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Dunkel Nepomuk Norbert:

Bőn bak, szivárvány háttérrel
lélek tan, szexualitástörténet, az üldözés anatómiája

Bár a bőn bak legtöbbször fekete, a színe jel zi: más. A pap kezét reá tevén, a
közösség bőneit reá terhelve, elzavarja a pusztába, messze el, a közösségtıl.
Amirıl most szólni fogok, az most épp egy szivárván yszín ő bőn bak. Ahh oz,
hogy m egértsük, miért gond „m ásn ak” lenni, h ogy miért kelt annyi indul atot
a h om oszex ualitás, egy átf ogó pillantás erejéig h átra kell nézni, a
hom oszex ualitás m últjába.
Magyarországon
még
nem
vagyun k
túl
a
fejlett
N yugat
kisebbségmozgalmain, az önfelszabadító aktusokon, a társadalmi elfogadás
és
együttélés
nagy
vívm ányain
(gyermekm unka
megszüntetése,
nım ozgalmak, kisebbségekkel való együttélés, ide értve a Mormon vallást, a
Krisnásokat, a bevándorl ókat, vagy épp a szexuális kisebbségeket is – ami
egyébként szerencsétlen kifejezés).
A 2005 –ös felmérés1 szerint a visegrádi (L engyelország, Csehország,
Szlovákia) országok között M AGYARORSZÁG A LEGELUTASÍTÓBB a melegekkel, de
a romákkal, sıt a bevándorlókkal (xenoph óbi a) szemben. A felnıtt m agyar
lakosság (minimum) 36 % -a tekinthetı homof óbnak (szocio-demográfiai
változók elemzése, 2005-2006). N em jobb a helyzet a bevándorlókkal és
rom ákkal sem. A melegekkel kapcsolatos elıítélet erısebb a f érfiak, a
középkorú, és idısebb emberek esetében. A társadalom h álózat, és tudott,
gyakorl at, hogy az interetnikus kapcsolatok, a szoci alizációs h áló (személyes
kon taktus) segít az „mások” eltérıek elfogadásában. Magyarországon, Vas
megyében pl. n api tapasztalat az Osztrák turista, munkavállaló. A határ
menti települések (Tótok, Ukránok) ismerik egymást, sıt, vegyes házasságok
köttetnek. (vö.: Allport, kontaktus-elmélet, 1977) az, hogy kevés m agyar
ember vallja azt, hogy van rom a, vagy meleg ismerıse nem azt jelenti, hogy
ez így is van, ebbe a tudomásul nem vétel is, a tagadás is benne van. İ nem
érintkezik a szexuális kisebbséggel (pl. a M agyar Cseh arány 43: 8, n agy a
különbség!)
Miért nem jó kifejezés a szexuális kisebbség? Mert ilyen, -a szó szoros
értelmében- egyáltalán nincs is. Mert nincs igazi „egyféléképp megn yilván uló
szex ualitás”. Inkább szex uális sokféleség van. A szex uális preferenciák, így a
hom oszex ualitás is, leginkább személyiségvon ás. A szociológia, a viselkedéslélektan, a szex uál-pszichológi a, az egyéni életstílus elem zések stb. mindmind arra világítan ak rá: NINCS KÉT EGYFO RMA meleg (leszbikus), vagy épp
biszexuális egyén, elvileg ANNYI KATEGÓ RIA van ahány ember,
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de minimum annyi, ahán y kultúra és szubkultúra van. És ez zavarba ejtı.
Aki ismeri m unkáimat, tudja, bölcsészkén t gyakran vil ágítok rá, számtal an
dolgot már ezer évek óta (!) tudott a vallás, a bölcselet, így az elfogadást, a
sokféleséget, a variábilitást, a pluralizmust, a társadalmi toleranci át. Minek
is ahhoz szociológia, pszichológi a, hogy elfogadjuk egym ást? A vál asz
kézenfekvı, a nézetek kül önbsége, az indulatok és a vélekedések
manipuláltsága, egyszóval; a tudat színvonal a az, amiért n em létezik
elfogadás –itt Keleten. Az persze nem baj, ha szinkronicitás (egyidejőség pl.
felismerésben, problémaérzékenységben ) van, azaz, ha a társtudományok,
így több tudományág is megerısíti; a szexuális sokféleség n em baj, nem bőn,
legfıképp n em átok és betegség, h anem a teremtés sokféleségének
kifejezıdése. A vallási befolyás, miszerint -a Konstantin császár által
alapított- keresztény egyház (melyik n em?) bef olyásolni kívánja az élet
minden területét, sokáig éreztette h atását: a születés, a házasság, a halál
társadalmi rítusai t átszínezte, ideológiailag birtokba vette. Í gy az egyén
számára nem maradt privát szellemi tér: az egyh áz ál tal készen kapott
ideológiák l assan közvélekedéssé váltak, nem maradt hely az egyéni út
számára. S mindez nem elég, a bőn (a vélt, m ondva csinált bőn)
megtorlásban részesül t, hiába az elfogadás, és szeretet vallása, a keresztény
gyakorl at hemzsegve bıvelkedik a kollektív ül dözésben és bün tetésben
(pellengér, kiátkozás, máglyahal ál, megkövezés).
A homoszexualitás, mint sok egyéb magatartás, vagy életforma így szintén
bevonult a SZÉGYENKULTÚRÁ ba. –Mit szóln ak mások? -Mi t fog mondani a
szomszédom? Ki f ogn ak közösíteni, m eg fogn ak büntetni! Beh ódolni =
egzisztenci álisan életben maradni. Tehát nincs egyéni reflexió, nincs EGY ÉNI
út. A KÉSZEN KAPO TT IDEOLÓGIÁK megm érgeznek. Az ókorban nem sokat
törıdtek a homoszex ualitással, minden ideológia ellenére, mert még a
városokban is természet közelben élı em berek elfogadták a testet, a vágyat, a
sokféleséget, a meztelenséget.
A szex ualitás az ember legsajátabbja. Egyéni, s ideológia –mentes funkci ó,
öröm, játék, a szeretett m ásikn ak adott aján dék. Mégis… A történelem során
a papok után az orvosok (1800) is elhódították ezt az intimitást az
emberektıl, és ítélkeztek a különbözı szexuális orientációkat illetıen. A
meleg magatartást perverzi ónak írták le, sıt, gyógyítani karták2 (kasztráció,
a nyakszírt és az ágyék kauteri zációja [elektromos égetés], averziós [= pl.
meztelen férfi képekre adott áramütés] „terápia”, hormonkezelés, és számos
primitív kompetenciaszerzı eljárás –ami, természetesen hatástalan, azt az
orvosi illúziót és szublim ált hatalomvágyat támogatta, hogy ık élet és halál
urai,
befolyásuk
van. )
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Az 1860 –as évekre a hom oszex ualitás m ár nem csak perverzió, hanem
veleszületett betegség, fogyatékosság (Rich ard von Krafft-Ebing). 1897 – ben
már „szex uális inverzió” (Havelock Ellis) lett a homoszex ualitásból. Csakúgy,
mint man apság, számos betegség nem megfogható, sıt, a gyógyszeripar
elemi érdeke [!] a mindújabb betegségek megtalál ása-generálása; a profit
ember egészségeken, etikán és életeken gázol át… Aztán jött a
hom oszex uálisok egyf ajta n eurózisa, bár már J ohn A ddington Symondsn
(Havelock kortársa is, egy könyve szerzıtársa is) javasolta, h ogy kapjon
minden homoszexuális egyszerő „soci al minority”orientációt. De nem. Mert a
papok, erkölcsjogászok, az orvosok után most már a pszichológusok jönnek.
Ó, mennyi tévelygı!
Ú gy nagyjából 1910 –ig a h omoszexualitás csak orvosi lapban szerepelt (de
nem így nevezték, és errıl újságban nem volt ildomos írni), vagy vallási
iratokban, a bőnök és eltévelyedések között. A kor természettudom án yos
színvon al a szerint a m elegség vagy evol úciós zsákutca, vagy egyszerő
degeneráció, esetleg horm onzavar, vagy… -és ezek a ’vagyok’ teszik
tudománytal anná a homoszex ualitásról való vélekedést- vagy család dinamikai következmény. Pl. az erıs, dominál ó, „f allikus anya” (Freud) nem
engedi az oedipális korszak megoldását, így a kisfiú inkább az anyjával
azon osul. Fantasztikus ez a „rugalmas kreativitás”, h ogy ennyi „tudós” verzió
van egy jelenségre, -ráadásul csak a férfiakkal foglalkozik érdemben
legal ábbi s. És senkinek nem tőnt fel (m a sem ), hogy a paradigmák (példa,
eset, minta, tudományos felfogása val aminek) sokaságában m ég mindig nem
megoldott-megértett a kérdés! A csak-f érfival való f ogl akozás mögött férfi sovinizmus van, a férfi nem szül, s nem fogan, talán tényleg matriarchátus
volt val ah a –függetlenül, mi ben hisz a ma divatos evol úciós pszichológia.
A paradigmák váltogatása (bőn, degen eráció, betegség, istentelenség)
„tudom ányos” infidelitás (h őtlenség). Vagy inkább afféle porozitás; belsı
üresség. Amíg a szexualitás egy „bi pol áris”, vagy bin áris, kétsarkú probléma,
és amíg a többségi viselkedés heteroszex uális, addig az a normális, ami
átlagos. A nyelvi szerkezetbıl kilátszik a lóláb; ami egykor átl agos, az ma
már egyenesen nem normális, sıt; az, aki (idın ként, indokolt helyzetben)
nem norm ális dolgokat tesz, még norm ális lehet. N em mindenki ırül t, aki
ırült dolgokat cselekszik. Tehát, ami átlagos, az nem biztos, hogy n ormális.
Igen, a gond az, hogy az átl agos nem biztos, hogy a n ormálissal/
term észetessel/ eredendıvel azon os. Az volt a norm ális, hogy van szemem,
de ma már senki nem toporzékol, ha szem üveget, sıt, mikrocsipes
implantátumot (beültetett, a fényingereket feldolgozó elektronika) viselek,
hogy lássak. Az 1970 –es évekre beléptek a sorba a bi ológusok, így a meleg
és leszbikus viselkedés m ár nem társadalmi, hanem „természetes biológiai ”
kategória
lett
(Andrew
Sullivan,
Edw ard
Stein).
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A sort a szoci ológusok zárták, majd a szexuális forradalom, a melegjogi
társaságok –a fejlett N yugaton, nyilván nem nál unk. (Melegjogi társaságok,
néhány nemzetközi jelleggel és hatókörrel mőködik: Amnesty Internation al
I Easton street, Lon don WCI 8D, amnesty@amnesty. org, International Gay
and Lesbi an Human Comissi on, 1360 Mission St. Suite 200, San Fransisco,
CA 94103 U S, EU –s nemzetközi jogi fórum: International Lesbi an and Gay
Assiciation [I LGA] 81 Kolenm arkt B-1000 Brussels, Belgi um, iliga@ilga. org)
Még ugyanazon vallások is eltérı módon reagáln ak a h um án szex ualitásra,
de nem csak eltérı módon, hanem csúsztatva, manipulálva is egyben. A
judaizmusban erıs a h om oszex uális tilalom, de ez n em Istentıl való, Mózes3
törvényei inkább „h alandó emberkéztıl” val ók: az izraeliták minden ben meg
akarták KÜLÖNBÖZ TETi magukat a kánaánitáktól. N áluk A thirat istennı és
Baal isten kultusza volt, illetve –ah ogy oly sok ókori kultúrában voltak szent
prostituál tak- Baal istennek is voltak papn ıi, szent prostituáltjai. Innen a
judaizmus sajátos identitása, az izraeliták semmiben sem, így erotikában,
teológi ában, de életm ódban sem akarnak hasonlítani senkihez. Ennek
ellenére számos homoszexuális barátságról maradt f eljegyzés, a bi bliában is
(Dávid és Saul királ y fia, Jonatán, Ruth és Naomi), azon kívül is. A zsidókra
pszichológiailag jellemzı egyf ajta erıszakosság és a kén yszeresség. A
Talmud, a Mishna (II. századi rabbinikus szabálygyőjtemény) oly
