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sebb lét szá mú nõi po pu lá ci ó ból is jó val na gyobb arány ban ré sze sed tek.

Evo lú ci ós szem pont ból ilyen hely ze tek ben min den kép pen meg ol dan dó

a fér fi ak sze xu á lis ve tél ke dé sé nek bi o ló gi ai és kul tu rá lis esz kö zök kel tör -

té nõ erõs re duk ci ó ja. A fér fi ho mo sze xu a li tás fel erõ sö dé se le he tett a ve -

tél ke dés csök ken té sé nek egyik esz kö ze, ugyan ak kor ez, még lá tens for -

má já ban is, je len tõ sen hoz zá já rul ha tott a fér fi–fér fi kö tõ dés meg erõ -

södésé hez. A nyu ga ti tár sa dal mak ko rai fej lõ dé sük so rán, kü lö nö sen a

zsi dó-ke resz tény kul tú rák meg je le né se kor, olyan kö rül mé nyek kö zött él -

tek, ahol a gyors sza po ro dás a cso port szá má ra nagy elõ nyök kel járt. A

pász tor tár sa dal mak ál lan dó prob lé má ja volt az in ten zív ex pan zió, ért he tõ

te hát, hogy ezek a kul tú rák igye kez tek a homoszexualitást el nyom ni és

mint ter mé szet el le nes vi sel ke dést, min den esz köz zel meg bé lye gez ni.”

(Csányi, 1999:204)

A szo ci o ló gia szá má ra azon ban el sõ sor ban a ho mo sze xu a li tás tár sa -

dal mi kategorizációja vá lik ku ta tás ra ér de mes té má vá, hi szen az egyé ni

ho mo sze xu á lis ma ga tar tás már rég óta – tör té ne ti leg és kul tu rá li san – kü -

lön bö zõ tár sa dal mi vá lasz re ak ci ó kat ki vál tó in ger ként mû kö dik. A tár sa -

da lom tu do má nyi meg kö ze lí tés fel ada ta – a meg fi gye lé sen túl – ezek nek

az in ger–re ak ció köl csön ha tás ok nak a mé lyén meg bú vó konf lik tu sok

elem zé se. A ho mo sze xu a li tás vizs gá la ta so rán ugyan is meg kér dõ je le zõ -

dik sok ko ráb ban ma gá tól ér te tõ dõ fo ga lom, ame lyek mai élet for mánk

alap pil lé re i ként szol gál nak: töb bek kö zött a fér fi és a nõi sze re pek, a

csa lád, az em be ri sze xu a li tás cél ja és e cél meg vá lasz tá sá nak sza bad sá ga,

il let ve tá gab ban az egyé ni vi sel ke dés nek a – min den ko ri ha ta lom ál ta li

– sza bá lyo zá sa. 

A 20. szá zad kö ze pé tõl a köz be széd (public discourse) ré szé vé vált

homoszexualitásról kü lön bö zõ tár sa dal mi moz gal mak fo gal maz ták meg

a tár sa da lom meg vál toz ta tá sá nak szük sé ges sé gé rõl szó ló üze ne te i ket. A

kez de ti szer ve zõ dé sek – pél dá ul az 1950–60-as évek ame ri kai ún. ho-

mofil moz gal mai –, me lyek nem a tár sa da lom szé les kö rû meg vál toz ta tá -

sát, ha nem sa ját jo ga ik és sza bad sá guk biz to sí tá sát he lyez ték elõ tér be,

Claus Offe ter mi no ló gi á já val él ve in kább „tisz tán tár sa dal mi” vagy

„szociokulturális moz gal mak nak” te kint he tõk; míg a ké sõb bi – kü lö nö -

sen a lesz bi kus fe mi nis ta és me leg fel sza ba dí tó (gay liberation) – moz gal -

mak at tól nyer tek „politikaibb” – vagy „szociopolitikai” – jel le get, hogy

cél ki tû zé se i ket alap ve tõ tár sa dal mi in téz mé nyek meg kér dõ je le zé sé vel

és át ala kí tá sá val kí ván ták el ér ni. Ezek nek a moz gal mak nak – és az ál ta luk

lét re ho zott tár sa dal mi és kul tu rá lis ho mo sze xu a li tás-rep re zen tá ci ók nak

– a ku ta tá sa szin tén be vo nó dott a szo ci o ló gi ai ér dek lõ dés kö ré be.

A szo ci o ló gia – mint „varázstalanító” tu do mány – szü le té se a mo der ni -

zá ci ós fo lya mat ba il leszt he tõ, még is a sze xu a li tás má ig tar tó szo ci o ló gi ai

„varázstalanítása” csak az 1950–60-as évek ben a kez dõd he tett meg. A ho-

moszexualitást tár sa dal mi je len ség ként vizs gá ló mun kám mal sze ret nék

egy kis lé pés sel kö ze lebb jut ni a homoszexualitással kap cso la tos kér dés -

kör ma gyar or szá gi „varázstalanításához” és ta lán jobb meg ér té sé hez.

