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Becsületbeli gyilkosság 
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Kiindulási pont 
 
Súlyos kérdést vet fel egy olyan gyilkosság, amelyet azért követnek el, hogy helyreállítsák egy férfinek vagy 
egy családnak a megsértett becsületét: 
 
Mi ér többet, egy ember élete vagy egy családtag megsértett becsülete? 
 
A nyugati civilizáció válasza: 
 
A másik ember megölése gyilkosságnak számít a nyugati jogértelmezés szerint, ha az aljas indokból történik. 
 
Az ENSZ által 1945-ben kibocsátott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 3. paragrafusában ez áll: 
"Minden embernek joga van az élethez, a szabadsághoz és a személyes biztonsághoz." 
 
A nyugati világ számára egy ember élete feltétlenül magasabb értéket képvisel, mint egy másik családtag 
becsülete iránt támasztott igény. Ha ez az igény embertársunk tervszerűen végrehajtott megöléséhez vezet, 
akkor ez egyértelműen aljas indokból elkövetett – kapzsisághoz, bosszúvágyhoz vagy féltékenységhez 
hasonló –gyilkosság. 
 
Az archaikus, patriarchális társadalmi rend híveinek válasza: 
 
Ha egy férfinek vagy egy családnak a becsülete valamelyik nőnemű családtag viselkedése miatt csorbát 
szenved, akkor a férfi, vagy egy másik családtag jogosult arra, hogy a bűnös megbüntetése által a családi 
becsületet helyreállítsa, és a legrosszabb esetben ez akár a bűnökkel megvádolt személy megölését is 
jelentheti. Az ilyen jellegű felfogás szerint a család becsülete egyértelműen magasabb értéket képvisel, mint 
egy emberi lény élete. 
 
 
Mely esetekben sérthetik meg egy férfi vagy egy család becsületét? 
 
- Ha kétségek merülnek fel egy asszony vagy egy leány erényességével kapcsolatban. 
 
- Szexuális együttlét a házasság előtt vagy azon kívül, függetlenül attól, hogy az önként vagy erőszak 

hatása alatt történt. 
 
- Néhány családban vagy törzsben már azzal is megsérthetik a becsületet, ha a család nőtagjai felügyelet 

nélkül hagyják el a házat, vagy idegen férfiak tartózkodnak a közvetlen közelükben, például ugyanabban 
a helyiségben. 

 
- Ha egy nagykorúvá vált lány a családon kívül, a saját normái szerint él, azt a család becsületének 

megsértéseként értékelhetik, ezáltal a család többi tagjának is sérül a társadalomban kivívott tekintélye és 
a jó hírneve. 
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Mi kifogásolható – a nyugati álláspont szerint – az ilyen jellegű patriarchális gondolkodásmódban? 
 
- A fent nevezett gondolkodásmód szélsőségesen férfiközpontú, ugyanis a család becsületét egyoldalúan 

csak a család nőtagjainak a viselkedéséhez köti, miközben a férfiak bármekkora szabadsággal élhetnek, és 
semmiféle korlátozást nem kell betartaniuk. 

 
- A családi becsületről vallott patriarchális felfogás ezért a férfiak és a nők közötti egyenlőség elvével is 

ütközik. 
 
- Korlátozzák a nők mozgásszabadságát, a személyiség szabad kibontakozásához való jogukat, különösen 

pedig az oktatásban való részvétellel kapcsolatos jogukat. 
 
Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a nyugati orientációjú társadalmakban nincs jelentősége az erkölcsös 
életnek, de annak egyformán érvényesnek kell lennie a férfiakra és a nőkre nézve is. 
 
A női szüzesség egyoldalú túlhangsúlyozása, és annak egy család vagy egy törzs becsületében 
sorskérdésként történő értékelése, felveti azt a gyanút, hogy az vajon nem pusztán a patriarchális hatalom 
megőrzésének eszköze-e? Ennek viszont semmi köze sincs az erényes élethez. 
 
 
Egyedi eset-e Hatun Sürücü meggyilkolása? 
(lásd az Anyaggyűjtés részt Tf  203/1) 
 
Első pillantásra nem tűnik egyedi esetnek, ha azt olvashatjuk az újságokban, hogy 1996 és 2004 között, azaz 
nyolc éven belül, Berlinben körülbelül 45 becsületbeli gyilkosságot követtek el, vagyis ötöt vagy hatot 
minden évben. Az ENSZ Emberi Jogok Bizottsága körülbelül 500 nőt említ meg világszerte, akiket főleg az 
iszlám országokban ölnek meg évente a „becsület nevében”. Egyébként az utóbbi időben megszaporodtak az 
úgynevezett „becsületbeli gyilkosságok”, és egyedül Berlinben, már a hatodik áldozat volt Sürücü asszony 
négy hónapon belül. 
 
Ha összehasonlítjuk azt a felháborodást, amelyet Theo van Gogh filmrendező halála váltott ki Hollandiában, 
akkor a berlini közvéleménynek a „becsületbeli gyilkosságokra” adott eddigi reagálása inkább szégyellni 
való. Végül körülbelül 150 vagy 200 főnyi csoport gyűlt össze a Sürücü asszony melletti emléktüntetésre, 
amelyet a Berlini Leszbikusok és Melegek Egyesülete szervezett. Az iszlám szervezetek képviselői vagy 
imámok nem jelentek meg, akik az ellen tiltakoztak volna, hogy az iszlám hitet a gyilkosságok igazolására 
használják. 
 
