Bíró Judit – Csepeli György

A nemek alkonya
Az élőlények evolúciós pályáján az
emberhez vezető útról írt nagyszerű
művében Charles Darwin, és megállapítja, hogy „az alacsonyabb rendű
osztályokba tartozó állatok esetében a két nem gyakran egy egyedben egyesül, és azért a másodlagos
nemi bélyegek nem fejlődhetnek ki”
(Darwin, 1961. 318.). Darwin műve
alapján úgy tűnik, hogy a nemek
megjelenése előfeltétele az állatok
magasabb osztályba lépésének. Az
utódok megszületését eredményező
nemzés a magasabb rendbe tartozó állatok esetében már nem egy,
hanem két egyed dolga, ami növeli
a sikeres utódok megszületésének
a valószínűségét, mivel a nemzést
megelőzi a nemi szelekció, a nőstény
és a hím egymásra találásának egyáltalán nem magától értetődő drámája. A nemi szelekció jelentősen
hozzájárul az evolúció sikeréhez,
hiszen azoknak az egyedeknek adja
meg génjeik továbbörökítésének
esélyét, amelyek a legelőnyösebben
kerülnek ki a párért folytatott versenyből.
A versenyben a kezdeményezés
feladata többnyire a hímekre hárul,
amelyeknek meg kell küzdeniük a
többi hímmel a nőstény kegyeinek
elnyeréséért. Azok a hímek nyernek,
amelyek viselkedésük és külsejük
okán a leginkább felkeltik a nőstények érdeklődését. A sikeres hímek
átörökítik utódaikra a sikeresség jegyeit, hozzájárulva a faj fennmaradásához. A sikertelen hímek génjei
átörökítetlenek maradnak. Az evo-

lúcióból természetesen a nőstények
sem maradhatnak ki. Az ő sikerük a
megtermékenyülés és az utódok világra hozatala.
Az életbe lépő új egyedek kétszereplős létrehozása az evolúciós továbblépés záloga. A két nem léte
egyben feladat- és munkamegosztást is jelent, ami fokozza az egyedfejlődés sikerének valószínűségét
(Smith, Szathmáry, 2012). A nemi
szelekció és a rá épülő munka- és
feladatmegosztás a magasabb rendű
osztályokba tartozó valamennyi faj
esetében kiválóan működik, s nem
meglepő, hogy az ember színre lépésével sem változott a helyzet. Ádám
és Éva azonban versenyhelyzetben
volt, meg kellett küzdeniük egymás
figyelméért, s utódaiknak is csak
akkor volt esélyük, ha proaktívak
voltak.
Egyetlen kérdés marad nyitva.
Mi az oka annak, ha a nemi szelekció utat téveszt, s a hímek hímeket,
a nőstények nőstényeket választanak? Ez a viselkedés az utódnemzés szempontjából zsákutca, ahonnan a géneknek nincs továbbvezető
útjuk a jövőbe. Mégis, azt látjuk,
hogy mintegy ezerötszáz olyan
magasabb rendű állatfaj él a Földön, melynek egyedei azonos nemű
egyedekkel létesítenek rendszeresen szexuális jellegű kapcsolatot. A
listán szerepelnek rovarok, halak,
kétéltűek, hüllők, madarak, és természetesen bőven találunk példát a
homoszexuális viselkedésre az emlősök között is.
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Az evolúcióbiológusok szerint ilyen
esetekben az utódnemzés elmaradása csak látszólagos hátrány. Egyfelől a homoszexuális viselkedés nem
feltétlenül jelenti a nemi szelekciós
versenyből való kilépést. Ha kisebb
gyakorisággal is, de a homoszexuális aktusokba bocsátkozó hímek
és nőstények szintén nemzenek
utódokat. A vizsgálatok szerint a
homoszexualitásnak a faj szintjén
jelentkező társas és genetikai előnyei vannak, s emiatt tér vissza ez
a viselkedés az új nemzedékekben
újra meg újra (Scheuring, 2014).
Az ember készen kapta evolúciós
örökségként a nemi szelekciót, de a
nemi szelekció feltételei az állatokhoz képest alaposan megváltoztak.
Az állatok szexualitásával ellentétben az emberi szexualitás nonstop
jellegű. Gyakorlatilag nincsenek
időbeli korlátok, amelyek meghatároznák, hogy az egyedek mikor élhetnek nemi életet, s mikor nem. A
szexualitás természeti korlátoktól
való felszabadulása behozhatatlan
evolúciós előnybe hozta a Homo
sapiens egyedeit, akik a Föld egy
meghatározott helyén megjelenve,
bámulatra méltó ütemben sokasodtak, és pár tízezer év alatt a Föld
szinte minden pontjára eljutottak.
Freud „polimorf perverzitásként”
írta le az ember rendkívül változatos hajlandóságát és vágyát a szexuális kielégülésre (Freud, 2015).
Ugyancsak emberi sajátosság az
egyedfejlődés idejének megnyúlása,
a társas-közösségi környezet nélkülözhetetlensége a nemi önazonosság
megtalálásában, aminek Scheuring
István szerint három összetevője van: a testbe zárt nemi jelleg, a
nemi érdeklődés iránya és a nemi
identitás.

Az emberek szétszóródása csoportokban történt, ami a nyelvek, normák, szokások megsokszorozódását,
a kultúrák sokféleségét hozta magával (Sumner, 1978). Azt már az
egyes kultúrák normái határozzák
meg, hogy a lehetséges szexuális viselkedések korlátlan repertoárjából
az adott kultúra mit fogad el, s mit
tilt. A tilalmasnak nyilvánított szexuális gyakorlatok nem tűnnek el,
csak kívül kerülnek a láthatóságon,
s amennyiben láthatóvá válnak, a tilalmat megszegőknek súlyos szankciókkal kell számolniuk.
Az emberi viselkedés ösztönző erőinek csak egyike a szexualitás. A másik, a nemi szelekcióban kulcsfontosságú erő az agresszivitás, melynek
hiányában a férfi esélytelen utód
nemzésére. Az emberi lét nem kön�nyen megoldható feladványa, hogy
a szexualitásban és az agresszióban
egyszerre meglévő építő és pusztító
lehetőségek egyenlege pozitív legyen. Az embernek, éljen bárhol és
bármikor, ezzel a feladvánnyal kell
szembenéznie.
Heidegger jól látja, hogy a nyugati kultúra embere a közösségi létből
a nyelv révén kiemelkedve egyénként szállt szembe a létező egészével, kikérdezve és megragadva azt
akként, ami (Heidegger, 1992. 63.).
Nietzsche Apollón mértékével határozza meg a népi-törzsi létből kiemelkedő egyént, aki nem titáni és
nem barbár, miközben Dionüszosz
leküzdhetetlen hatásaként magában hordozza a titáni és a barbár
örökséget (Nietzsche, 1986. 43–44.).
Az állam szervezetén belül elkülönült család interakciós és kommunikációs közösségében a „principium
individuationis” mind a férfi, mind a
nő sorsának jegye, akik egymással

mint férj és feleség, gyermekeikkel
mint apa és anya vannak kapcsolatban (Arisztotelész, 1984. 75.).
Az apollóni és a dionüszoszi kettősség tragikus szorításában születik meg a vérségi rokonok szexuális
kapcsolattartásának tilalma, amit
Hofstätter a minden emberben lehetőségként eleve ott lévő egyéni sorsképlet kiindulási pontjaként tart
számon (Hofstätter, 1969). A vérfertőzés tilalmának alapja lehetett
az a racionális felismerés, hogy az
elsődleges rokonok szexuális kapcsolataiból származó utódok között feltűnően sokan vannak a veleszületett
fogyatékossággal sújtottak (Csányi,
1999). Az Oidipusz-tragédia máig
hatóan tette égbekiáltó bűnné az
egykor megengedett szexuális kapcsolatot anya és fia között (Szabó,
1985). Az egyiptomi kultúrában az
uralkodó családok tagjai között a
vérfertőző kapcsolatok megengedettek voltak és maradtak, ami arra
példa, hogy a kulturális tilalmakat
kénye-kedve szerint felülírhatja a
hatalom.
Ha uralmi gyakorlat nem is maradt, de máig meglévő kulturális
motívum a hatalmasság totalitását a
kontroll nélküli szexualitással bemutatni, érzékeltetni. Richard Wagner
Ringjének A walkür fejezete elején
Siegmund és Sieglinde találkoznak.
Nem tudják, hogy testvérek, sőt ikrek. A színtér egy kőrisfa köré épített
ház, ahová Siegmund menekül, és a
közös tapasztalat, a wälsungbánat
hamar összehozza a nőt és a férfit az
ellenséges, másnapra párbajra szólító Hunding házában. Siegmund és
Sieglinde rögtön egymásba szeretnek, a nő mákonnyal elaltatja férjét,
megmutatja Siegmundnak a kőrisfába szúrt kardot. Siegmund rögtön