KÉNYSZ ERESen szeretn é törvények közé zárni, mereven kezelni, s mi több:
ELLENİ RIZni az életet, hogy minden pszichol ógusn ak fel kell tőnnie, itt nem
egyszerő vall ásos szabál yokról, hanem egyenesen direktívákról van szó –
ELTÉRNI NEM LEHET.
Az egymással szeretkezı férfiakat (nıkrıl sokszor nincs említés, a
törvénykönyvekben [szexizmus, fallokrata kul túrák4] meg kell kövezni,
mindez egyszerre D ávid és Jon atán szerelmével ! A f allokrácia (péniszural omférfiuralom) bizonyos kultúrákban fél a kulturális kasztrációtól, azaz; a férfi
viselkedjék úgy, mint egy férfi! –A mondat LÉLEKTANI ÜZ EN ETE: ne térj el
tılünk! A hatal om birtokosaitól, mert veszélyezteted a (f allikus) h atalm at,
már pusztán azzal, h ogy eltéréseddel megkérdıjelezed a legitimi tásunkat,
hisz’ h a van alternatív út…
A judaizm us gyakran hasít jóra és rosszra –ami skizoid-paranoid pozíci ó -a
pszichoan alízis5 szemszögébıl. A judai zmus ideológiája elkülön ülı, erısen
túlszabál yozó, alig van helye benne az egyénnek (ha van egyáltalán).
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A Mózes -korabeli vallásos fegyelem m ár-már kényszeresség (Talmud) is,
egyben autoriter elnyom ás is –olyannyira el akarn ak határolódni minden
mástól és mindenki m ástól. Talán az Egyiptomi kivonulás az oka: „a múltat
végképp eltörölni”. —És bosszút állni, még ha szublimál t formában is. A
VALLÁSI TÚLESZMÉNY ÍTÉS egyben egy jelenség/ fun kció ideológi ával való
bevonása (és vegyük észre, a törvén yek túlértékelése, mereven kezelése!) a
PSZICHOLÓ GIAI ELHÁRÍTÓ MECHANIZMUSra (a félelmek, szoron gás távoltartása!)
emlékeztet: tagadás, a m ásik (kultúrájának, jogainak, jelentıségén ek)
leértékelése, ill. a neurotikusan szélsıséges eszmén yítés. Aminek
alapmech anizmusa a h asítás. Alaptörekvése: a jó tárgy megırzése.
A hasítás lényege, hogy a jó tárgyat távol tartsa és megóvja a fenyegetı(nek
vélt) dolgoktól (emberektıl, idegen kultúrától és vélemén yétıl, gyakorlattól).
A zsidó vallás nem a szabadság vallása, hanem autoriter törvénygyőjtemény.
(És mit kezd Isten a törvények kalodájában nyomorékká torzult emberrel ?) A
modernizmus pedig az újra felfedezett szabadság kora lenne, mert már a
hagyom ány, a vallás, az erkölcs, a politikai elvek, a totem és tabu, a
kulturális eszm ék nem határozzák meg a lét játékterét; az ember vagy
vállalja szabadságát, és akkor neki magán ak kell értelmet/ tartalmat/
kifejezést adni életének. Vagy lemond, elmenekül önnön szabadsága el öl. És
e szabadság azért ’újra felfedezett’, mert a természeti népek, az ókori
kultúrák mind tudták, amit nekünk m ost [újra meg] kell megtanulnun k;
szex uális sokféleség mindig is létezett, a dimorf ( kétalakú), poláris, csak
nıkre és f érfiakra osztott társadal om egyszerően val lási-kul turál is
hazugság. Hamisság. A szexuális sokféleség mindig is létezett —
antropológiai és történelmi tény.
Az autoriter kultúra és vallás lényege szerint nem szabad vál asztásokon
alapul, hanem kén yszeres alkalm azkodáson (extrém elfojtás). Alappillére a
félelem, amivel nem lehet szem be szállni (hatalom, tekintély), a normasértı
extrém bün tetést kap.
Ez kollektív neurózish oz vezet, a lelki
megnyomorodottság válik n orm ává. Az lesz szabad, aki mégis megtagadja,
hogy e norma értelmében legyen n orm ális.
Tanulm án yaim során kimondottam szerettem M ajmonidészt (XII. sz. zsidó
bölcselet), aki sokat elárul abból, hogy a szex nem isteni törvény, nem is
lehet az, mert szabad akaratot adott, illetve, a homoszexuális vonzalom nem
vál asztott, hanem veleszületett, ráadásul által ános emberi, de emlıs állatok
között is fellelhetı szexuális variáció, sıt; még csak nem is merev kategória,
hanem változó. A h om oerotikus vonzal om sokszor keveredhet a ritkább, de
heteroszex uális epizódokkal is, sok-sok meleg/ leszbikus életében! N os,
visszatérve a majmonidészi intésre, az ısi sérelem bujkál benn e: „A nık nem
bocsátkozhatnak leszbikus kapcsolatba, mert ez egy egyiptomi szokás. ” Igen,
muszáj eltérni.
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De nem jó az egyiptomi koszt sem, miképp az egyiptomi zene sem. Eltérni
muszáj. Pedig... pedig maga a zsidó misztika, vagy h a úgy tetszik ezoterikus
hagyom ány a kozmikus em bert, Adam Kadmon t is, bizonyos kabbalisták
Ádámot androgünnek, azaz: hímn ısnek gondolták. Nem véletlen, mert isten
nem poláris, nem vagy f érfi, vagy nı. U gye evidenci a, hogy a teljesség nem
csak ilyen, vagy csak olyan. –És az ember sem csak n ı, vagy csak férfi –a
nemeknek megfeleltetett tul ajdonságok állandó mozgásban vann ak
bennünk. Jézus semmit nem mondott a hom oszex ualitásról 6. A keresztény
erkölcsren dbe e probléma A quinói Szent Tamás révén került be a
hom oszex ualitás (értsd: szodómi a). İ négy természetellenes bőnt 7 vélt
találni, –amit mások, kritika nélkül (tekintélyelv, szorongás, neurotikus
menekülés a korlátokhoz, a biztos szabál yokhoz, törvényekhez, hisz’ oly
sokan menekülnek a szabadság el öl) egyszerően átvettek tıle. 313 –ban
nyilvánította Konstanin római császár kereszténynek az egész római
birodalmat. Ám nem vallási, hanem politikai és ideol ógi ai okokból. A
kereszténység egyik f ontos eleme a judaizmusból már ismert: poláris
világkép, fehér és fekete, bőn és erény, menny és pokol. A szex ualitásban,
testiségben bőn t láttak, pontosabban kifejezve, BŐNTUDATOT VETÍTETTEK BEL É.
A test és lélek e kettévál asztása hihetetlen butaság, és nagyon is neurotizáló
volt. A BŐNB AKKÉPZ ÉS folyton megjelenik; az ösztön az ördögtıl való. A kik
másképp élik ki, élik meg ösztöneiket, az utál atos. Az egyházi erkölcsbírák
azon ban egyet rendre elfelejtenek: [A z Úr] azt akarja, hogy minden ember
üdvözül jön, és az igazság ismeretére eljusson. (I. Timoteus, 2, 4.) Az
üdvözülés nem azt jelenti, mindenki egyf orma legyen, mindenkinek ugyan az
legyen. És még val ami; ha az Úr terem tm ényei vagyunk, akkor a
hom oszex uális teremtmények is az Úrtól val ók.
A homoszexualitás a „bőnös” Egyiptomból való, vagy épp -1492- a spanyol
katolikusok azzal a váddal üldözték ki a zsidókat, hogy ık és „természetesen”
a muzulmánok (eltérı vall ási és politikai érdekek!) hozták be a
hom oszex ualitást. Ez casus b elli, a h aragvások és ellenségeskedések –
mondva csinált- oka. A m uzulmán ok 711 – ben fogl alták el Span yol országot,
ık ekkor visszavonták a homoszexuálisokat büntetı törvényeket, ami
kasztrálással (!) és korbácsol ással járt, de minimum leborotváltatták a hajat
–ki érti, hogy a szeretet vallása miért, hogyan gyakorolja a
diszkrimináci ót?Számos keresztény felekezet a m ai napig aktívan,
tevılegesen DISZ KRIMIN ÁLJA a homoszexualitást, vélt isteni/ keresztény
törvénynek gondolva azt a szeretetet és testi kapcsolatot, amirıl mára
világosan kiderül t, nincs köze sem bőnh öz, sem eltévelyedéshez;
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Birtalan Balázs: Halállal lakolj anak?-Budapest, Celtus: 1997
bujaságok; mint, állatokk al való szex, maszturbálás, természetellenes helyzetb en való közösülés, és a nem megfel elő
nemmel v aló szerelmesked és. Lásd még Pál apostol a Rómabelikeh ez írt levél 12: 26-28 Pál korábban (Saulként) üldözte
Jézust, majd Jézus jelenése után a pogányokat. Vegyük észre, neki muszáj volt valakit üldözni! Paranoid féltékenységgel
akart a szentnél szentebb lenni –pszichoanalitikus megvilágításban .
7
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a bi ológiai -antropol ógi ai sokszín őség manifesztum a. A teremtés változatos. A
Kvékerek, vagy a Kanadai Egyesült Egyh áz (U nited Ch urch of Canada)
elfogadja, és fel is szen teli az élettársi meleg párokat. De nem ez a többség. A
vallás nem szeplıtelen, mert, mint IDEOLÓGIA ALKALMAS CSOPORTOK
SZEMBEÁLLÍTÁSÁRA.
A kereszténység, h a szeretetvallás, akkor pont ettıl veszít hitelességébıl,
miért probléma, kinek a problémája a h om oerotika, sıt, a szerelemmel
egyenértékő homoszexuális szerelem?? Maga a vallás bőn bakképzı, légy
olyan, mint mi! Nem szeretünk/ befogadunk (agapé8) téged, han em, mint
alattvalót óh ajtunk téged. Valah a, korai filozófi ai olvasm ány élményeim közé
tartozott Szent Ágoston (IV. sz.), bár tizenhat évesen nem értettem, miért
„felsıbbrendő a férfi, mint a nı”, és miért hadakozik a „bőn ös testi
gerjedelmek irán t”, külön ösen, „h a azt úgy csinálják, mint Szodómi ában”.
Késıbb értettem meg; ifjúkorában nem csupán szerelmes volt egy férfi ba,
hanem ezt kínosnak és elfogadhatatl annak élte meg. Általában okozott lelki
tusát önn ön szexuális ösztönkésztetése.
Mint sok keresztény, f élreértette a testet, bőnösnek ítélte, azaz: alaptalan ul
ideológiával ruh ázta fel az ember pszich oszom atikus mőködését, sıt, a testlélek-társak mőködési egységét dich otóm módon szétvál asztotta. Sıt, azt,
ami neki m agának volt probléma, -alaptal an ul- probl émává tette meg
másoknál is. Az ösztönerıktıl való félelem nem m enti fel etikailag Ágostont,
hogy túlkontrollál. –És végül kasztráltatta önmagát... Ágoston szexuális
nézeteit is kri tika nélkül követték. –Vagy felhaszn álták?...
A pszichológia l átja Ágoston „ELLEN TÉTBE FORDÍTÁS ” lelki mechani zmusát; buzi
lennék… jaj, de inkább nem, mit szól isten, s az emberek, az egyházról nem
is beszélve… inkább aszex uális leszek, neh ogy vétkezzem. A P ROJEKTÍV
(kivetítésen alapuló) IDEN TIFIKÁC IÓ másba vetíti/ találja meg azt, ami számára
elviselhetetlen, így a másikat ítéli el, a másikat bün teti! A legtöbb buziverı
maga is látens h om oszex uális, vagy, az agressziót elsıdlegesen kivál tó okkal
szemben nem léphet fel (az túl hatalmas, vagy egy arctalan hivatal a
frusztráci ó okozója) így PÓ TTÁRGY at keres agresszi óján ak.
A hom oszex ualitás félreértését a korakeresztén ység idején J usztici án usz
császár vitte végbe, mégpedig a megref ormált „lex Iulio” [533] törvénnyel,
mely a halál bün tetés terhét vetette rá a korabeli melegekre. A toleranci a és a
diszkrimináci ó korszakos h ullámzásai arra intenek, ITT N EM EGY SZ ERŐEN
VALLÁSOS ELVekrıl van szó, sokkal inkább szociológiai, valláspolitikai (egyh áz
=
hatalmi
szervezet),
sıt,
politikai
(manipul áci ó)
korszakokról.

