheti.
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