felel: „A sors nékem szánt szépséges
nő és lángoló fényű kard!… Menyasszonyát lelte e lányban a bátyja…
Húgom és mátkám! Az vagy te nékem, a wälsungvér szent nászra lép”
(Wagner, 2003. 211., 221.). Wagner
alaptézisében a legigazabb, mindent
legyőző szerelem az ikerpárok szerelme: csakis ebből születhet meg Siegfried, a félelmet nem ismerő harcos.
Aki aztán elbukik: hiába szerzi meg
a félelem érzését, veleszületett ostobasága hibák sorozatába taszítja.
Jelenidejűen egy francia író, Jonathan Littell választotta ugyanezen
motívumot holokausztregénye alapjául. A regény egy fiktív náci bürokrata vallomása, s a főhős, Max Aue
karaktere azáltal különbözik a többi
névtelen, pusztán a náci paradigma jegyében gyilkolóktól, hogy nem
is a zsidók elleni bűnökről, hanem
inkább azon vérbűnök sorozatáról
számol be, melyeket gyerekkorától kezdve folyamatosan elkövetett,
kezdve ikertestvére megtermékenyítésétől anyja megfojtásáig: így a
holokauszt egyfajta mögöttes díszletté halványul az összes európai
nemi norma és tabu megsértésének
vértől tocsogó eseményhalmazában
(Littell, 2009).
A Nietzsche által dionüszosziként
azonosított izgalmak és indulatok s a
belőlük feltörő kéjes elragadtatások
lehetőségét az emberi szexualitás
időbeli és helyzeti korlátozásoktól
való felszabadulása hozta magával.
A szexualitás evolúciós alapon bekövetkező felszabadulása jelentősen
hozzájárult az emberi egyedek sokasodásához a Föld minden pontján, de
egyúttal azzal a következménnyel is
járt, hogy a szexualitás az örömszerzés, a játék, a feszültségcsökkentés
folyamatosan rendelkezésre álló esz-
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közévé vált, melynek alkalmazásától kevesen képesek megtartóztatni
magukat.
Az apollóni mérték és a dionüszoszi mértéktelenség szerint
skálázható görög mitikus hősök
valóságos katalógusát adják a természeti korlátoktól felszabadult
szexualitásban rejlő életlehetőségeknek. Kerényi Károly klasszikafilológus egyenesen „végtelen számú
létezésmegnyilvánulásról”
beszél,
amikor a görög antikvitás több ezer
éves mítosztörténeteit írja le a 20.
század derekán (Kerényi, 1997. 12.).
Csodálatát többek között az váltja
ki, hogy az európai kultúra kezdetén a mítoszok és a jóslatok szellemében élt és értelmezett valóságban
a rossz választása, a bűn elkövetése
egyszerűen az ember adottsága volt,
amit az istenek akaratának vagy a
csillagok állásának tulajdonítottak,
így adván helyet neki a világukban –
így a szexualitás és a nemiség végtelen számú alternatívájának is. Sőt,
a „dolgok kezdete” – az eredetmítosz szerint – az „elsőszülött isten”
maga Erós1, a szerelem istene, tehát
mindennek alapja és eredője a szerelem, a szexualitás: „a halhatatlan
istenek közt a legszebb, aki megoldja
a tagokat és uralkodik minden isten
és ember értelmén” (Kerényi, 1997.
11.). Eróstól megindul az egybevegyülés, az ősnemzés, a párosodás
elemek és istenek között, és sok esetben egy anyától való testvérek azok,
akik egyesülnek, hogy megszülethessenek a titánok, a hegyek, a kőrisnimfák, a vizek és a szent ligetek.
Az erőszak minden aktus elmaradhatatlan kísérője: miközben az Ég
A görög nevek említésekor a Kerényi-féle
írásmódot követjük.
1

és a Föld nászát üli, egyik gyerekük
előugrik, és lemetszi apja férfiasságát, ami a tengerbe esik, s belőle
születik meg a szerelem istennője.
Az antik világértelmezés szerint a
világ keletkezése valójában egy erőszakos és kaotikus orgia, de Kerényi
azt is elárulja: a kháosz fogalma ekkor még a tágasságot, a végtelenséget jelenti.
Ha a görög mítoszvilág nemi mintázatait a maguk teljességében akarjuk áttekinteni, akkor az alapoknál
kell kezdenünk, s ez nem más, mint
Themis istennő: ő volt a nemek természet szerinti rendjének őrzője, ő
ügyelt a nemek együttélésére, ezáltal
az istenek és az emberek együttélésének rendjére. Themis szabályozta
férfiak és nők egymáshoz közeledését, szerelmi egyesülését, és azt is,
hogy a nők szemérmesek legyenek,
s ne fedjék föl mezítelenségüket bárkinek. Ez ugyanakkor nem akadályozza meg abban, hogy saját testvérével, Zeusszal nászt ülve megszülje
a három sorsistennőt, a Moirákat
vagy a három Hórát, a megfelelő időpontok úrnőit, és a Hesperiseket, no
meg nimfákat is.
A nemek természet szerinti rendje egy sor mítoszban felborult, sőt a
phallikus istenek akár egyszerre két
szerepet is betölthettek, a nemzőét
és a férfisarjét, és Themis ugyancsak bajban lehetett, amikor Rhea,
az istenanya olyan férfi partnert választott magának, akit ő szült, férjéül választott és újraszült (Kerényi,
1997. 82.).
A szépség és a szerelem istennőjét
Kerényi egy ponton szinte romantikus köntösbe öltözteti, akinek az
az osztályrésze és tiszte az emberek
és istenek között, hogy a lányokat
suttogásra, nevetésre és enyelgésre

késztesse, hogy az édes gyönyörűség,
a szerelem és a gyengédség hassa át
az isteni és az emberi világot. A sokat emlegetett fehér habok, melyek
körülfogják Aphroditét, amikor a
tengerből kiemelkedik, stílusosan
ráerősítenek az előbbi leírásra. A
krisztianizált nyugati kultúra azonban elfelejtette, hogy ezek a habok
bizony apja sarlóval lecsapott és a
tengerben sokáig hánykolódó péniszéből támadtak: Aphrodité szexuális erőszakból, sőt egyenesen
kasztrációból származik. A sajátos
teremtettség a szerelemistennő kétneműségét szinte magától értetődővé teszi: Aphroditosként egyesítette
magában a női és férfitermészetet,
„férfinő” alakja a beteljesülést magát jelentette. Bármikor erőszakhoz
folyamodott, ha az kellett szerelme
beteljesedéséhez, és képes volt úgy
szeretni, hogy szerelme belehalt.
Legnagyobb szerelme, „ura és kedvese” a vérfertőző nászból fogant
Adónis, akit születése pillanatában
már magának akar: „Adónis szép
volt, olyan szép, hogy Aphrodité
nyomban születése után egy ládába
rejtette a gyermeket, s Persephoné
őrizetére bízta. Az Alvilág királynője
kinyitotta a ládát, megpillantotta a
szép fiút, s nem akarta visszaadni.
Az istennők vitája Zeus elé került.
Az istenek királya a következőképpen osztotta meg Adónis birtoklását:
az év egyharmadában egyedül lehet,
egyharmadát Persephonénál kell töltenie, és egyet Aphroditénél” (Kerényi, 1997. 47.). Aphrodité megnyerte
kedvesének Éós és Kephalos fiát, az
istenekhez hasonlatos Phaethónt is.
„Ifjúságának zsenge virágjában volt,
szinte még kisfiú, amikor a szerelemistennő elragadta. Szentélyének
őrévé tette őt Aphrodité” (Kerényi,