8

A ker esztény filozófia szeretet felfogása: erósz (vonzalom) – filia (kedvelés és érdeklődés, kapcsolódás, együttműködés) –
agapé , ez utóbbi a –feltét el nélküli- elfogadás legmagasabb foka.
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A NORMAKÖVETÉS ELVÁRÁSA, KÉNY SZERÍTÉSE vagy egyszerő megítélése is az adott
KÖZÖSSÉG MEN TÁLHIGIÉN ÉS ÁLLAPOTát tükrözi; a m ásság üldözendı-e,
félelmetes-e? Magyarországon még a kutyatartók is diszkrimináltak, még a
háziállatainkat sem tartjuk méltó módon, illetve a kutyatartás, az
állatvédelem, vagy a bi ciklis társadalom is ALKALMAS CSOPORTKÉPZ ÉSRE,
győlölségre. (Áll atvédelem és embervédelem egy közös elvbıl jön.) Az is
világos, a TÁRSADALMI KÖZ ÉRZ ET, a megélhetés, az ÉLETSZÍNVON AL P ROB LÉMÁSSÁ
VÁLÁSA NÖVELI AZT AZ ÁLTALÁNOS TÁRSADALMI F ESZ ÜLTSÉGET, ami oda vezet, -vagy
a politikusok oda vezetik- h ogy egy körül írt csoport ellen irányul janak. És
nem azt vizsgálják, honn an is származn ak valójában? A tudatosság azonban
napfén ybe emeli a rejtett motívumokat és fedett m ech anizm usokat.
Abu’l-Kaszim haszan Un szudri (? – 1050? perzsa költı)
Nagyon szép fiatalember
Ha túl sokáig nézel szemébe, megvakíthat.
A pólónál, a réten mindenk i néki szurk ol.
Ám ő legszebb a g őzfürdőben, habár vitás, mik or izgat jobbanha elölről vizsgálod, v agy hátulról?
(fordította: Falu di G yörgy)

Az iszlám tudott „L ót népének” szokásáról, a liwat (an ális közösülés), elébb
elítélésre került, m ajd egyenesen üldözték. A zaz: az ideológia már megint
TÁVOLSÁGot, KÜLÖNBSÉGet tett.
A középkori iszl ám világ hem zseg a h omoerotikus irodalomtól, a férfiszerelem
egyben idealizált szerelem is, épp azért, mert nem gyerm eket akar, mert nem
gazdag férjet akar, hanem önmagát, a parttalan szeretet. Ám az arab vallásos
kultúrában már éppoly ambivalens a h om oerotika megítélése, mint a
zsidókn ál. A z ısi araboknál –mint a toleráns kín ai din asztiák idején- az
anális közösülés éppúgy történt nıkkel is, sıt, a f ogamzásgátl ás bevett
módja is volt. A férfi homoszex ualitásnál nem annyira az anál-erotika,
inkább a combok közötti szex, és. a gyengédség a lényegi elem.
A
többnejőség is magyarázza az arab fi úszerelmet, aki nem tudott eltartani 34-5 feleséget, fiúval hált. Vagy Moh amed mondta, vagy a szájába adták, de a
hagyom ány szerint Mohamed szerint: „el átkozza azt az I sten, aki „úgy csinál ”
(azt csinálja) amit Lót n épe. ” Nos, ez egy tisztán diszkrimin atív állítás –és
vegyük észre, nincs argumentáció, m ert a legf ıbb tekintélyre, az egy Istenre
hivatkozik. I gaz, azt is m ondhatn á, de n em csak Mohamed, hanem minden
próf éta, h add csinálják ık, amit, ah ogy akarnak, ti inkább ezért-azért ezt
meg azt így meg úgy csinál játok. Az „egyetlen” helyes út, a KIZÁRÓLAGOSSÁG
mindig kételyt kell, ébresszen! Ma is, az egyik szélsıséges, jobb oldali iszlám
párt szerint utál atos a homoszexualitás -hol ott maga a Korán egyáltalán nem
(!) egyértelmő e témával kapcsolatban. Tudniillik; az egyetlen ex plicit utalás
a homoszexualitásra: Szodoma és Gomorra történ ete.
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N ota bene: a szodomitákat, illetve a homoszex uális szerelmet, pedof íliát
(paisz = fiú, paidesz = fiúk, gö r.) gyakran keverik egym ással, vagy e
kifejezéseket igen gondatlanul a m értéktelenség, a kicsapongás, vagy a
pedofil csábítás szinonimakén t is h asználják 9. Érthetı, hisz erre sokáig
szavaink sem voltak! Az elsı publikus eml ítést 1897 -ban (Havelock Ellis)
sexual inversion néven találjuk. A magyar homoszexuális szó Kertbeny
Károly szóalkotása (1869). Ezt megelızıen gyakran nem kellıen definiált,
mirıl is beszélünk? A szodomizmus, a f ajtalan, a n emtelen, a
term észetellenes kifejezések sem mindig takarják ugyan azt a tartalm at.
Sokat árul el az 1910 (?) – ben elıször haszn ált int ermediat e sex (Edw ard
Carpenter)
N em véletlen, hogy e pon tatlanság öröklıdik, sıt, e pontatlanság alkalmas
csúsztatásokra is: mi helyes, illetve (és ez már agresszió) mit KELL követni !
Ebbıl persze nem csak az következik; ne légy buzi, h anem az is, hogy ha pl.
a NIN CS – be tartozol (Nemi Identitás Nélküliek Csoportja), vagy
transznem őnek 10 érzed magad, bőnös vagy, undorító vagy, jobb lenne, ha
nem léteznél, jobb lett volna, ha m eg sem születtél volna! Az Al-Lat, Al U zza
és Man at kul tuszban -az iszl ám elıtti arab idıkben- szintén vol tak szakrális
prostituál tak (hierodulia), akik, -horri bile dictu- táncoltak a tem plomokban.
És… transznem ő férfiakat és n ıket öltöztettek be a ceremóni ákh oz. A
genderrıl való lemondás nem feltétlen ül a szex uális élettıl való tartózkodás,
de mindenképp a szerepelvárások figyelm en kívül hagyása.
Lemon dás a világról –pszich ológiai értelemben; lem ondás a társadalmi
szerepekrıl is, nem csak m unkáról, karrierrıl, vagyonról, érzékiségrıl is,
hanem a nemrıl, mint genderrıl, mint a társadalom által elvárt-megszokottdiktált, egy ADOTT N EMN EK MEGF ELELTET ETT MAGATARTÁS módról is.
–De ezt ugyan ki veszi észre? … És az iszl ám, mit a keresztén ység, mikor
elérte a Közel -keletet, vagy áttérítette az Al-Lat kultusz papjai t-papn ıit, vagy
egyszerőn megölték ıket. Khm. A vallások. Ó, az ideológiák! Ó, a szeret
vallásai! A szufi hagyomány, akár a héber kabbala, ez is egy misztikus ág,
áraml at, hagyomány. Még az iszlám szufi is sokszor tám adták, mert e
hagyom ányban, akárcsak a kabbal ában, a hom oerotikus vonzal om, mint
maga a szerelem, az isteniség érzése, mert: a szerelem az a másikban való
feloldódás, az ego –ból való kiszakadás, az én -tıl való megszabadul ás. A
mási k teljes bef ogadása inkább misztikus megtapasztal ása az isten
szeretetnek, mint hogy bőnös dolog lenne.
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A gö rögö k h aszn álták az erómenosz (eran= sz erető, vonzódó), kif ejezést, d e a fiúsz erető h elyett, a paidika –
kif ejez ést is, (ifjú, f iú, fiú ja valakin ek értelemb en). Latin ul: c ataminus (p asszív sz erető)
10
az ilyen emb er n em olyan neműn ek érzi magát, mint amilyen a tes ti (f enotípusos) n emi megjelen és e. „Rossz
testb e született.” Vagy bio ló giailag, vagy az ú n. társ ad almi n emi szerep ét érzi a születettő l/ elvárttól másnak. Az
élet n em sz egényes, n em dimorf , nem kétalakú. H anem so kféles ég jellemzi.
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Abú Nuvász (760? – 81 3?)
A kalifa teljesíti három kívánság omat
A trónteremben húszan ülünk a kalifával.
-„Kérj három dolg ot Abú Nuvász. Bármit k ívánhatsz. ”
-„Három csók ot a szádra. ”
-M eglobbannak a fáklyák, a testőrök k ihúzzák kardjukat, hogy levágják feje met.
-„Szerény óhaj” –mosolyog al-Amín.
Rózsaillatot szívnak szájából ajkaim.
S három hosszú csók közt, a k ét rövid szünetben fia tal arcát nézem —
Nem v olt k ár meg születnem.
(fordította: Faludi György )