A Németországban élő muzulmánok képviselői azonban egy rövid közleményben tudatták, az ilyen tetteknek 
„semmi közük sincs az iszlámhoz.“ 
 
Az úgynevezett „török kommuna” sok tagja sajnos egészen másképpen látja ezt Berlinben. Igen riasztó 
jelnek tekinthető az, ha a harmadik generációnak számító török bevándorlók körében a gyerekek nyilvánosan 
kijelentik az iskoláikban azt, hogy Sürücü asszony saját maga tehet arról, hogy meggyilkolták. 
 
 
Mit csináltak eddig rosszul a németek? 
 
A német bíróságok az eddig elkövetett becsületbeli gyilkosságokat egyértelműen „kultúrához köthető 
cselekedetnek” minősítették, és emberölésként sorolták be, nem pedig gyilkosságként. Legfőbb ideje, hogy 
ezt a „kulturális jellegű engedményt” megszüntessék, és a „család becsületének emberöléssel történő 
helyreállítását” aljas indokká nyilvánítsák, és ez gyilkosságért járó, életfogytig tartó, börtönbüntetést vonjon 
maga után. 
 
Ennek a megítélésnek semmi köze sincs az idegenellenességhez vagy az iszlámellenességhez, hanem az 
emberi jogok általános tiszteletéről szól, amelynek a bevándorlók számára is érvényesnek kell lennie. 
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Azok a német bírók, akik ezt nem értik meg, el kell gondolkodniuk azon, vajon a kulturális alapú 
mérlegeléssel azt akarják-e kifejezni, hogy az emberi jogok feloszthatóak és csak a nyugati civilizációra 
érvényesek, de arra a kereken 2,5 millió török bevándorlóra, akik Németországban élnek, már nem. Az ilyen 
jellegű jogértelmezés kettős igazságszolgáltatást feltételez, vagy világosabban megfogalmazva, éppenséggel 
a patriarchális erőkkel vállalt cinkosságot jelenti, pedig számukra a nyugati típusú jogi gondolkodás nem 
irányadó. 
 
Bár az is közismert, hogy a keményebb büntetések sem tudják a gyilkosságokat teljesen megakadályozni. 
Ezért is fontos olyan intézkedéseket tennünk, amelyek megváltoztatják a bevándorlók gondolkodását, és 
tudatosítja bennük, hogy nem elég csak fizikailag ott élniük egy másik országban, hanem egyidejűleg el kell 
fogadniuk a befogadó ország alapvető értékrendjét és jogi normáit is. 
 
 
Értékismeretek tanítása a berlini iskolákban 
 
Amint az a Tf  203/2 jelű cikkben is olvasható, Hatun Sürücü meggyilkolása felgyorsította Berlinben a 
vitákat az „értékismeretek” nevű új iskolai tantárgy bevezetéséről. Ennek keretében mind a németek, mind 
pedig a bevándorlók gyerekei megismerkedhetnek az európai kultúra legfontosabb értékeivel. 
 
A Német Szövetségi Köztársaság alkotmányának 7. paragrafusa szerint az ország összes állami iskolájában 
kötelező a vallásoktatás biztosítása. 1990 októbere, vagyis a két Németország újraegyesítése óta ez elvileg 
Berlin mindkét felére érvényes. Nyugat-Berlinben azonban egy kivételen alapuló szabályozásnak 
köszönhetően az állami iskolák órarendjében 1949 óta nincs benne a vallásos oktatás, Kelet-Berlinben pedig 
a nagyjából 40 év marxizmus-leninizmus után nagyon kevés vallásos meggyőződésű embert találunk. Ezért 
az elmúlt években meglehetősen nehéz volt a vallásoktatás kötelező bevezetése az összes iskolában egy 
olyan városban, ahol kevés a hívő ember. 
 
Ezért is meglepő, hogy az iszlám háttérrel rendelkező bevándorlók elfogadhatatlan értékrendje arra készteti a 
berlini oktatásirányítást, hogy ellenlépéseket tegyen az iskolarendszeren belül. Ugyanis szinte már csak az 
oktatási rendszer az egyetlen megmaradt lehetőség arra, hogy befolyást lehessen gyakorolni a gettókra, 
illetve párhuzamos társadalmakra jellemző gondolkodásmódra. 
 
Lehetséges feladatok a tanulók számára 
 
Az idevonatkozó Anyaggyűjtés rovatban megtalálható Tf  203/1 és Tf  203/2 jelű szövegek alapján a 
következő kérdések vagy feladatok dolgozhatók ki: 
 
1. Hatun Sürücü meggyilkolása bűntény, vagy jogos büntetés?  
 Miért döntenél az egyik vagy a másik válasz mellett? 
 
2. Ez a tett vajon csak egy adott kultúrához köthető emberölés, amelyért öt évnyi, vagy esetleg azt 

meghaladó börtönbüntetés jár? 
 
3. Ezt a tettet vajon gyilkosságnak kell-e minősíteni, vagyis előre kitervelt, aljas indokból elkövetett 

emberölésnek, amely életfogytig tartó fegyházbüntetéssel sújtandó? 
 
4. Milyen társadalmi problémák tárulnak fel a becsületbeli gyilkosság kapcsán? 
 
5. Mit tehetünk azért, hogy elkerülhessük a különböző értékítéletű emberek közötti konfliktusokat? 
 
6. Megfelelő kulcsszavak segítségével (idegen nyelven is) keressen (keress) az Interneten kiegészítő 

anyagokat! 
 
7. Milyen ismeretket szerezhet Ön (szerezhetsz) internetes keresés közben a férfi és a nő szerepéről a 

nyugati és az iszlám szemléletű társadalmakban? 
 
________________________________________ 
Német nyelvből magyarra fordította:  Szigeti Imre 