1997. 45.). Csecsemőrablás, pedofília, szexrabszolgatartás, halálba
küldés: a szépség és a szerelem istennőjének tettei elbeszélődtek a mítosztörténetekben, s így segítették
megértetni a hallgatósággal, milyenek is az istenek – azaz milyenek is
az emberek.
Aphrodité ikertestvére az istenek
kedvence, Hermés. A csodaszép ikrek, értelemszerűen, nászt ülnek,
amiből gyönyörű fiúgyermek születik, aki tizenöt évesen kis-ázsiai
vándorlásba kezd: mindenütt a vizeket kereste, csodálta. Az egyik forrás
Salmakis nimfáé volt, aki nem tudta
elcsábítani a fiút – de a vize igen.
Hermés és Aphrodité szépséges fia,
Hermaphroditus belépett a forrásba,
„ettől fogva valóban hermafrodita
lett, egy nőnemű fiú” (Kerényi, 1997.
81). Kerényi tudni véli, hogy a fiatal
fiúk és lányok hermafroditajellege
sok esetben az első nemi kapcsolatukat megelőző állapotra utalt, ami
a nászukkal véget is ért. Egy másik mítosz szerint Hermaphroditus
torzszülöttként jött a világra: „hos�szú nyelve volt, tetemes potroha és
a farka helyén nőtt, túlméretezett
phallosa” (Kerényi, 1997. 83.), s hasonlóan a többi fallikus istenhez, komikus és obszcén történetek fűződtek hozzá. A kigúnyolt kétneműség
olyan jelzőkben jelenik meg, mint
a „látszólagos férfi”, az „asszonyos”
vagy a „férfi-nőies”, ahogy egyes mítoszokban magát Dionysost is jellemezték.
A kétneműség másik, vad, kétszeresen szenvedélyes jellege Agditis
alakjában öltött testet, aki Zeusnak
az Agdos-sziklára hullott magjából
született: „Agditis iszonyú kedvvel
rabolt, gyilkolt, pusztított el mindent, amit martalékul kiszemelt,

15

16

nem tisztelt sem isteneket, sem embereket, és semmit sem tartott önmagánál hatalmasabbnak sem földön, sem égen. Az istenek gyakran
tanakodtak, hogyan lehetne ezt a
féktelen kevélységet megzabolázni”
(Kerényi, 1997. 42.). Végül az elkábított Agditis nemi szervét egy meghajlított ághoz kötözték, s amikor
az álmából felébredő Fékezhetetlen
felugrott, kasztrálta önmagát. Kétneműsége nemtelenséggé változott.
A mítoszokban Zeus főhatalmi
szerepköre a folyamatos szexualitásban nyilvánul meg, amely a férfi
nem alapjellegzetességévé, mintegy
kulturális normává teszi a promiszkuitást. Felesége, Héra szinte összes
története a féltékenységről, a sértettségről, a bosszúról szól: az nem
zavarja, hogy saját édestestvére a
férje, hiszen beteljesedést akar tőle,
nem utódokat, lévén gyereknemzésre egymaga is képes. Zeus testvéreivel, unokahúgaival is üzekedik,
gyereket nemz akár egy sziklának
is, ahogy a fenti történetben láttuk.
Győztes és hódító, istennők és halandó nők megtermékenyítője, van, akit
jegyajándékokkal szerez meg, mást
egyszerűen elrabol, vagy álcában
megerőszakol. A válogatás nélküli
nemiség és az erőszaktevés együttesen isteni jelleget ölt alakjában.
Apollón is nagytermészetű isten
volt, és ő nemcsak nőket, lányokat,
hanem fiúkat is szeretett, ami rájuk
nézve igen nagy veszedelmet jelentett. Kerényi szerint az isten „annak
az életkornak az istene volt, melyben
a fiúk elhagyták anyjuk oltalmát, s
együtt éltek egymással. Fiatalabb
évjárataik alá voltak rendelve az
érettebb ifjaknak. Egyes idősebb férfiakhoz is csatlakoztak. Az ifjúság
mulandó virágának kora volt ez a

fiúknál éppúgy, mint a lányoknál”
(Kerényi, 1997. 65.). A lakomában
Platón is szól a fiúkkal kapcsolatot
tartó athéni férfiaktól, ez az egyik
legtöbbet elemzett és jól dokumentált antik szexuális viselkedésforma
volt, a közönséges emberi és isteni,
égi viszonyokban is működött (Platón, 1984).
Kerényi maga következetesen „fiúszerelemnek” hívja ezeket a történeteket: a legtöbb esetben ugyanakkor
a fiúk megszeretése s megszerzése,
s nem a fiúk szerelembe esése történik, ráadásul sokszor erőszakos véggel. Szerelmét, gyönyörű Hyakintost,
akit Apollon szeret, maga az isten
csapja agyon véletlenül egy diszkos�szal: Kerényi sejteti, hogy az őrült
szenvedély az, ami kontrollvesztetté teszi az istent. De a legnagyobb
dráma, lévén a későbbiekben egymásra épülő tragédiák sorozatát
okozza, a Labdakos–Laios–Oidipus
családtörténetben rejlik: a vérfertőző szexualitásba és apagyilkosságba
torkolló történet éppen egy fiúszerelemmel kezdődik. Kerényi szerint
Laios volt „a fiúszerelem feltalálója”,
aki, Pelopsnál vendégeskedve, beleszeretett annak fiába, a csodaszép
Khrysipposba, s úgy téve, mintha
meg akarná kocsihajtásra tanítani
a fiút, egy váratlan pillanatban elrobog vele, a thébai palotájáig meg sem
állva. Khrysippos szégyenében megöli magát, Pelops pedig megátkozza
Laiost: soha ne lehessen fia, vagy ha
mégis, fia kezétől haljon meg. Laios
és Iokasté egy darabig szót fogad a
delphoi jósdának, s nem nemzenek
gyereket, majd nem bírják visszafogni magukat, és tébolyult nászban
megfogan fiuk, Oidipus.
Myrrha libanoni királylányt azért
őrizte meg az európai emlékezet,

mert halandó létére isteni aspektusra tett szert: halálosan beleszeretett
apjába. A mítosztörténetek szerint
azért történhetett ez meg, mert valamelyik isten megátkozta. A bibliai
Lót lányaihoz hasonlóan elkábítja,
és „ismeretlen leányként hált apjával tizenkét vagy kevesebb éjjelen”
(Kerényi, 1997. 36.). Az emberek
számára tiltott szerelemből gyümölcs is fakadt, Adónis. Ekkor már
Myrrha szégyenében elbujdokolna,
mire a megbocsátó istenek erős illatú cserjévé változtatják.
A szexualitás és az erőszak együttes jelenlétének kiváló példája a trójai (Kerényinél „az ilioni”) háború,
amely tízéves történetének szinte
minden eseményét e kettősség határozza meg: hadizsákmánnyá tett
nők, hatalmi viszályok a két táboron
belül, vetélkedés az istenek között,
párbajok, férfiszerelmek, cselvetések, gyönyörű amazonok – akik közül
egybe, a saját maga által legyilkolt
Penthesileiába, halotti mivoltában,
beleszeret Akhilleus, így jelenítve
meg a később nekrofíliaként kategorizált szexuális viselkedést –, emberáldozatok. „Egy hiú látszatért,
csalóka választásért folyt a vér Trójában” – összegez Kerényi (Kerényi,
1997. 143.).
Erós tisztelete különösen erős volt
egy boiótiai városkában, amelynek
forrásvizében egyszer csak megpillantja magát egy tizenhat éves fiú,
s beleszeret önmaga tükörképébe:
a vágya persze nem teljesedhet be,
ezért elemészti magát. Narkissos
emlékét egy virág őrzi, a nárcisz,
amelyet az antik görögök a belőle
készíthető bódító olajért termesztettek, valamint a „narké” kifejezés, ami kábítást jelent. No meg egy
pszichológiai szakszó: a narcisztikus

személyiségzavar. A nyugati orvoslás negatív mintát formázott az önimádatba belehalt fiúból: önteltnek
mutatják, akit jogosan büntetnek
meg az istenek azzal, hogy virággá
változtatják. A „narcisztikus szégyenérzet”, a „narcisztikus düh”, az
önzőség, az irigység azok a jegyek,
amelyek egy narcisztikus beteg lényegét adják – s ami a fő tézis: nehéz
vele együtt élni. Hacsak nem tükör
vagyunk.
A forrásai között egyébként szigorúan szelektáló – s leginkább
csak a „korai” mítoszoknak hitelt
adó – Kerényi Ékhót meg sem említi Narkissosnál, tehát azt a szálat,
miszerint Aphrodité büntetése volt,
hogy Narkissos a tükörképébe szeressen bele, mert visszautasította
a nimfa, Ékho esdeklő szerelmét,
aki emiatt sziklává változott, s csak
hangja üldözte tovább az ifjút, nos,
ezt a szálat Kerényi nem tartja hitelesnek. (Ovidius a másik történetet
az Átváltozásokban írja meg.) Ékho
egy másik történetben tűnik föl Kerényinél: Pán, a kecskeisten üldözi
szerelmével, s a kétségbeesett nimfa
„Pán üldözése elől puszta hanggá,
visszhanggá vált” (Kerényi, 1997.
99.). Szerelem és erőszak, szerelmi
vágy és halál – ez tükröződik és ez
visszhangzik az emberek eredetéről
szóló történetekben.
A bódító virággá vált Narkissos és
a sziklává keményedett, de visszhangként vissza-visszatérő Ékho
higgadt leírásában Kerényi azt teszi,
amit tettek az antik görög történetmesélők, akik nem erkölcsi tanulságokat vontak le hőseik tetteiből,
csak észrevették a különöst, a megörökítésre érdemest, rögzítették a
kivételest, de stigmát nem aggattak
rájuk. A büntetés szándéka – legyen