A buddhizmus a legelfogadóbb a homoerotikával kapcsolatban. Hogyne
volna? Az egyik legfejlettebb vallás, bár eredete a Hinduizmus, ann ak
„szektája”. Ám tudja jól: a nemiség nem a nemi szerv, vagy nemh ez kötött
társadalmi szerep, a jin ÉS a ☯jang a világegyetem m őködési elvei is egyben.
Jin ÉS jan g, nem pedig; jin vagy jan g! A gender = a TÁRSADALMI NEM azt jelenti,
pl. egy nı nem járh at f ödetlen fejjel, vagy nem szavazhat, vagy csak férjének
lehet vagyon a, vagy pl. nem járh at egyedül, az utcán (nyilván osan ) nem
ékszerezheti magát. Teh át szerep, viselkedés, vagyonjogi és társadalmi
státusz együtt. Vegyük észre, ez a szerep minden társadalomban mást jelent,
hol itt a normális, a biológiailag adott?? A gyenge én-erejő, bizon ytal an
átal ag (normális?) ember bújik maszkokba, költözteti életét szerepekbe.
Japánban, pl. a Hei korszak (794-1185) idején a h om oszex ualitás teljesen
elfogadott volt, nem féltek a gyermek utánpótlás elm aradásától („társadalmi
halálfélelem”), hanem egyf ajta „szerzetesi” kommuna-szeretet lehetett.
Persze, a keresztény térítı Xavier atya nem értette a bon cok (buddhista
szerzetes) em e életfelfogását, e jelenséget „Japán bőnnek” keresztel te el. (A
katolikus fiúintézetek homoszex ualitása nem zavarta.)
A buddhista (és aki [meg] szabad[ult] akar lenni) nem akar[hat] a világn ak
megfelelni! Hanem épp ellenkezıleg, minden világi astól és a világhoz főzıbilincselı kötıerıtıl (és elképzelésektıl) akar megszabadulni! Itt a norm akövetés
eleve nem lehet szabál y, nem is erény. Inkább az újraszületés veszélye.
A buddhizm usban a harmadik nem mel, azaz a pandak a férfiakkal
kapcsol atban volt elítélı és megen gedı korszak is. İk gyakran nem lehettek
szerzetesek. (Volt egy „Tíz N ıvér Társasága” nevő kín ai buddhista „apáca”
közösség, akik nem men tek férjhez, szerzetesi életet éltek, ám szenvedélyes
szeretet és leszbikus kapcsolat főzte a „nıvéreket” egymáshoz.) A tibeti,
„sárga sapka” (gel ug) buddhi zmus szerint a szerzeteseknek nem lehetett
felesége, ám „lehetett” nemi vágyuk – ezt természettıl valónak tartották.
Talán innen a szerzetesi homoerotika iránti toleranci a. –De kit érdekel, mi a
toleran cia valódi oka? A lényeg a tudott-elfogadott sokféleség, a VONZALOM
ÉS/ VAGY A SZ ERETET KIF EJEZÉSÉN EK SOKSZÍNŐ KIFEJEZHETİSÉGÉNEK SZ ABADSÁGA.
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11
az üldö zött nem

Elgondolkodtató, hogy lesz férfi uralom az istennı kultusz gyakorlatából – az
Indus völgyi civilizáci ót illetıen, ami l assan a Hinduizmus megjelenését
jelenti, de együtt Káma és Krsin a tiszteletével. A hinduizmus, valljuk be,
férfiuralom, és az androgün (hermafrodita) Ardanarisvara isten lassú
háttérbe szorul ásával a férfi istenségek kultusza. Lám, hogy forog és változik
az örök felhajtó erı, a propeller: jin és jang mozgatja a m egnyilván ult (anyagi )
világot. A hinduizm us társadalmi gyakorl ata a kasztrendszer. Kaszt persze
mindenhol van, a társadalmi rétegek láthatatl an kasztot alkotn ak, s a
társadalmi m obilitás, azaz egy új kasztba jutás seh ol sem egyszerő dolog.
Hogyan is tolerálh atn á a „h armadik nem” puszta létezést? Mindazon által,
elgondolkodtató, Arjun a, akit Krisna oly soká tan ított, nos, egy igazi „macsó
harcos”, h ogyan öltheti fel a „harm adik n em ” ruh áit, s élhet egy h árem
közepén, a nıket dalolni-tán colni tanítva? Aki látta az indiai templ om okat,
számtalan szex uális dom bormővet látott, s bizony vol t ott homoerotikus,
vagy csoportszex ábrázol ás is. Ó, hányan akarták ezeket felismerhetetlenné
tenni, lerombolni! A m últ kísért, és a felvilágosult ma mi t akarna?
Amaru ( VII. s zázad [?] hind u k öltı)
A férfi nem jött, vágyam hasogat, szekér halad el az ablak om alatt
kerékagy, -áldott lyuk! ó, hogy irigyellek,
a tengely mindig áll és mindig mozog benned
(fordította: Falu di G yörgy)