17

18

az közösségi, jogi – a későbbi korszakok sajátja.
Ugyancsak eltér Kerényi olvasata Apollón és Marsyas történeténél
az európai emlékezetben rögzülttől.
Az ostoba Marsyas Apollónt hívta
ki dalversenyre, de persze Apollón
legyőzte, s „lehúzta bozontos bundáját”, de ebből, mondja Kerényi, „nem
kell az isten különös kegyetlenségére következtetnünk, mihelyt csak
álruhásdit látunk az állati megjelenésben. Fölösleges is a haszontalan,
lehetetlen dolgokat művelő szatírokról – így emlegették őket kezdettől
fogva – többet mesélnünk” (Kerényi,
1997. 313.). Valójában a szatírok
állatok bundájába beöltözött férfiak voltak (Marsyas maga egy vad
erdőlakó), akik táncolva, vonulva
alkották Aphrodité fallikus kíséretét – kicsit a magyarországi busókhoz hasonlóan. A kései mítoszok,
ez esetben frígiai mondák szerint
viszont Apollón egy fára akasztotta,
szadistán lenyúzta bőrét, s a történetet későbbiekben többen is mint a
szabadság jelképét megörökítették,
így Tiziano vagy éppen Rubens.
Kréta bölcs királyának felesége,
Pasipháé, beleszeret „egy csodálatos, fehéren tündöklő bikába”, meglehet, magába Zeusba, aki, mint
tudjuk, nem először ölti magára ezt
az álcát: „Egy áltehenet csináltatott
Daidalos mesterrel, és belebújt. A
bika lépre ment, s a Minótaurost,
a „Minósbikát” nemzette a királynővel, Asteriost; egy bikafejű gyermeket, akit rejtegetni kellett” (Kerényi, 1997. 66.). Minótaurost főleg
szörnyetegnek ismerjük, de Kerényi
figyelmeztet, hogy volt egy másik
aspektusa, s ebből következően egy
másik neve is, az Asterios, ami arra
vall, hogy „csillag” volt övéi számára.

Daidalus csodája, a börtönútvesztő,
a labirintus nem épült volna meg,
ha nincs a szodómia prototípusa,
ugyanakkor a kilencévenként a labirintusban eltűnt hét ifjú és hét szűz
nem az építmény civilizatorikus értékére helyezte a hangsúlyt az európai emlékezetben. Mindenesetre
Ariadnét sokáig ugyanolyan gyilkos
nőként emlegették, mint a férje csalárdsága miatt a saját gyerekeit legyilkoló Médeiát.
Az állatokkal való egyesülés más
történetben is előfordul. Kallistó vadásznő volt, s szüzességi fogadalmat
tett mint Artemis istennő kíséretéhez
tartozó nimfa. Zeus szemet vetett rá,
és minthogy Kallistó medve alakban
járt, medveként egyesült vele, állatnászban. A görög mítoszmesélők, a
más fajjal keveredés, azaz a szodómia ellenére, Kallistónak ugyanúgy
helyet biztosítottak az égen, mint
a legtöbb mitikus hősnek – ő lett a
Nagy Medve csillagkép. Kerényi szerint azért is járt neki e megtiszteltetés, mert a nászból megszületett fiú
Árkádia lakóinak ősapja lett.
Schiller Görögország isteneiről írt
versében siratja ezt a hajdanvolt
szenvedélyteli világot, melynek helyén csak a lélektelen szó (entseelte
Wort) maradt. A sok látható isten
kiürült helyét a zsidóktól elragadott, egyetlen, láthatatlan Isten foglalta el. Schiller szerint a mitikus
tudat elhiteti az emberrel, hogy őt is
szánták valamire. Értelemmel telíti a különben értelmetlent: a szépséggel a tragédiában, a bukásban,
a szenvedésben is alternatív világértelmezés végezhető az antikvitás motívumaival (Safranski, 2007.
284.). A platóni-szókratészi alapokra támaszkodó kereszténység kettéhasította a világot egy látható és egy

nem látható részre, megteremtve az
e világ és a túlvilág, a test és a lélek,
a természetesség és természetellenesség kettősségét. A zsidó Bibliából a keresztény emberképbe átkerült eredendő bűn lehetetlenné tette
az antik isteni örökség folytatását.
Az emberi viselkedés testi eredetű
késztetései, köztük a leghatalmasabbak, a szexualitás és az erőszak,
mind az erény paravánja mögé kerültek, s mint bűnök és kísértések
megmételyezték a legártatlanabb
örömöket is.
Mint Richard Webster írja, Pál és
Platón korától Szent Ágostonig és tovább „az érzékiséget nem kizárólag a
szexuális bujaság színtereként képzelték el, hanem ez volt az emberi
ösztönös, bukott lényege is, amelybe
gyakran beleértették az érzéseket is
– különösen a pogány »testi érzéseket« és azokat a »világi« érzelmeket,
amelyek elvonhatják a lelket Istentől” (Webster, 2002. 608–609.). A középkori nyugati keresztény társadalom enciklopédiájaként is olvasható
Isteni Színjáték által megjelenített
pokolbeli esetek tanúsága szerint
nem volt olyan öröm, melynek élvezőit ne fenyegette volna az elkárhozás. Dante két éneket is szentel
azoknak, akik a Pokol hetedik körében sínylődnek, mert amikor éltek,
nem tudtak ellenállni a testükben
újra meg újra feléledő, természetellenesnek bélyegzett vágyaknak. „A
szexuális értelmű emberi test pedig
maga volt az ördög, a szarv, a farok
mint kihangsúlyozott és eltorzított
nemi szervek egy szempillantásra
felismerhetővé tették a gonosz birodalmának királyát” (Bíró, 1997, 11.).
A testi vágyakból táplálkozó bűn
fogalma nagy hatású viselkedésszabályozó eszközzé vált, de nem

elsősorban a büntetés, hanem a
bűntudat miatt. A bűnt nem kellett
elkövetni, elég volt a bűn gondolata, a „bűnös szándék”. Ezáltal a bűn
univerzuma parttalanná tágult, s
még a szentek sem lehettek biztosak
abban, hogy bűntelenek.
Nem valószínű azonban, hogy a
keresztény erények paravánja mögött kevesebben, kevesebbszer tévedtek a természet rendje elleni szexuális viselkedések labirintusába. A
Carmina Burana néven ismert, a 13.
században született latin és német
nyelvű versgyűjtemény darabjai azt
mutatják, hogy az ókorban megszokott polimorf perverzitás része maradt a keresztény életnek. A különbség csak abban volt, hogy a polimorf
perverzitás aktusait stigmatizáló, az
örömöt megmérgező bűntudat iszonyatos erejű fegyelmező és ellenőrző
eszközt adott a hatalom kezébe. Az
erőszak társadalomtörténetéről írott
könyvében Reemtsma ír arról, hogy
a szexuális viselkedések szigorú szabályozása révén keletkezett frusztráció okán feltámadt agresszivitással
szemben a hatalom jóval megengedőbb volt (Reemtsma, 2017). Szemben a szexuális aktusokat övező
titokzatossággal, az erőszakos cselekvések nyilvánosak voltak, s akik
ezekben aktív vagy passzív módon
részt vettek, úgy érezhették, hogy
a hatalom fényében sütkéreznek. A
háborúk, a pogromok, a rafinált kínzásokkal tarkított nyilvános kivégzések legitimizálták a szexualitás
másik arcát, az agresszivitást.
A nemek közötti határok szigorúak
voltak, senkinek nem lehettek kétségei, hogy ki a nő, ki a férfi. A női és a
férfitest világos eligazítást nyújtott
a nemi hovatartozás dolgában. A
fogamzásra való készenlét, a bekö-
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vetkezett fogamzás, a teherbeesés,
a szülés (esetlegesen a koraszülés) a
nőket erőteljesen megkülönböztette
a férfiaktól. A nőkhöz képest tudatlan, beavatatlan, kevésbé természeti férfiak a férfiasság attribútumait
magukra öltve a nőiesség ellentétének megjelenítésére kényszerültek.
Míg a nők nőiességének bizonyítéka
a testük volt, a férfiak esetében a
férfiasság bizonyítására a test kevés volt. Ha akarták, ha nem, erőt,
aktvitivást, kezdeményezőképességet kellett mutatniuk, hogy férfiasságukat bizonyíthassák. A férfiasság
nem lehetett természetes, szemben
a nőiességgel. A megszületett gyermekek nemüknek megfelelő viselkedésre való felkészítése nyomban a
születést követően elkezdődött, a fiúknak férfiakká, a lányoknak nőkké
kellett válniuk.
Az alternatív nemi viselkedés
mind a férfiak, mind a nők körében a bűn tartományához tartozott.
A nemi határok átlépése mindkét
nem esetében kísértő lehetőség volt,
melynek szankcionálása azonban a
férfiak esetében szigorúbb volt, mint
a nőknél. A testi gyengédség, az intimitás gesztusai és aktusai a nők között inkább megengedettek voltak,
mint férfiak között, akik csak egy
igen szűkre szabott viselkedési repertoár szerint érintkezhettek egymással testileg, nem csókolózhattak,
nem simogathatták egymást.
Más szempontból a nők helyzete
rosszabb volt, mint a férfiaké, hiszen
a bűn fészkei a nőnek a férfira ellenállhatatlan vonzerőt gyakoroló testnyílásai voltak, s ezáltal a csábítás,
a kísértés terhe a nőre hárult. A nőiségben rejlő varázst a boszorkányság fordította negatívba. A hatalmas érzelmi energiákat mozgósító

boszorkánykép „alfája és ómegája” a
nő volt (Bíró, 1997. 47.), akinek teste
a férfigyönyör változatos lehetőségeit kínálta, miközben a lehetőségek
megvalósulására a nők nem adtak,
nem adhattak módot. A nők jelenléte
a férfiak terében ezáltal folyamatos,
sosem apadó frusztráció forrásává
lett, ami magyarázza a boszorkánykép szexuális felfűtöttségét. A férfiak megrontására, elcsábítására kész
boszorkánykép
megkonstruálásával a férfiak a nőkbe fordították az
agressziót, amelyet voltaképpen ők
éreztek a nőkkel szemben polimorf
perverz vágyaik kielégülésének meghiúsulása okán. Férfiak voltak, akik
leírták a boszorkánymeghatározás
protokollját, férfiak voltak, akik a
kínzókamrákban kicsiholták a boszorkányság vádjával feljelentett
nőkből a beismerő vallomásokat, s a
bűnösöket férfiak ítélték el, végezték
ki. A kivégzésekre a nyilvánosság
tereiben került sor, ahol a lelkes nézőseregben nők is voltak, akik semmiféle szolidaritást nem mutattak a
máglya tüzében elhamvadó sorstársaik iránt (Foucault, 1996).
Az alternatívátlan férfi-nő dichotómia mindkét nem tagjaiban interiorizálódott, és a gyermekkori
szocializációban nemzedékről nemzedékre újratermelődött. A nők által
nyújtható élvezetekre nyitott férfiak
többféle magatartási minta között
választhattak. Kézenfekvő volt a
házasság által kínált megoldás, de a
monogámia járma nem minden férfi számára volt viselhető. Don Giovanni és Casanova követői a nőkre
gyakorolt ellenállhatatlan vonzerejük adta előnyöket kihasználva sorozatban csábították el a felkínálkozó
nőket. Nem válogattak: kényszeres
szexuális vágyaiknak engedve soro-

zatban elégítettek ki minden útjukba akadó nőt. Azok a férfiak, akik
a legkisebb ellenállás irányában
keresték a megoldást, a prostituáltakhoz fordultak, akiknek szolgáltatásait az utcán vagy a bordélyházakban vették igénybe. Az anyagi
ellenszolgáltatás fejében a hozzájuk
forduló férfiakat testi örömökben
részesítő prostituáltak voltak a leginkább megvetett nők. Az ágyasok,
a kitartottak, a szeretők, az alkalmilag félrelépők státusza hozzájuk
képest jóval kedvezőbb volt.
Bármelyik magatartást választották is a férfiak, egyiknek sem a nők
iránt érzett empátia volt az alapja.
Ellenkezőleg, a férfiak – testi és társadalmi erőfölényük birtokában – a
saját kielégülésükre figyeltek első
sorban, mit sem törődve a női test
titkaival.
A nők helyzetét nehezítette, hogy
a szexuális együttlétek következményeként akaratuktól függetlenül
teherbe eshettek. Ha a fogamzásra
házasságon belül került sor, akkor
a nő megszülte gyermekét, annyiszor, ahányszor férje teherbe ejtette. A házasságon kívüli fogamzás
bonyodalmakkal járt, akár magzatelhajtás, akár gyermekszületés volt
a vége. A fogamzás kockázatait minden esetben a nőnek kellett viselnie.
A mereven meghatározott, mindkét fél számára tartós szexuális
kielégületlenséget okozó férfi-nő dichotómia ellenreakciójaként mindkét nem tagjaiban megjelentek a
határsértők, akik a másik nemnek
megengedett viselkedésre éreztek
magukban késztetést (Bakó, Tóth,
2008). Voltak férfiak, akik a férfit
keresték a másik férfiban, mert nem
érezték magukat férfinak. Mások a
férfiban (a fiúban) a nőt keresték,

akit nem találtak meg a nőkben,
akikkel összehozta őket az élet. Voltak, akikben ez a késztetés cselekvésbe fordult, s voltak, akikben csak
mint soha be nem teljesült vágy élt.
A férfiak számára előírt nemiszerep-határok áthágásainak változatairól számos közvetlen és közvetett
forrás áll rendelkezésre. Csehy Zoltán vállalkozott arra, hogy a magyar
irodalom férfi szerzőinek írásai között szétnézve megkeresse a rejtjelezett szerelmi szövegek megfejtési
kódjait (Csehy, 2014). A rejtjelezés
okai nyilvánvalóak. A férfiak közötti
nemi érintkezést a zsidó-keresztény
normák és a rájuk épülő jogrend
a nyugati világban tiltotta. Csehy
műve azt mutatja meg, hogy a tiltás
árnyékában még virágzott a férfihomoszexualitás Magyarországon, s
feltehetően nem volt más a helyzet a
keresztény Európa más országaiban
sem, elég, ha eszünkbe jut Shakespeare, Michelangelo, von Platen
vagy Winckelmann.
A nők határsértései még kevésbé voltak láthatók, mint a férfiaké.
Rakovszky Zsuzsa írta meg a Saroltaként megkeresztelt Vay Sándor
történetét, melyhez hasonló történetek nyilván vannak, de javarészt
feltáratlanok. Várat magára annak
történeti bizonyítása, hogy a háborúk során „átöltöző”, magukat férfivá
változtató nőket csak a hősies kiállás
vagy egyszerűen nők iránti vágyak,
vonzalmak motiválták-e: a dicső és
bátor katona szerepe erotikus gyönyört, már-már szexuális kielégülést
is jelenthetett ezeknek a nőknek. A
férfitest kísértését érző férfi sémájához képest a női testhez vonzódó
nő sémája nem konceptualizálódik a
nőkkel amúgy is szűkkeblűen bánó
nyugati kultúrában, de titkos for-
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gatókönyvként nagyon is jelen volt
a nők közötti kapcsolatokban (Bíró,
1997. 54.). A bűntudat és a szégyen
mindkét nem határsértőinek életét
megmérgezte.
A Biblia alapján levezetett szexuális viselkedési normáknak nem megfelelő viselkedések egyházi tiltása
kapóra jött az egyéni szabadságok
minden válfajával szemben álló világi hatalomnak, mely a szexuális szabadságban veszedelmes precedenst
látva, a szexuális tévelygést, ha az
kiderült, kegyetlen büntetésekkel
sújtotta. Különösen rosszul jártak
a homoszexualitással vádolt férfiak:
rájuk halál várt. Már rég véget ért a
középkor, de az üldözés a Nyugat országaiban tovább folytatódott. NagyBritannia örök szégyene, hogy a 20.
század közepén a halálba üldözte
a zseniális Alan Turing matematikust, aki megfejtette a németek titkos harcászati kódját, az Enigmát.
A felvilágosodás viharában megszületett emberi jogok alanyai mintha angyalok lettek volna. A forradalmi Franciaország alkotmányozó
nemzetgyűlése által 1789. augusztus 26-án Párizsban elfogadott emberi és polgári jogok nyilatkozata
„emberekről”,
„állampolgárokról”
beszél, akiknek nemét nem említik.
A nőkről szó sem esett. Az állampolgárok magától értetődően férfiak
voltak. A politikai szabadság nem
hozta magával a nemi szabadságot.
Az új tömlőben ott maradt a régi
bor. Ugyanakkor Marquis de Sade
rögtön „lefordítja” a kihirdetett elveket a maga nyelvére: „Az egyenlőség
a lopást, a testvériség a vérfertőzést
igazolja, a rágalom, a szentséggyalázás, prostitúció, házasságtörés,
szodómia, gyilkosság pedig, vagyis az összes »sületlenség«, amelyet