Az elmon dottakból messze kitőnik: értetlenség, ideológiák és címkék,
győlölet, manipul áció és vál tozó társadalmi gyakorl at búvik a vallások
mögött. A bőnbak-képzés m ódja pszich ológiailag jól feltárt, feszültséget kell
kelteni, vagy a már meglévıt felnagyítani, majd olyan megoldást kín álni, ami
egy
csoport/
nép/
ellenség
megsemmisítésével,
elnyomásával,
bekebelezésével jár.
Az ember társadalmi lény, ám individuum is: ez önmagában feszültségterh es,
mert (sugallva) csak úgy lehetsz társadalmi lény, h a KONFORMista vagy, ha
NORMAKÖVETİ vagy (mások viselkedés a minta az egyén viselkedéséh ez –akár
ok nélkül is). Ezt jutalmazza a hatalom. A z eltérés irigységet, félelmet,
nárcisztikus
féltékenységet 11
indukálhat.
Fıleg,
ha
a
tömegkommunikáci óban, az értékközvetítésben még ere buzdítanak is. Á m
úgy is lehet komm unikálni, hogy direkt m ódon nem fogalunk állást pl. a
hom oszex ualitással szem ben, de már keményen állást foglal unk a család,
vagy
a
keresztén y
értékek
mellett.
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Pl. egy reform átus lelkész szőrszálhasogatóbb vitákba és meggyőzésekbe megy bele egy k atolikus pappal, mert bár
mindketten ker esztények, közel állna k egy máshoz, interferencia van. Egy buddhistát sosem győzködnének, mert az távol
esik az ő ideológiájuktól. A nárcisztikus féltés lényege a különbség csökkentése, (a saját státusz bizonytalansága) de
korlátozás által, az, hogy a (ideológiailag, társadal mi rangban, véleményben, stb.) hozzám közel álló ne térjen el től em,
mert az bennem feszültséget k elt, netán megk érdőjel ez engem. –Vö. : kognitív disszonancia
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Az emberek félnek, mert a társadalmi téveszmék öröklıdn ek, az a téveszme
is, hogy FÜGGün k másoktól, hogy mértéktelenül be kell HÓDOLnunk, h ogy
óvatosan kell bánni a saját véleménnyel. Az utánzás, és a
KONFORMITÁSKÉNY SZ ER, a C SOPORTNYOMÁS az egyik alapja a csoportképzésnek
is, és a diszkriminációnak is.
A KONFORMITÁS két alapvetı oka, hogy elkerül jük a(z eltérés) BÜN TETÉSét, ami
igen sokf ajta lehet (nem kapok fizetésemelést, vagy állást, börtön be dugn ak,
szégyen kezni fogok). A másik, h ogy MEGGYİZN EK/ jutalmaznak, hogy a
csoport irán ti, a csoportnormával kapcsol atos elkötelezettségem helyes. A
ravasz módszer, hogy helyeslik a korábbi -tekintélyelvő bef olyással nyertelképzelésem, vélemén yem, döntésem.(Ezt akkor is sugallják, ha nem így
van. ) Az emberek hiúak, nem szeretik bevallani, hogy korábban tévedtek.
Ezért; sokkal inkább utól agos védekezéssel, és ún. RACIONALIZÁCIÓ val
megmagyarázzák a tévedésüket/ elızı véleményüket, pl. a homoszexuális
orientációról. N em is beszélve a bizonytalan identitású/ identitást vesztett
személyekrıl, akik az identi tás bi ztonsága érdekében a puszta hovatartozás
miatt vallanak bi zonyos nézeteket, vagy követnek magatartás modelleket.
Különbség van az ún. TÁRGY I VALÓSÁG és a SZOCIÁLIS VALÓSÁG között. Oly nagy
különbség, h ogy az em berek többsége (80-90% !!) nem bír saját véleménnyel,
csupán indigók, szociokulturális másolatok. És… megfelelni akarn ak, így a
szociális val óság az „objektív” tárgyi valóság fölé kerekedik, akár teljesen
meghamisítva a tárgyi (tudom án yos/ fogalmi és a tények) val óságát. A
szociális val óság (Platón, Asch, Leon Festinger, etc.) f ontos, ezt nem kívánom
kétségbe vonni. Ám ann ak kül önösen fon tos, aki „vinni akarja val amire”,
ekkor tudni a kell, kinek, mi az érdeke, véleménye, gyengéje. Ám a „való”, a
tényszerő igazság nem igen érhetı el benne, m ert a szoci ális valóság oly
hamis lehet (pl. Hitler, Sztálin környezete!), oly kegyetlen és paran oid, h ogy
börtönfaln ál keményebb, illúzió-f ogságba ejti azt, aki azonosul vele. Ez a
paradigma
oly
f ontos,
hogy
számtalan
uralkodó,
pártvezér,
miniszterelnökn ek,
vagy
épp
minisztéri umi
államtitkárn ak,
iskol aigazgatónak halvány f ogalm a sincs a valóságról. Az udvar légköre
mérgezett és m anipulált. Az így hozott döntések pedig nem lehetnek
probléma megoldóak, mert nem a valóságra irányulnak. A társadalom
hatalmi játszmák színtere, jóllehet minden boldogságun k alapja odabenn
van, a társadalmi játszmák teljesen kifordítan ak benn ünket. J átszan ak
velünk. Azokkal is, akik a buzik ellen tün tetnek. És h át ezt ık gondolnák
legkevésbé… A manipulációra legjobb a káosz, az al ul strukturált helyzet, a
bizonytal an, nem egyértelm ő szociális, társadalmi helyzet. És akkor lehet
győlölni, ellenségképet csin álni, s bár Bécsben ötven éve n em dobn ak
Molotov koktélt a meleg büszkeség napi felvonulókra, nálun k ez mind
kom olyabb
probléma.
–I smét.
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Az elıítélet és végletes SZ TER EO TIPIZÁLÁS különösen n agy veszély, és mindegy,
milyen társadalmi csoportról van szó, az apácákról, négerekrıl, szegényekrıl,
gazdagokról, fogyatékkal élıkrıl, vagy épp a melegekrıl.
Ha nı a TÁRSADAL MI FESZÜLTSÉG, akkor a reflektál atl an tu datú alacsony
tudati nívójú tömeg l él ektani okokból (feszültség kanalizálása, kívül
találni meg a problémát, ÖNIGAZOLÁS, NYÍLT AGRESSZIÓ, BŐNBAKKÉPZ ÉS, az
elıítéleti sém ák csapdái, stb. ) m ás csoportokat fog tám adni. A FRUSZ TRÁCIÓ
(akadályoztatottság és tartós, következményes feszültség) a MŐVELTSÉG ÉS
ÖNISME RET HIÁNYA (feszültségoldó és érvényesülési stratégiák) az il yen
emb ert j átékszerré teszi minden h atal om (ösztön, divat, szokás, erıszak,
manipuláció, politikai áraml at) számára.
Az ELİÍTÉL ET, és ennek kapcsán a SÉMAképzés, sztereotipizálás, vagy a sém ák
KRITIKA NÉLKÜLI ÁTVÉT ELének al apja már iskol áinkban meg van: iskoláink
(óvodáink!) játékai al apvetıen VERSENGıek; kompetitívek. –Miért, hogy nem
inkább EGYÜTTMŐKÖDÉS re nevel ün k?? Az állítólagos „tudományosság
korszakában ”, mikor –vélhetıleg- a pedagógiai pszichol ógia, és a
pedagógiának nevezett áltudom án y ismerethalmaza az álkutatások és fecni
tan ulmán yok h alm aza az egeket verdesi?! Ha az egyetemek pedagógiai
tanszékén olyanok tanítanak, akik végig háttal állnak a h allgatóságn ak, és
írásvetítı nélkül meghalnak, azonnal megl átjuk, országunk a hazugságok
országa, minden csupa látszat. Pedig az iskol a a tudatformálás legf ıbb
eszköze,
az
anti -diszkriminációs
ismereteknek,
és
fıleg,
a
helyzetgyakorlatokra épül ı nevelés elengedhetetlen.
Ám az iskol a egyben a gyerekek kifordításán ak is színtere, itt kell külsı
kon trollos, befolyásolh ató, „illemtudó és munkaszeretı, normális” embereket
form álni. Formálni, faragni, farigcsálni, elnyomorítani. Hiszen gyereket nem
lehet nevelni, csupán segíteni lehet az ön-ki bontásban. A politika direkt
befolyásolja az iskol ákat, és tartja nál unk m ég an yagi és szellemi nyom orban
is, alattvalók kellenek, nem ön magukat ki bontó, a lét szen tségét megértı,
autonóm emberek!
A kisebbségek (nem feltétlenül csak a szex uális kisebbségek) jogtiprása,
jogbi zonytal ansága, illetve a megszerzett emberi jogok gyakorlásán ak
akadályozása mögött az által ában vett anómi ás (törvén ytelen ), kaotikus
magyar viszonyok állnak. T udniillik, mi, Magyarok, –elvben- túl vagyunk a
hom oszex ulaitás
hal állal,
börtönnel
val ó
büntetésén.
Az
Uniós
jogh armonizáci ó azon ban nem jelent sem joggyakorlatot, sem tudatszínt
változást, sem a felvilágosító munka eredményességét. A jogh arm onizáció
csupán papírmunka volt. A magyar jogászok még csak nem is hittek benne,
hogy valaha f elvesznek egy munkahelyre kisgyerekes asszon yt, terhes nıt,
fogyatékkal élı embert, vagy éppen egy m ocskos buzit.
a harmadik nem
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A kisebbségekkel szem beni értetlenség és el nem f ogadás a tudatl anságon,
a beszőkült (vagy soha meg nem szerzett) empáti ás készségen, a
konfliktuson és versen yhelyzeten (i tt fıleg a munkanélküliséget kell
érteni) alapul. Ehhez járul, és csak szítja az ellenségeskedés tüzét a politika.
Elgondolkodtató a természeti népek toleran ciája, az ókori görög-római
civilizáció gyakorlata, mely egyáltalán nem látta okát szabál yozni, ki, kivel,
miért, hogyan bújik ágyba? S ık voltak a barbárok? M uszáj megjegezni:
Ázsi ában, Dél-Afrikában, Észak-Amerikai indián törzseknél sokszor szó
(teh át f ogalmi kategóri a) sincs a harmadik nemre, mert a világképük nem
primitíven sarkított, nem pol arizált férfira és nıre. N áluk ez nem kül ön
kategória, hanem a szexualitás tal án ritkább, de elfogadott és integrált nemi
szerep. Nı vagy férfi? Ami, lássuk be, h azugság is, pontatlanság is, mert az
emberiség nem férfi akból vagy nıkbıl (meg gyerekekbıl) áll. Ez tipikusan a
csak VAGY kultúrája. A bölcsesség inkább él az ÉS kultúrájával. A férfi uralom
(szexizmus) diktálja a férfiuralom mintáit, még csak nem is undorodik a
hom oszex ualitástól, egyszerően azt csinálja, amit a férfiak többsége: diktál
és hódol. Te se legyél „eltérı”.
Az emberi viselkedés nem vizuális, a nemi viselkedés sem. A TESTI N EMI
MEGJELEN ÉS N EM JELEN T AUTO MATIKUSAN PSZ ICHÉS N EM ET. Az eltérı társadalmi
kultúrákban még a n ıi-férfi, szerzetesi (lemondott), idıskori nemi szerepek
sem azon osak –míg a gl obalizáci ó fel nem falja a külön bségeket. A testi
(kromoszomális, hormon ális), lelki nem korán t sem jelenti az egyén ezekkel
val ó iden titását. Ezért a társadalmi szerep-nem (viselkedés, gender)
korántsem automatikus.
A lényeg: a szex nem végletesen meghatározó minıség, egyazon ember
életében is dinamikusan vál tozh at a nemi preferen cia, h ol hetero, hol
hom oszex uális von zalommal. De legalábbis; h ol fiatal abb, hol idısebb, hol
kövérrel, hol sovány partnerrel van dolga. Vegyük észre; a nemi szerep is
csupán egyf ajta szerep, s mint ilyen, nem egészleges, h anem csupán
RÉSZ LETÉRT ÉKŐ JEL ENSÉG az életünk teljességét illetıen. Kategóriákat a
végtelenségi g lehet gyártani, az em bereket mindig „alapvetıen két
kategóriába lehet sorolni”, vannak, aki k bicikliznek, és vann ak, akik nem.
Vannak, akik nıkkel, hálnak, és vannak, akik nem. Vann ak, akik szexuális
életet élnek, vannak, akik egyáltal án nem. Hol a vége? Hol az érvényessége?
Még a médiában is hallunk hülyeséget a témáról, mindjárt egy akadémikus
„tudós úrtól ”, akinek tudományos m agyarázata mindössze annyi, hogy ez
undorító, no meg evol úciós zsákutca. Egyébiránt az evol úci ó a m ai napig
sem bi zonyított, egyszerően megint csoportnyom ás van, a tudós körökben
illik-muszáj hinni benne —, -pedig maga Charles Darw in írta (in:1859 The
Origin of Species) „Ha be lehetne bizonyítni, hogy van olyan szerv, ami n em
kel etkezh etett számos és egymásra köv etkezett apró módosul ás révén,
akkor
az
én
elméletem
feltétlenül
megdılne. ”
a harmadik nem
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Márpedig csak ilyenek vann ak az élı sejtben (citocentrum, endoplazmatikus
retikul um, mem bránfelépítés etc.)! Ez azt jelenti, hogy a sejt összes, több
száz al apegységével és biokémi ai mech anizmusával egyszerre kellett, h ogy
létre jöjjön (intelligence design) –de az is igaz, a sejt mőködésérıl Darw in
korában sen ki nem tudhatott semmit. Ezt persze nem gondolják végi g a
tudósok.
A „túlélésért folytatott kíméletlen küzdelem” egyszerően bl aszfémia, nincs is
igazi, mögöttes jelentése. M ég az élet h atárait sem tudjuk meghúzni, nem
tudjuk, mi az, ami bi ztos, h ogy nem él? (Vö.: kvantum mech anikai energi aóceán –mint tudat [h ullám okra vitt információ]). A z evol úciót újra kell
gon dolni, az uralkodó divateszme ellenére. És akkor már az IDEO LÓGIAILAG
TERHELT, AZ ELİÍTÉLET ES LÁTÁSBAN eltérı szexuális viselkedés m ár nem
evol úci ós zsákutca. A z élet inkább misztéri um, a tudomány soh a n em f ogja
meg a teljességet, mert lényege a rész-tudás. A részletek halmozása. Az
emberi szexualitás legmagasabb f oka: önátadás. –Nem az utódnemzés, és
genetikai programozottság csupán. Igen, a biol ógi ában annak tőnik, mert a
biológia dobozába nem fér el az em beri szellem. 12 Nem is beszélve arról, hogy
a homoszexuális m agatartás minden emlısállatn ál megjelenik, beleértve a
delfineket és m ás tengeri eml ısöket is. Etol ógi ailag úgy tőnik, itt nem
egyszerően szexrıl van szó, sokkal inkább a csapaton/ f alkán bel üli EGY EDI
KAPCSO LATOK MEG ERİSÍTÉSE a gyengédség által.
A szeretet (lenne) a n ormális13, a szeretettelen emberi civilizáció az
abn orm ális! A szeretet kifejezése nem lehet normatív. A szex uális élethez való
jog, természetes jog. A saját preferencia adott, ehhez nem kell jog, de ennek
megélése szintén emberi jogi kérdés.
Vegyük m ár észre, az em ber; társas állat, társadalomban lakunk, gondoljuk
meg, és lehetıleg IN DULATMEN TESEN gondoljuk újra végig, ki mondhatja meg a
mási knak, kit-mit szeressen, mi ben higgyen ?, és végképp vegyük észre, h ogy
nem szigeteken (individum), ha nem itt m ost: életünk
N EM MEGY MÁSKÉPP, CSAK EGYÜTT ÉLVE.