egy republikánus kormányzatnak
be kellene tiltania” – szerves része
a forradalomból következő korlátlan
szabadságmozgalomnak (Thomas,
2003. 201.). Az erotomán pszichopataként nyilvántartott Sade márki
a charentoni tébolydában hal meg,
ami jól érzékelteti, mi várt a nyugati
kultúrában arra, aki még a polimorf
perverzitás határán is túllépett.
A 19. és a 20. század fordulóján a
dionüszoszi szellem orvosi köntösben szabadult ki a palackból. Párizs
Salpêtrière nevű kórházában a neurológus Jean-Marten Charcot időről
időre pszichiátriai demonstrációkat
tartott, melyeken hisztériával diagnosztizált nőbetegeket hipnotizált: a
kizárólag férfiközönség előtt tartott
előadásokon hisztérikus rohamokat
átélő/eljátszó nőket orgazmusközeli
állapotba segítették, ha kellett,
speciális orvosi eszközökkel. A demonstrációkat 1885 októbere és
1886 februárja között buzgón látogatta egy ambiciózus bécsi pszichiáter, Sigmund Freud, aki a hisztéria gyógyításának titkait akarta
ellesni Charcot-tól. Freud betegei
javarészt Bécsben, asszimilált zsidó polgári családokban nőttek fel.
A betegekről rendre kiderült, hogy
nem tudtak vagy nem akartak a középkorból örökölt szexuális normák
szerint érezni és viselkedni. A hipnózis helyett Freud a beteggel folytatott közvetlen kommunikáción alapuló szabad asszociációs technikát
alkalmazta. Ma már tudjuk, hogy
Freud gyógyítási kísérletei sorra kudarcot vallottak (Webster, 2002). A
gondolat azonban, mely a gyógyítót
vezette, bevégezte a francia forradalom által félbehagyott munkát, s
elindította a szexuális felvilágosodás
rögös, de visszafordíthatatlan folya-

matát Nyugaton. Freud, mint az általa megalkotott „polimorf perverzitás” kifejezés is mutatja, még foglya
volt a szexuális viselkedést mereven
szabályozó normáknak. A lelki betegségek eredetét nyomozva arra a
következtetésre jutott, hogy az okok
a perverz nemi viselkedésekre ösztönző, elfelejtésre ítélt gyermekkori
traumákból táplálkozó vágyakban
keresendők. A 20. században igen
hamar népszerűvé váló pszichoanalitikus elmélet legitimálta a szexualitásról való beszédet, szétszakította
a szexuális viselkedések dionüszoszi
sokféleségét elleplező fátylat, lassanlassan normalizálta, amit korábban
a vallási és politikai közbeszédben
évszázadokon át abnormálisnak tartottak.
1914-ben kitört az első világháború, melynek ide-oda mozgó, de az
áttörést semelyik fél számára sem
hozó frontvonalain milliószámra
pusztultak el a katonák, akik nem
lehettek mások, mint férfiak. A katona szerepében bőven adódott alkalom a férfiak számára megengedett
agresszivitás kiélésére. A háború
azonban 1918-ban véget ért, s ezzel
megkezdődtek a férfiak megpróbáltatásai. A hadseregbe bevonult férfiak munkaköreit nők vették át. A
nőket magukat is meglepve kiderült,
hogy a modern társadalom szervezete által felkínált munkahelyeken,
ahol korábban férfiak dolgoztak, a
nők ugyanolyan értékű, ha nem jobb
munkát képesek végezni.
A háborúból visszatérve a férfiak
nem ugyanazokkal a nőkkel találkoztak, mint akiket odahagytak, s
a nők sem ugyanazokat a férfiakat
látták viszont, akiktől elbúcsúztak.
A munkavállalás adta függetlenséget megtapasztaló nők már nem

akartak visszatérni a konyhába és
a gyermekszobába. A háború által
megkínzott, lelkileg és testileg sérült, agresszív egykori katonák a
nők szemében elvesztették szexuális
vonzerejüket. Szélsőséges, de beszédes példa, hogy Magyarországon a
háborút követő békeévekben a Tiszazug falvaiban a nők százával gyilkolták meg arzénes levessel megetetve
a fölöslegessé vált férfiakat (Mátay,
2017).
A nők munkába állásával visszavonhatatlan változások kezdődtek
a férfi-nő viszonyban. A változások
egyaránt érintették a társadalom
rendszerszintű szerveződéseit és az
életvilág szerkezetét. A kevésbé iskolázott, kisebb kapcsolati tőkével
rendelkező, önképükben még nem
eléggé erős nőknek a 20. század kezdeti évtizedeiben a társadalmi munkamegosztás alacsony presztízsű
helyei nyíltak meg, s ha magasabbra
jutottak is, rá kellett jönniük, hogy
ugyanazon munkáért kevesebb fizetésre számíthatnak, mint a férfiak. A 20. század második felében
végzett nemzetközi időmérleg-vizsgálatok tanúsága szerint a modern
világban lehetővé vált tömeges munkavállalás nem mentesítette a nőket
a házimunka és a gyermeknevelés
kötelmei alól, ami jelentős többletterheket hárított rájuk (Szalai,
1978).
A háztartás világából kiszabadult
nők mozgástere és kapcsolati hálója
kibővült. A korábban a házasságra korlátozódó családi együttélési
minta mellett megjelent az élettársi
kapcsolat és az egyedülálló életmód.
A megszületett gyermekek száma
csökkent.
A születésszabályozás különböző
módszereinek alkalmazása mindig
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is részét képezte a nők és a férfiak
közötti szexuális kapcsolatoknak,
de mindegyik módszernek voltak
hátrányai, s igen nagy számban
fordult elő magzatelhajtással vagy
szüléssel végződő nem kívánt terhesség, aminek senki sem örült. A
fordulatot az 1961-től széles körben
alkalmazott hormonális fogamzásgátlás hozta el, melynek révén a nők
szexuális élete mentesült a bekövetkezhető fogamzás okozta szorongástól. A nem kívánt terhesség rémétől
megszabadult nők a szexuális aktus
kezdeményezésében és a szexuális
aktivitásban egyenrangúvá váltak a
férfiakkal (Tiger, 1999).
A nők helyzetében bekövetkezett radikális változások a modern
életbe belépő nők egymást váltó
nemzedékeiben egyenesen megkövetelték a nők társadalmi és magánéleti szerepeinek újrafogalmazását.
A programok minden esetben a nők
férfiakhoz képest hátrányos helyzetének megváltoztatását célozták.
Miközben a nők és a férfiak közötti
hátrányok az idő előrehaladtával
a modern nyugati társadalomban
csökkentek, a feminista programok
egyre radikálisabbakká váltak. Julia Kristeva szerint a „nőiesség” a
biológiai nemtől függetlenül stigma,
mely elnyom és kirekeszt. Napjaink
feminizmusa minden elnyomott és
kirekesztett csoport felemelését és
egyenjogúsítását a mozgalom zászlajára tűzi.
Ha a változásokat az egész Földön
élők egyetemének összefüggésében
vizsgáljuk, akkor látnivalók a Huntington értelmében vett civilizációs
korlátok (Huntington, 2015). A nőférfi viszony megváltozására csak a
görög-zsidó-keresztény civilizáció s
annak is nyugati változata nyújtott

reális lehetőséget. A katolikus-protestáns vallási tér, még ha utóbb szekularizálódott is, kezdettől az egyéni
élet egyszeriségét és megismételhetetlenségét állította a középpontba,
ami nélkül a nemi szocializáció által megkövetelt elfojtások nem hozhatták volna azokat a normákat és
szabályokat, amelyek a bűn és a szégyen tartományába utalták a lehetséges szexuális aktusok zömét.
A szexuális felszabadulás a kollektivista civilizációkban elmaradt. A
szexuális aktusok tarkasága természetesen megmaradt, de mind a férfiak, mind a nők esetében elmaradt
a nagy „coming out”. A nyugati, individualista, szexuálisan felszabadult
társadalmakba irányuló férfiak és
nők tömegei szükségképpen magukkal hozzák elfojtásos szocializációs
múltjukat, melytől vallási, családi,
kulturális kötődéseik folytán nem
könnyen szabadulnak. A globális
migráció a civilizációk közötti, korábban jelentős földrajzi távolságban húzódó határokat testközelségbe hozta.
Napjaink kultúraközi konfliktusainak java a migráció által testközelségbe hozott civilizációs határok
mentén elsősorban a nemi szerepek
és a nemi viselkedés kapcsán közvetlenül megtapasztalt ütközésekből fakad, melyek természetét kellő
felkészítés és interkulturális nevelés
hiányában sem a fogadó társadalmak tagjai, sem a bevándorlók nem
értik. Ami az egyiknek természetes
és magától értetődő, az a másiknak
természetellenes és felháborító.
A harcos feminizmus állításaival
ellentétben azt mondhatjuk, hogy a
21. században a nyugati társadalmakban (Nyugat- és Közép-Európában, Észak-Amerikában) a nők

egyáltalán nem állnak rosszul a
nemi egyenjogúsításért folytatott
harcban. Bebizonyosodott, hogy a
társadalmi munkamegosztás rendszerében nincs olyan pozíció, melynek betöltésére ne lennének éppúgy
alkalmasak, mint a férfiak. Bár még
mindig van számos gazdasági és politikai szervezet, amelyben a férfiak
előnyt élveznek a nőkkel szemben,
nincs olyan érv, amely legitimálhatná a férfiak dominanciáját. Az erőszakszervezetek, amelyek hosszú
időn át hallani sem akartak a nők
befogadásáról soraik közé, napjainkban megnyíltak, s a rendőrség, a katonaság, az elhárítás egyre több nőt
alkalmaz, akiknek a rangbeli emelkedését az „üvegplafon” sem akadályozza többé.
A nagy társadalmi figyelmet kiváltó látványsportversenyekben a
nők kezdettől fogva részt vettek, de
idővel megszűntek azok a korlátok,
amelyekkel egyes sportokat a nők,
más sportokat a férfiak számára
különítettek el. Az uniszexszé vált
sportok (kajak-kenu, futball, síkfutás, gerelyhajítás stb.) a nők testét
a férfi test mintái szerint alakították. A sikeres női sportolók ezekben
a sportágakban egyre inkább a férfiakra kezdenek hasonlítani. Nincsenek adataink, de sejtjük, hogy a
férfias testben élő sikeres sportoló
nők testük átalakulását a sikerért
hozott, vállalt áldozatként fogják fel.
A férfiakkal a társadalomban és
a magánéletben teljes mértékben
egyenrangúvá váló nők nem váltak
férfiakká. Férfi módra gondolkozhatnak, vezethetnek, cselekedhetnek, de testük női test, mely egyedül
alkalmas a fogamzásra, a csecsemővé érő magzat kihordására és
megszülésére. A társadalmi és tár-

sadalom-lélektani emancipáció nem
változtathatta meg a női lét alapvető
biológiai meghatározottságát.
A szülésre való alkalmasság hos�szú távon stratégiai előnyhöz juttatta a nőket. A nők lépésről lépésre
kiszorították a férfiakat a korábban
kizárólag férfiaknak fenntartott pozíciókból, s ezzel bebizonyították,
hogy semmivel sem érnek kevesebbet a társadalmi érvényesülés színterein, mint a férfiak, de közben
megmaradt számukra az emberi élet
reprodukciójának lehetősége, amire
a férfiak soha nem lesznek képesek.
Az ő feladatuk csak a megtermékenyítés, amit mesterségesen is el lehet végezni. Ők csak a spermiumot
adják. A változások eredményeként
a férfiak elvesztették a nő meghatározásában korábban élvezett monopóliumukat.
A nők társadalmi és magánéleti
térhódítására a férfiak regresszióval
reagáltak, melynek során visszatértek a nemi szocializáció kortárscsoportokból ismert szakaszához.
A nemi szocializáció fontos fázisa a
nemileg szegregált kortárscsoportok megjelenése. A csak fiúkból álló
kortárscsoportok funkciója a nemi
azonosságtudat megszilárdítása a
hasonlóság bázisán. A kortárscsoportokban szerzett biztonságos nemi
azonosságtudat próbája utóbb a másik nemmel való kockázatos találkozás és szexuális érintkezés.
A megriadt férfiak olyan terepeket
kerestek, ahová a nők nem tehették
be a lábukat. Az első világháborút követően a vesztes országokban gomba
módra elszaporodtak a paramilitáris
szervezetek, amelyeknek kizárólag
férfiakból verbuvált tagjai szélsőséges, agresszív, tekintélyelvű ideológiákat vallottak. A népszórakoztatás
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eszközévé vált sportok élesen elkülönültek nemek szerint. Az országos
és nemzetközi sportversenyeken szereplő szép, fiatal, ruganyos férfi- és
női testek látványa valósággal megigézte a versenyek közönségét. A hatást megsokszorozta a születőfélben
lévő audiovizuális tömegkommunikáció, melynek első, máig érvényes
példája Leni Riefenstahlnak az
1936-os berlini olimpiáról készített
filmje. A 20. század végéig a politika
a férfiak világa maradt. A demokratikus és a totalitárius rendszerek vezetői mind férfiak voltak.
A tömegkultúra továbbra is fenntartotta a korábbról örökölt férfi-női
dichotómia egyeduralmát. A filmek
férfi hősei továbbra is úgy viselkedtek, mintha még működőképesek
volnának a nők szexuális alávetésén és a férfiak felsőbbrendűségén
alapuló Don Giovanni- és Casanovatípusú stratégiák. A tömegkultúrában, Gore Vidal kifejezésével élve,
az alternatív szexualitás minden
megnyilvánulását elfojtó „heteroszexuális diktatúra” uralkodott. A
homofóbia általános volt.
A látszat csalt. A férfiszerep válságban volt, és ezt a férfiak nem
voltak képesek feldolgozni (Hadas,
2003). Valóságos sokkot váltott ki
a nyilvánosságban Alfred Kinsey és
munkatársai 1948-ban közölt jelentése, mely sok ezer amerikai férfi
szexuális szokásainak feltérképezése alapján azt mutatta, hogy a megkérdezettek 46 százaléka élete során
reagált vele azonos nemű személytől
származó szexuális ingerre, s 37 százalékuknak szexuális kapcsolata is
volt fiúkkal vagy férfiakkal. A biszexuális viselkedés tartósan vagy ideiglenesen széleskörűen megfigyelhető volt (Kinsey et. al., 1948).

Kinsey vizsgálati mintájába bekerült egy benzinkutas, aki a hadseregből leszerelve, 1946-ban egy
hollywoodi benzinkút kezelőjeként
kezdett új életet. Fiatal, jóképű férfi
volt, aki anyagi ellenszolgáltatásért
szívesen lefeküdt a benzinkútnál
megforduló vendégekkel, akár nők,
akár férfiak voltak. A hollywoodi színészvilágban hamar elterjedt a szép
benzinkutas híre, aki idővel otthagyta a benzinkutat, és a lakásában
fogadta a hozzá fordulókat. Aggkorában publikált emlékiratai, majd
az emlékiratok alapján készített
dokumentumfilmes vallomásai arról tanúskodnak, hogy a hollywoodi
filmek férfi bálványai csak a filmekben feleltek meg a zsidó-keresztény
kultúrában kidolgozott heteroszexuális férfival szemben támasztott elvárásoknak. A valóságban ittak, kábítószereztek, s éjszakánként Scotty
ágyában
henteregtek
(Bowers,
2012).
A férfiszerep válságának nincs
vége. Megmaradt hatalmi pozícióik
birtokában a dionüszoszi kísértéseik által elbizonytalanított férfiak
kényszeresen ragaszkodnak a nők
feletti nemi uralomhoz, melynek
érvényesítése érdekében nem riadnak vissza az erőszaktól sem. A
The New York Times 2017 októberében közölt egy cikket a neves
hollywoodi filmproducerről, Henry
Weinsteinről, aki a sikerre vágyó
színésznőknek szexuális szolgáltatásokért cserébe szerepeket osztogatott, érvényesülési lehetőségeket
nyújtott. Weinstein ügyének nyilvánosságra kerülésével a hasonló
esetek lavinája indult el a világon
mindenütt, Magyarországon is. Az
is nyilvánvalóvá vált, hogy a szexuális agresszió célpontjai nemcsak