És ez több, mint a tolerancia. Te csak ne toleráld a rád val ami ben nem
hasonlítót, törekedj többre, ÉRTSD MEG ıt. S vedd észre, ember és ember
lényegileg azonos. Még akkor is ha alacsonyabb, f ekete, vagy nem azt szereti,
amit te szeretni tanultál szülıtıl, iskolától, tévébıl… Persze a társadalmi
csapdák, a tudományos mőveletlenség, épp tudós körökben, a nép és az
ifjúság
anti -diszkriminációs
mőveletlensége,

12

Nem mindegy , biosz (természeti élet), vagy dzóé (értelmes lény él ete, egzisztencia)!
A szeretet nem [csak] érzel em. A kvantummechanika i rezgés óceán m agasabb fokai jel ennek meg számunka szeretetként.
Inkább: univerzális táplálóerő. Hiányába bel e is lehet halni .
13
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az indulatok felkavarása és manipul álása, és a vallások/ politikai téveszmék
ideológiai mérgezése elvakul ttá tesz. és akkor nem látsz semmit. Csak azokat
a képeket, amiket mások oly gondosan eléd tettek.
A TÁRSADALMI M ÉRETŐ T ÉVESZ MÉK: család, szerelem, természetesség,
normalitás, dim orf szexus, házasság, hőség, fogamzásgátlás, utódnemzés
mind-mind olyan bevett és beton kem ényre szilárdult agyi közh elyek és
tévedések, melyek a mások iránti megértést gátolják, és alaptal an elvárást
(utánozz en gem ) generálnak. A téveszmék és kulturális örökségek az
elfogadás akadályai, pedig tudnivaló, a LÉT = EGYÜTTLÉT. Minden csak
együttmőködésben létezik, egy sejtben ezer sejt-szervecske van, a szövetek is
sejtekbıl állnak, az em ber szervrendszer, de bekebelezett segítı
baktéri um okkal, láthatatl an em beri-tárgyi -ideológiai környezettel. A győlölet
elzár. A GY ŐLÖ LET N EM ENGEDI MEG, hogy valami MEGÉRTENI VALÓT m egértsün k.
Ha és akkor, h a végre felismerjük, hogy az emberiség nem nı és férfi, és
hogy m ár Kinsey14 óta F ELISMERT JELENSÉG A PSZIC HOLÓGIAI ANDROGÜNITÁS15
jelensége, azaz, hogy FÉRFI ÉS NİI SZ EREP EK KÖZELÍTENEK EGYMÁS FELÉ, akkor
rájövünk, a részletlevés (nemi szerepek) állapotából a társadalom elindult a
szex uális polimorfizm us teljessége felé. És bár sok szexuális kisebbség
(tran sznemő, interszex uális [genetikai eredető], biszex uális, meleg,
transzvesztita) l áth atatlan, ez nem jelenti azt, hogy a m ainstream, a divat, a
régi szokás, bevett elítél ı látásmód és joggyakorlat igaz. Talán nem csak
férfiak és nık vannak? Olyannyira nem, hogy pl. Shere Hit (U SA ) még
javasolta is, hogy a BISZ EXUALITÁST N E SO ROLJÁK A SZ EXUÁLIS KISEBBSÉGEKH EZ,
MERT O LY SOK (!) EMBERN EK VANNAK MINDKÉT N EMRE IRÁNYULÓ VÁGYai és/vagy
szex uális kal andjai, hogy a biszexualitás (ahogy Freud is feltételezte) lehetne
e szex uális norma. A CSECSEMİ SZ EXUÁLIS POTENC IÁLJA BISZ EXUÁLIS, ám a
heteroszex uális megerısítés és a társadalmi kon dicion álás heteroszexuális
irányba engedi meg az ösztönkésztetést.
Társadalmi Mérető Téveszm éink:
a homoszex ualitás bőn (betegség, evol úciós zsákutca, az ördög sugallata,
meddig tudn ád folytatni magad, Kedves Olvasóm?). Mivel ez az állapot sok
okú, „magyarán ” multikauzális: genetikai hajl am osság, az agyi struktúrák
mássága (férfi melegek esetén), pl. a corpus callosum (kérges test) sokkal sokkal több idegrosttal köti össze a melegek agyának jobb és bal féltekéjét
(egyf ajta érzelmességet, kreativitást, jó nyelvi képességeket, intuíciót
eredményezve).

14

Alf red Kins ey (0950 , Amerika) majd Sh ere H it 1 97-80 sz exuálpszich oló giai f elmérés ei.
An drosz = f éfi, güneko- n ő, nőies , ó gö rö g. Másn evén hermaf rodita (H ermes és Afrotié gyermeke), aki
mindkét n em tulajdons ágaival bír, így is tenh ez has onlatos, a megn övekedett hatékon yság, kép ességek miatt.
15
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Sok m eleg agyán ak eltérhet (nıies morfológiájú) a hipotalamuszban
található, a szex uális magatartást szervezı idegdúc is (pl. INAH -3 sejtmag).
Bizonyos (pl. a szerotoninra érzéken y idegsejteket kódoló [ingerkeresı
magatartás, így a szexuális magatartásra is ható]) gén szakaszok (D 4-DR) is
eltérést m utatn ak a melegeknél. Van egy, az X kromoszómán tal álható
„meleg-gyanús gén”, az Xq 28, de még nincs adat arra, hogy ez perdön tı
jelentıségő voln a a melegség kérdésében. Ami bıl –morálfilozófi ailag, és
jogilag- következik, hogy eleve nem LEHET B ŐN EGY MEG NEM VÁLASZ THATÓ
PREF ERENCIA és következmén yes magatartás —aminek köze nincs a
társadalmi károsság f ogalm áh oz. Mondhatjuk, itt biol ógi ai variációról van
szó. Minden kérdés megítélése lehet KULTURÁLIS BEFOLYÁSOLTSÁGÚ, pl. hogy
magaga az orvostudomány mit tart fogyatékosságnak, eltérésnek,
patológi án ak, vagy vari ációnak. J ogi, erkölcsi értelem ben az a cselekedet
lehet bőn, amit szabad akaratomból vál asztok, vagy épp nem választok.
A lényeg: ma még senki nem tudja, mi is a homoszexualitás lényegi oka.
A csal ád ideája m ár a m úl té. A család egy m odern h azugság, a
házasságok 50 % -a válással végzıdik, ami jó. Jó, mert ann ál nagyobb
boldogtalanság nincs, amikor a magányos feleséghez végre megérkezik a férj,
s most már ketten vannak egyedül ugyan abban a szobában. Ha még veri is
az egyik a másikat, akkor jobb lenne elválni. Mi már nem tudunk szeretni; a
mási k arra jó, hogy engem boldoggá tegyen. Hogy elmenekülhessek a
magány elöl.
A mon ogámi a bi ológiai és pszichológiai kon textusától levágott, csak erkölcsi
értelem ben vett kifejezés, s mint ilyen hazugság, az ember nem mon ogám
fajta. Az egyh áz mit sem tud az em beri természetrıl, ugyan akkor
alattvalóin ak követelményeket ír elı. Akármenn yire is kényelmesebb
manipulálni-ellenırizni és vagyonjogilag kezelni egy csal ádot. Ahol a nı a
rabszolga, tul ajdon. A gyerek számára (is) a kommun a, vagy a nagycsalád
nagyobb érzelmi bi ztonságot ad, több m agatartásmodellt kín ál. A házasság
kezdetben „pogány” aktus volt, csak késıbb tette rá a kezét az egyh áz, az
állam. De két lélek egybef onódásához mi köze lehet bárminı külsı
hatalomn ak? A házasság csupán vagyon jogi, örökösödési szerzıdés volna? A
társadalmi jóváh agyás intézménye?
A szerelem lényege a kapu. Ez által h agyhatjuk el az ego -t. De mi birtokolva
szeretünk, h a egyáltalán szeretünk, s n em csupán annak nevezzük a
birtokl ást, a társf üggıséget. A szerelem megnyilvánítási módjába senkinek
nem lehet beleszól ása. A SZERETE T ANNYIFÉLE, AHÁNY EMBER épp most, a
vil ágon él . N em mondhatj a meg a kul túra, a csal ád, a pol itika, de még a
val l ás sem; kit öl el j, kit csókol j, kit becézz, kinek hogyan köszönj, ki t
hogyan kényeztess. Te m ondod meg. Egyedül csak te. (És az ezt elfogadó
partner.)
a harmadik nem
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Természetességen a reflektál atl anságot, a gondolat-nélküliséget, az örök
pillanatot kell érten ün k. Nincs múlt, pláne nem a múl t al aptalan ul a SZEXRE
AGGATO TT IDEOLÓ GIÁi. N incs jövı, hogy mi lesz, pláne, h ogy ki, mit fog szólni.
A legtermészetesebb az, hogy saját, intim tered van. A vallás még azt is
megszabn á, mit egyél. És fontos volt, hogy a pap ne házasodjék, mert akkor
a papi vagyonokat mind-mind az egyház örökölte. A cölibátus is szexuális
kisebbség, de ostoba elvek elfogadhatóvá teszik – ann ak, aki nem
gon dolkodi k. Ami meg a m odern divatot, az evol úci ós biol ógi át illeti, ne
fogl alkozz vele: világosan láthatod, a tudomán y hogyan váltogatja tíz-húszszáz éven ként az álláspon tját. Legyen saját áll áspontod. És senki ne
beszéljen természetességrıl, amikor mások szokásaiba, értékrendjébe szól
bele akkor, amikor virsli helyett m őbélbe csomagol t állományjavítót,
ízfokozót, és vágóhídi szemétpépet eszik, a csirke, ami a tojásodat tojta (és
hogy szép sárga legyen, még ételfestéket is kapott az a… tyúkn ak nevezett
ketrecállat), aki életében nem l átott napfényt, és anti biotikumos tápszeren
nıtt fel.
Te is agyrom boló iskol ába jártál, és ketrecben laksz, ami még az aurádat is
megnyomorítja, és l akótelepnek hívod… Ami ma normális, az tegnap nem
az volt az. A szélsıséges nemi szerepek, a dolgozó és a családot eltartó férfi
ideál m a tarthatatl an, mert a nı gazdasági önállósága megval ósult, különben
is, a férfi a gyengébb nem (nem izomerıben értve). A nık többet bírn ak, több
ideig élnek. És menedzserek, igazgatók. A férfi is mehet gyermekgondozási
szabadságra, és még óvó bácsi is lehet. És a férfi ideál nem ugyan az egyik
tárdal omban, kultúrában, természeti népnél, mint a másikban. N INCS
RÖGZÍTETT FÉRFI ÉS Nİ, épp azért, mert il yen el eve n em leh et. Minden él,
változik, alakul, nincs két egyforma kul túra. Senki sem férfi, vagy nı, h anem
ember. Komplex jelenség. Az sem bi ztos, h ogy csupán két nem van, hisz’ a
hermafroditákat, születésük után öt perccel „helyre igazítják”, egy metszés,
sutty; és kislányt kaptun k. Ha az orvosok nem avatkoznak be, más lenne a
szex usról alkotott képün k, HA A MÉDIA NEM HAZ UDN A egy „másik szép, új
világot”, és a médiumokban ol yannyira diszkrimin ált fogyatékosok,
bevándorl ók, m unkan élküliek, a „m ások” és m ásmilyenek és máshonnal
jövık, —mind többször lennének bemutatva, eredményképpen egy sokkal
gazdagabban árnyalt világképünk volna. Ami pedig a NORMALITÁS t illeti, olyan
nem létezik. Cseréld ki arra, h ogy szokván yos, bevett, elfogadott, gyakorlat,
közn api. Sajn os ebbe sem kapaszkodhatsz, mert ez is mindig, korról korra,
és társadalom ról –társadalomra változik.
A norm ális inkább; ’csak átl agos’, jóllehet ez az egész pénz körül forgó, és egy
bolygót elpusztító világ úgy, ahogy van abnormális. A norm ális ember
karaktere inkább éretlen, és erısen idomított, manipul ált, m orálisan pedig
elégtelen. Az iskol ai és m unkah elyi „jellemnevelés” a megfelelési kén yszer és
csoportnyomás –eleve kerüli a sajátot, a kreatívat, az önmegvalósítást!
a harmadik nem

19
az üldö zött nem

Az az em bertömeg, amely a tömegideálok (példaképek, sugallt és vágyott
életstíl usok) felé törekszik; nem rendelkezi k elég erıs én-erıvel. Nem tud,
vagy f él önm aga lenni. Majd kritizálja mindazokat, akik mernek önmaguk
lenni, és ık csak „mások”. A m ások „eltérnek”. Hoh ó, de minden
önmegvalósító: „m ás”, hiszen eleve annak kell lennie, mert nincs két
egyf orm a jelenség a terem tésben. Miért nem olyan ok, mint mi ? Ami pedi g egy
adott embernek/ embercsoportnak IDEGEN, az a tudatalattiban- gyakran
ELLENSÉG is, vagy félelmetes is.
AZ ELTÉRÉS - ELLENZ ÉS ANATÓMIÁJA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

autoriter nevelés (félelem a szeretet elvesztésétől) a k ész minták köv etése
manipuláció (szülői, tanári, makroszociális, politika, rek lá mok)
a többiek már kész, meg lévő mintái, -karrierterror, teljesítményterror,
erős csoportnyomás, sőt, láthatatlan elvárások (csak így jó, ez az egyetlen út)
szorongás, a kreativitás és a sajá tos önmeg határozás büntetése
azonosulás az ag resszorral (elkerülöm a büntetést, jutalmaznak, megfelelek)
irigység (ő önmaga, hogy meri ezt?, én miért nem merem a magam útját járni?)

Maga az emberiség nem normális (természetes -Konrad Lorentz), sok olyan
gátl ástalansággal bír, amire az állat nem képes. Az ún. ölési gátlás nálunk
nem m őködik, és a háborúk mellett sok, ún. szublim ált ölés van: a profit
érdekében (élelmiszeripar, gyógyszergyártás) emberi életeket szőkítünk be,
vagy mérgezünk meg. Homo hominem lupus, em ber embernek farkasa, mi
egymásból élünk, egymást esszük.
A normalitás pszichológiája és szociológiája rájött arra a közn api tényre,
hogy bizon yos csoportok nem KÉP ESEK KONSTRUKTÍVAN IDEN TIF IKÁLNI magukat.
Így MÁS CSOPORTOKKAL SZ EMB EN határozzák meg m agukat. Ezek -a sokszor a
szélsıjobbol dalhoz kötıdı- csoportok oly gyakran tal álnak kifogást a
buzikkal, zsidókkal, sıt, a n ıkkel szemben. — És ez mindig így van: a n agy
társadalmi feszültség mindig utat keres, s meg is tal álja VÉLT ELLENSÉG eit,
más társadalmi csoportokat16. A normalitással kapcsol atban felmerül a
hirdetett értékek/ normák követése. Ha ez nem belsı m eggyızıdésbıl f akad,
akkor csupán üres után zás, netán a többségi véleménytıl való félelem. Az
ún. AUTOKRATIKUS em bereknek sajátos személyiségprofiljuk van. Olyanok,
mint a merev és szeretettelen, tekintélyelvő szüleik, nevel ıik. Az erısen
szigorúságon, fenyegetésen, és sajn álatos módon a szeretet megvon ásán,
mint nevelési elven al apul ó csal ádi légkör semminek sem kedvez, mint a
függıségnek.
A f üggıségben és tekin télyelvő (autoriter) légkörben feln övı gyerek a
hatalomszám ára ideális: soha nem kérdıjelezi meg a tekintélyt.

16

vö .: Otto Krinberg, Neal Miller és Rich ard Bugelski szociálpszichológiai kís érleteit a társ adalmi agresszió és az
előítéletességgel kapcs olatb an.
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Az ilyen, felnıtté váló gyerekek egy része erısen autokratikus (és f asisztoid)
személyiség lesz (Theodor Adorno), és szem élyiségprofiljuk sajátosan
jellemezhetı:
erős t iszt elet minden t ekintéllyel szemben, és… ezzel összefüggésben:
a reflexió, a kétkedés, a kér dezés mellőzése, akár krit ikátlan engedelmesség!,
konv encionális ért ékr end és életmód,
gyanakv ás,
merevség a gondolkodásban is, a viselkedésben is,
a megtorlás, a szigorúság és keménység hív ei
A szuperautoriter nevelés a lélektani oka túlfejlett szuperegon ak. Ami az
elnyom ott én –t, megnyomorított önmaga -ságot jelenti, ez a forrása a
pusztító, intoleráns agresszi ónak. A szuperautoriteri tás mindig frusztrál, ami
a destruktív potenciált csak fokozza. Amit… mi is sokszor másoknak adunk
tovább. És hol van vége??
A szülık – akár feltétlen, és meg nem indokoltan - engedelmességet kérnek.
Ha a gyerek nem a kívánt módon viselkedik, játszani akar, vagy sír, ha
megüti m agát, ha nem jól felet az iskol ában, nos, akkor A BÜNTETÉS A
SZERET ET MEGVONÁSA a „nevelési” eszköz. Nem kell pszichol ógusn ak lenni
ahh oz, hogy meglássuk, ez a személyiséget rom bol ó eszköz. A tekintél yelv
egyenesen kreativitásellenes, sémakövetı, és… kifejezetten intoleráns.
-Miért is? Az elnyomás csak addig hatékon y, amíg az elnyomó erı jelen van,
de a bosszúvágy, a frusztrál t düh, és a SZ ERETETKAPCSOLAT MODELLJÉN EK
HIÁNYA megmarad. Ugyan akkor az én-gyenge, én -bizon ytal an (hiszen
negativitásra építve nevelni nem lehet) személyiség m anipul álhat is, és a n ála
gyen gébbel agresszív lesz (mert ı is gyen ge).
Minden generáció tovább adja bőnei t és elıítéleteit a következı
generáción ak.
Lenyomatokat,
másolatokat
készítünk az
utánunk
következıknek, így nagyon nehéz a megvilágosodás, de még a tisztánlátás is!
Azt hinni, az emberi társadalom csak f érfi bıl, n ıbıl és a szex uson innen;
gyerekekbıl, a szex uson túl öregekbıl áll olyan állítás, minth a azt
mondanám, vann ak autóvezetık és vann ak biciklizık. Meg még a
gyalogosok. A szex ualitás nem dimorf, az állatvilág pedig oly sokal akú, h ogy
megdöbbentı, ki mondhatja meg a méhkirálynınek, mely herékkel
párosodjon, h ogy ne a csikóhal h ímje h ordja ki az ikrákat, mert az egy nıi
dolog?
A hőség korl átlan elvárása -m aga a birtoklási vágy. A féltékenység pedig
projekció; a lelkem mélyén én is megcsalnám (de errıl nem tudok, hála az
én-védı mech anizm usokn ak), ezért ezt feltételezem másokról, a másikról is.
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A földi szeretet nagy baja, hogy tisztán talán egyáltalán nem létezik, amikor
meg tud gyökeresedni, akkor meg gyakran al akul ki társf üggıség, vagy
ragaszkodás. Nem szeretnünk kellene, magává a szeretetté kellene válnun k.
Hagyni, hogy hőtlennek legyenek hozzánk, mert az egy globális paranoi a; ha
pl. mással is szexelsz, (= adod testi ajándékodat) akkor már nem szeretsz.
A fogamzásgátlás ellen a vallások erıs propagan dát fejtenek ki. Pedig ez az
emberiség egyik legnagyobb vívmánya, ne szülessen ek meg a leendı éhezık,
szenvedık. N e legyen már túlnépesedés, a n ı ne legyen életadó képességének
biológiai foglya. (Szülni nem kötelezı –fityisz az egyh ázn ak és a politikai
propagandának.) –Azért szülessenek gyerekek, h ogy legyenek elegen ahh oz,
hogy a majdani nyugdíjainkat kifizessék?? Ez a lét értelme?
Ha a lélek h alhatatl an (vallások, oh!), akkor az a lélek keresni fog m ás
inkarn áci ós17 lehetıséget. A születésszabályozás teszi a nıt szabaddá; nem
egy gyermekszül ı géppé, önmagával szabadon rendelkezı, felelıs lénnyé.
U gyan akkor egy túlnépesedett bolygón a születésszabályozás feltétlen ül
szükséges. Így senkinek nem kell félnie, ahogy azt a rádióban egy
akadémikus „tudós úr” m ondotta val a, h ogy a homoszexuálisok
elszaporodnak (!) és kihal az em beriség. A homoszex uálisok által örökbe
fogadott gyerek nemi identitás annak születésétıl adott, senki nem lesz
meleg, csak mert meleg szülı(k) neveli(k). A társadalmi eszmék teli vann ak
elvakul tsággal, és félreértésekkel. A rosszabb, hogy szán dékos lélekmérgezés
s van bennük, h ogy konform legyél, Te (ön álló individuumkén t) ne is legyél.
Hisz ott vann ak a minták. Kidolgozottan, készen. Elég, h a leután zod ıket.
Szapphó
Jöjj hamar hozzám, amily en hamar csak tudsz,
rózsabimbóm, Gong üa; tejfehér szép
köntösödben: lásd, a szív em szerelme
száll körülötted,
szép le ány: mert már ha ruhádra nézek,
akkor is reszket, gy önyörömre a szívem […] (Devecseri Gábor fordítása)

Az európai kultúra nem annak bi zon yítéka, hogy nincs m ás kultúra (Ázsia,
term észeti népek), és nincs más minta (illetve válasz) a homoerotikára, a
transznem őségre, sıt, a nem változtatásra. Persze, h ozzánk legközelebb a
görög –római kultúra áll, ahol szexuális pl uralizmus és szabadság h on olt,
ami mögött az egyházzal szemben én azt állítom, hogy nem a dekadencia,
hanem
a
természetesség
jele
lehetett.