nők, hanem fiatal fiúk is lehettek.
Elindult s azóta is tart a hatalmi
pozíciójukkal visszaélő férfiak által
elkövetett erőszakos szexuális kezdeményezések áldozatainak hangot
adó #metoo mozgalom.
A 20. század második felében a
zsidó-katolikus-protestáns kereszténység örökségét hordozó nyugati
világban szexuális forradalom ment
végbe, mely mindkét nemet érintette. A szexuális forradalom egyértelművé tette, hogy az ember szexuális
viselkedésének addigi meghatározottságai tarthatatlanok, fellazultak a nemek között mereven megvont határok, és kérdésessé vált a
férfiak nők feletti hatalma.
A nem korábban kétértékű változója sokértékű, skálázható változóvá vált. Mindkét nem számára
kiderült, hogy a nemi viselkedés és
a nemi azonosságtudat a korábban
egymást kizáró két változat helyett
sokféle megjelenést mutathat.
Voltak, akik a változások elől a
homofóbia várába menekülve kényszeresen ragaszkodtak a korábbi
nemi dichotómiához. Mások kiléptek a homályból, s nyíltan a saját
nemükből választottak szexuális
partnert. Sok országban az azonos
neműek együttélése jogi elismerést
is nyert. Sokan éltek a biszexualitás
adta lehetőségekkel. Akiknek az új
(valójában, mint láttuk, nagyon is
régi) szexuális kategóriák nem feleltek meg, azok a szexualitást leíró
fogalmakat megnyomorító heteroszexuális diktatúra tagadásaként
létrehozták a queer kategóriát.
Mindez új kommunikációs környezetben ment végbe. A mindenki számára mindig mindenütt
hozzzáférhető, képek, hangok, szövegek adására és fogadására alkal-

mas kommunikációs hálózat révén
minden szexuális orientáció követői
számára hatalmas mértékben megnyílt az elérhető partnerek köre. A
szexuális piac szereplőiről lekerültek az álarcok. Bordélyház lett az
egész nyugati világ.
A tömegkultúra lépést tartott
a változásokkal. Az új bálványok
már nem titkolták szexuális irányultságukat. A sok kisebbségből szivárványszerűen összeszőtt
LMBTQI (leszbikus, meleg, biszexuális, transzszexuális, queer, interszexuális) közösséghez tartozás
attribútumait nyíltan felvállaló
népszerű színészek, énekesek, zenészek, táncosok láttán a társadalmak érintett, addig bujkáló egyedei
felbátorodhattak, és felvállalhatták
identitásukat, míg a defenzívába
szorult heteroszexuális többség tagjai könnyen azt gondolhatták, hogy
valójában ők a kisebbség, és hisztérikus populista kampányokban
hívták fel a veszélyre a figyelmet.
A jellemzően zárt gondolkodású, a
másság egyéb formáival szemben
intoleráns társadalmakban a szexuális kisebbségek vélt inváziója a
populista politika kedvenc haszonszerző terepe.
A nyugati társadalmakban általánossá vált nemi elbizonytalanodásnak
a nemi szocializációra kifejtett hatásait ma még nem ismerjük. A zsidókeresztény felfogás szerint konstruált nemek alkonya ma még javarészt
megválaszolhatatlan kérdéseket vet
fel az életbe belépő új nemzedékek
nemi azonosulási lehetőségei szempontjából. A testileg adott nemi jegyek nyilván ugyanazok, mint voltak.
Kérdés azonban, hogy a gyermekek
nemi fejlődését hogyan befolyásolja
a queer környezet, mely azt sugallja,
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hogy minden nemi viselkedés, minden nemi identitás megengedett.
Valószínűleg nagy számban lesznek olyan gyermekek, akik nem fogadják el saját anatómiai nemüket,
s a másik nemhez akarnak tartozni. Mint arról már volt szó, a másik
nemhez való tartozás vágya nem új.
Ami új, az a támogató, nem ellenséges kulturális környezet, a társadalmi média által nyújtott támogatás és
a nemváltoztatásban rejlő üzleti lehetőségek a sebészet és a gyógyszeripar számára (Takács, 2006).
A nemváltoztató akarat azonban
biológiai korlátokba ütközik. A nővé
operált férfi nem lesz képes fogamzásra, nem lesz terhes, nem fog
szülni. A férfivá operált nő meddő
marad. A nemváltoztatás biológiai
korlátai miatt természetes úton lehetetlen szülői szerep mások által
megszült gyermekek örökbefogadásával lehetséges.
A 3. évezred elejére létrejött
posztgenderista tudományos (és köznapi) beszéd az emberi képességek
mesterséges és felesleges limitálásának tartja a társadalmi, sőt a biológiai nemek szerinti kategorizálást.
Az emberre kényszerített biológiai
és pszichológiai korlátozásokat a
neurotechnológia, a biotechnológia
és a reproduktív technológiák eszköztárával vélik megszüntethetőnek.
Ezek alkalmazásával választhatóvá
válik bármelyik nemhez tartozás,
nem kellenek „anyák”, „apák”, és a
mesterséges méh szükségtelenné, de
legalábbis kiválthatóvá teszi a biológiai méhet. A biológiai keretek kitágítása, a pszichológiai androgünitás
az emberek számára a jövőben megtapasztalhatóvá teheti a létezés akár
maszkulin, akár feminin aspektusát
(Dvorski–Hughes, 2008).

A nemi önazonosságra találás
mára túlhaladt a tudományos diskurzuson. Ausztrália legfelsőbb bírósága 2014-ben törvényessé tette
a gendersemlegességet, amikor kimondta, hogy egy ausztrál állampolgár – aki túlesve két nemváltoztató
operáción, már sem nőnek, sem
férfinak nem vallotta magát – hivatalosan is nem nélkülinek legyen
elismerhető, s okmányaiban a nemi
hovatartozásnál ez szerepeljen: nem
specifikált (non-specific). Norrie történetében egyszerre tűnik fel régmúlt és közeljövő, a nyugati kultúra
forrásvidéke és egy, a napjainkból
egyelőre meglehetősen szürreális
perspektíva: Norrie ugyanis önmagára az antik görög androgün fogalmat szereti alkalmazni, de szívesen
veszi azt is, ha „lányfi”-nak szólítják.
A harmadik nem, azaz a nemtelenség elterjedése a nőnemű és hímnemű főneveken alapuló nyelvrendszerek teljes átalakítását hozhatja el
– ilyen az angol, az orosz, a német
nyelv is, nemcsak a tamil.
A ki kit s hogyan tesz magáévá nyelvi kifejezéstörténetei Nádas Péter
regényeiben jutnak filozófiai szintre,
aki a nemekről szóló pornografikus,
orvosi és szimbolikus beszédmódokon
és „a nemeken, a gender-narratíva
dichotómiáján túlívelő, akár mitikusnak is tekinthető androgüneszméhez, a hermafroditizmushoz,
a szexualitás oszthatatlanságához,
a »nemektől való megszabadulás«
vágyához közelít” (Balassa, 2007.
237.). Az égi és a földi szerelemről
című esszéjében a kulturális nemi
törvények kapcsán így összegez: „…
nem az incestust, hanem annak az
önmagunktól való megtagadását
kell természetellenesnek tartanunk.
Nem azt, hogy szerelmesek vagyunk

a szép és okos anyánkba, apánkba,
nővérünkbe, fivérünkbe, nem azt,
hogy szerelmesek vagyunk a saját lányunkba vagy saját fiunkba, akikbe
az emberi törvények szerint nem lehetnénk szerelmesek, hanem azt kell
természetellenesnek mondani, ha ők
jók és szépek, és mégis azt merészeljük állítani, hogy nem vagyunk beléjük szerelmesek” (Nádas, 2010. 274.).
A 20. században kitört szexuális
forradalom kihívás a 21. században

élő emberek számára. A nem nyugati
kultúrák, ha akarják, ha nem, érintkeznek és egyben ütköznek a nyugati
kultúrával, s az ütközés talán sehol
nem annyira éles, mint a szexualitás
ügyeiben. A nemek alkonya a nyugati kultúra számára lehetőséget kínál
a kezdetekhez való visszatérésre.
Eljött az ideje egy új lakomai beszélgetésnek, mely alkalmat adhat arra,
hogy újragondoljuk Dionüszosz és
Apollo elátkozott szövetségét.
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