17

in carnus = húsba, értsd: testbe való születés. A születés előtt a lélek már lét ezik (preegzisztencia). A lél ekvándorlás
(reinkarnáció) a Bibliában is benne volt, ám az 543 –as Konstantinápolyi Zsinat „hirtelen” megváltoztatta a véleményét ezzel
kapcsolatban is. Kiátkozással fenyegette azokat, akik eddig hitték. A Biblia manipulált tek ercseket és törléseket tartalmaz.
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N em volt „ab ovo” n aturalis, azaz természetes, hogy kinek kivel „kell”
gyen géd kapcsol atba lépnie. A törvények/ írásos emlékek, és fıleg; a mővészi
örökség arról beszél, hogy a szabad (nem rabszolga) férfi (Róma polgára)
szabadon szeretkezhet nıvel.
Akár közösülés (copul ati o, futuo) formájában, illetve férfival/ fiatal abb fiúval
(gör. erasztomenész), „inter fem oris” (dia mérizein 18), azaz; a com bok között.
Pontosabban: a combtövek, a gát (h erék alatt). Az orális szex (♂fellati o cunnilingus♀) mind n ıvel mind férfival is szokásban volt (irrumo). Számos
ógörög forrásban (a társadalmi rang okán) a n ıket és fiatalabb fiúkat (nem
pedofíliáról van szó) együtt, differenciálatl an ul említi k. 19 A katon ák
magukévá teszik/ elcsábítják, vagy aján dékban adnak (rabszolga) nıt, vagy
(már érettebb) fiút. Hazudnánk, h a nem említenénk, az ideológia, a
törvénykezés olykor elítél ıen szól a fiúszerelemrıl, legtöbbször a dekadenci át
látja benne, és kimondottan FÉL AZ UTÓD N ÉLKÜLISÉGRİL, hiszen minden
társadalomban kell katona, alattvaló, hívı.
A férfinak „fi út kell nemzenie” – úgy l átszik, ez globális paranoia. Í rásom ból ki
kell tőnnie: az IDEO LÓGIA-MEN TESSÉG, és az önmegval ósítás (autonómia)
fényében kell, és csakis így lehet vizsgálnun k miden társadalmi jelenséget.
Az emberi lélek „szuperego” része csupa társadalom, kell, jó, rossz, elvárások
és bekebelezett értékek. Az önismeret és a TÁRSADALMI ÖNISMER ET akkor
val ósulhat m eg, ha a TRANSZPARENCIA lehetséges: átl átom a tettek m ozgatóit.
Az ÁTLÁTSZÓság a feltétele a megújul ásn ak, megszabadulásnak. Tudniillik az
indulatoktól, a kötıerıktıl, a manipuláltságtól val ó megszabadul ásnak. Az
átlátszóság, a tudatosság nem érdeke azonban minden kinek. Az
átlátszóságban eltőnik a h atal om. M anipulálni csak árnyékban lehet. Aki
meg nem ismeri magát: az vak csak igazán ! Ugyan, merre, hová is tartana
az? A civilizálatlan, „buta” természeti népek nem (bőnnek) ismerik a
szex uális devi anciát. Történészi és antropológiai írások, kutatások
bizonyítják, az „eltérı” nemi viselkedés a szabál yozott társadalmakban
gyakran kapcsol ódik:
•
•
•
•
•

lázadás formájában egy társadalmi szerep elhagy ásához, (az autoriter k ultúra elutasítása)
passzív életforma váltáshoz,
egy új életstílushoz,
személyes megrendüléshez, v égletes csalódáshoz
önmagunk személyes szabadságához (autonómia), sajátos önk ifejezéshez

Az egyh áz, az erkölcs és a társadalmi szabályok végletes önfel adást (elfojtást)
kívánn ak,
ami
frusztráló
agresszi ót
szülhet.

18

méroi = combok (tbsz.) dia = át, keresztül, -ig. A combok között inkább azt jelenti, közvetlenül a herék alatt (vö.:
számtalan vázakép). –És hol mar adtak a l eszbikusok?
19
Platón, Aristophanes, Xenophon etc.
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Nincs elfogadás, és nincs szolidaritás érzés, már csak azért sem, mert a
társadalom alapvetıen egy érvényesülési színtér, a státus-szerkezet harcolni
tanít, nem együttm őködni, megérteni és elfogadni -miközben persze, senki
nem lehet önm aga. Az érvén yesülés (elfogadás, jutalmazás, a büntetés
elkerülése, karrierkényszer) egocentrikus.
Egy egocentrikus
világban
a „m ások” mindig elnyomásra,
és
agressziókiélésre lesznek kárhoztatva. A mások azok, akik mernek önmaguk
lenni, ráadásul át is látják, kétes vallási parancsok, al aptalan társadalmi
értékképzetek nem jogosultak arra, h ogy az önkifejezés a sajátságos egyéni
fejlıdés útjába álljanak.
A maga korában Szapph ó Szkam adrosz (a 42. olümpiasz idıszaka)
forradalmi „n ıi” unikum, Leszbosz szigetén élt, teljesen a szépségnek és
szerelemnek szentelve m agát. Istenem, ma milyen pocsék f ogyasztó lenne!
N em járn a plázákba. Szapphó val óban (férje, gyermekei ellenére) igazi
életforma váltás vol t. Akárcsak a „Tíz Nıvér Társasága” nevő kínai buddhista
„apáca” közösségé. A szexus nem lényegi, hanem velejárója egy társadalmi
jelenségnek. A szex us nem erkölcsi kérdés – minden egyéb, csak ez nem.
A férfivel val ó szex megtagadása szim ból um: a férfiural om ban egyet jelen t a
nyílt l ázadással. A kath arok váltig azt állították: a test, a testiség bőnös
dolog. Nem csak nem fogadták el a feltámadás (resurrecti o) tan át, hanem a
szaporodást sem fogadták el. Eretnekség! Nem örült ennek III. Ince pápa,
bizony nem! Mert a kath arok szerint a szaporodás csak a roml ott testeket
szaporítja, és a lélek is f oglyul esik bennük. Így a férfi ak vagy cölibátusban
éltek, vagy magvukat a földre engedték, vagy férfi akkal (nık, nıkkel) háltak.
Micsoda eretnekség! „Természetesen ” ezért is ezrek életét oltották (s nem
csak 1208-ban). A kopt gnoszticizmusnak is sok ága volt, némelyek szintén
nem kívántak gyermeket nem zeni. -Ez ügye, természet ellen val ó? Ezen
ASP EKTUSOK rávilágítan ak, önm agában sem mi nincsen, a lét – együttlét, a
jelenségeknek sok-sok oka van. Vallom, az okok kutatása felvilágosító, ám
most nem a lényeget illeti.
Egy jogállam ban minden kisebbségn ek joga lenne az esélyegyenlıséghez, a
diszkriminatív és agresszív társadalmi jelenségek elleni védelemhez. A
lényeg, e kérdésben, a szabad társvál asztás, és az egyén mozgásterének
növelése -a szexuális önkifejezés és preferenci a területén is. A mértékletes
megítélési m ód: az ideológia –mentesség, nem vallási/ erkölcsi/ politikai
kérdés és m egítélés; ki, kivel, miért, meddig, hogyan? N em a „ MÁSO K”
gyan úsak, h anem a MÁSOK szokásait, viselkedését és jogait kontrolláló
hatalom a gyanús, és nem a nemi preferenciák, a szexuális sokféleség.
Adler, Jung, Ferenczi (pszich oan alízis) mind azt állítja, a m ások feletti
kon troll (kényszeresség, szorongás, szadisztikus törekvés) patológiás.
a harmadik nem
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A hatalom akarása –az elnyomorított psziché tünete. A szabad ember
boldogsága soh a sem m ások kontrollálásán m úlik. A politikusok között
sajnos sok a frusztrált, agresszív, hatalom vágyó, szadisztikus-nárcisztikus
karakter. A titok: az igazi érvén yesülési törekvés, mint egy ember belsı
potenci áinak ki bontásán ak irán ya nem m ás emberek fölé vezet. A
konstruktív önmegvalósításhoz nem hatalom kell –szabadság, kreativitás,
elfogadás.
A lényeg: a szerelem spirituális értelemben egy kisadag m egváltás, ami t
diszkrimináci óval sem lehet megtiltani. A szerelem minden. Ön –feledtség.
Végre, szabadon önm agunktól, egy egzisztenci ális kitágulásban. Tanítani
kellene végre (játékos, él ı, gyakorlati form ában ) a gyermekeinket, és
tréningezni pedagógusainkat, hogy ne legyen (még legal ább) 70 országban
halálbüntetés, életf ogytig börtön, sem diszkrimináció a terhe a szabadon
vál asztott szerelemnek. L egyen vége a boszorkányüldözésnek!
A túlzottan alkalm azkodóak f élnek és menekülnek a személyes szabadság
elöl. S akik szabadabbak, akár csak egy kicsivel is, azokra féltékenyek.
Holott SEN KI NEM VÁRHATJA EL, HOGY A MÁSIK UGYANÚGY ÉLJEN, AHOGYAN ı. A
civilizált ember túl alkalmazkodó, rendre megengedi, hogy mások irán yítsák
az életé, vagy tiporják jogait (vö.: Moriarty és Milgram kísérletek, szándékos
zavarás, tőrésh atár). Mindezt azért, mert tekin télyfüggık. Ideje már egy
egyenl ıbb, nem autoriter társadalomnak, ah ol a döntés az egyén kezében
van, és nem kell a TEKIN TÉLYFÜGGİKtıl tartania, akiknek rendre mások
mondják meg, mi a helyes, csak azért, mert a tekintélyfüggık beszopták
apuci autoriter nevelését, vagy, még felnıttként is szorongó gyerekek, akik
igénylik, hogy helyettük m ondják meg, milyen legyen az életük. I deje a
szabadságnak—
-hogy ne a hatalom döntse el, a szerelemben, embertársam mal melyik
kapun, hogyan kívánok kilépni e földi nyom orból, az Univerzumba. Í me, itt a
lényeg, kétezer éves távlatból, tudományoskodások nélkül:
Meleagrosz (hellén, II. század)
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