A ho mo sze xu a li tás több fé le kép pen ér tel mez he tõ fo ga lom, mely -

nek lé nye ge az azo nos ne mû em be rek kö zöt ti ér zel mi és/vagy sze xu á lis

kö tõ dés. Ho mo sze xu á lis ta pasz ta lat és ma ga tar tás for ma min dig is lé te zett:

a vi lág kul tú rá it et nog rá fi ai szem pont ból le író ún. Murdock-atlaszból ki -

de rül, hogy a „tár sa dal mak 60%-ban meg tûr ték vagy in téz mé nye sí tet -

ték a fér fi homoszexualitást, és ter mé sze te sen a töb bi tár sa da lom ban is

elõ for dul” (Csányi, 1999:203–4). A kép lé keny és ref  lek  tá lat lan ho mo -

sze xu á lis ta pasz ta la tok tu da to so dá sa, az az a ho mo sze xu á lis iden ti tás sal

bí ró ala nyok ki ala ku lá sa azon ban mo dern ko ri je len ség. 

A ho mo sze xu a li tás nor ma sér tõ vi sel ke dés ként va ló el íté lõ meg ha -

tá ro zá sa ré gi ha gyo mány; an  nyi ra ré gi, hogy so kan haj la mo sak egye ne -

sen a ter mé szet tör vé nye i vel – bár mit is je lent sen ez – ös  sze egyez tet he -

tet len, funkciótlan – hi szen nem rep ro duk tív –, így ki ik ta tan dó el haj lás -

ként ér tel mez ni. Az ilyen meg kö ze lí té sek az em be ri sze xu a li tás

funk ci ói kö zül a rep ro duk ci ót – az utó dok lét re ho zá sát – ki emelt fon tos -

sá gú ként ke ze lik, míg a fe szült ség ol dás és az ag res  szió csök ken tés em -

be ri alap szük ség le te i nek ki elé gí té sét el ha nya gol ják. A ho mo sze xu á lis

ma ga tar tás rit kán han goz ta tott elõ nyös evo lú ci ós funk ci ó it Csányi Vil -

mos eto ló gus így fog lal ja ös  sze:

„Jól is mert, hogy a cso port tár sa dal mak ban, evo lú ci ó san is szá mot te võ ide ig,

ál ta lá ban ma ga sabb volt a fér fi ak ará nya, mint a nõ ké. Ezt rész ben a szü -

lé sek mi at ti na gyobb nõi ha lan dó ság gal, rész ben pe dig a le ány cse cse mõk

egy ré szé nek meg ölé sé vel ma gya ráz zák. A fér fi ak ará nya 1,3 kö rül volt.

[…] A gyak ran elõ for du ló po li gá mia mi att a do mi náns fér fi ak még a ki -
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a tár sa da lom meg vál toz ta tá sá nak szük sé ges sé gé rõl szó ló üze ne te i ket. A

kez de ti szer ve zõ dé sek – pél dá ul az 1950–60-as évek ame ri kai ún. ho-

mofil moz gal mai –, me lyek nem a tár sa da lom szé les kö rû meg vál toz ta tá -

sát, ha nem sa ját jo ga ik és sza bad sá guk biz to sí tá sát he lyez ték elõ tér be,

Claus Offe ter mi no ló gi á já val él ve in kább „tisz tán tár sa dal mi” vagy

„szociokulturális moz gal mak nak” te kint he tõk; míg a ké sõb bi – kü lö nö -

sen a lesz bi kus fe mi nis ta és me leg fel sza ba dí tó (gay liberation) – moz gal -

mak at tól nyer tek „politikaibb” – vagy „szociopolitikai” – jel le get, hogy

cél ki tû zé se i ket alap ve tõ tár sa dal mi in téz mé nyek meg kér dõ je le zé sé vel

és át ala kí tá sá val kí ván ták el ér ni. Ezek nek a moz gal mak nak – és az ál ta luk

lét re ho zott tár sa dal mi és kul tu rá lis ho mo sze xu a li tás-rep re zen tá ci ók nak

– a ku ta tá sa szin tén be vo nó dott a szo ci o ló gi ai ér dek lõ dés kö ré be.

A szo ci o ló gia – mint „varázstalanító” tu do mány – szü le té se a mo der ni -

zá ci ós fo lya mat ba il leszt he tõ, még is a sze xu a li tás má ig tar tó szo ci o ló gi ai

„varázstalanítása” csak az 1950–60-as évek ben a kez dõd he tett meg. A ho-

moszexualitást tár sa dal mi je len ség ként vizs gá ló mun kám mal sze ret nék

egy kis lé pés sel kö ze lebb jut ni a homoszexualitással kap cso la tos kér dés -

kör ma gyar or szá gi „varázstalanításához” és ta lán jobb meg ér té sé hez.

A ho mo sze xu a li tás több fé le kép pen ér tel mez he tõ fo ga lom, mely -

nek lé nye ge az azo nos ne mû em be rek kö zöt ti ér zel mi és/vagy sze xu á lis

kö tõ dés. Ho mo sze xu á lis ta pasz ta lat és ma ga tar tás for ma min dig is lé te zett:

a vi lág kul tú rá it et nog rá fi ai szem pont ból le író ún. Murdock-atlaszból ki -

de rül, hogy a „tár sa dal mak 60%-ban meg tûr ték vagy in téz mé nye sí tet -

ték a fér fi homoszexualitást, és ter mé sze te sen a töb bi tár sa da lom ban is

elõ for dul” (Csányi, 1999:203–4). A kép lé keny és ref  lek  tá lat lan ho mo -

sze xu á lis ta pasz ta la tok tu da to so dá sa, az az a ho mo sze xu á lis iden ti tás sal

bí ró ala nyok ki ala ku lá sa azon ban mo dern ko ri je len ség. 

A ho mo sze xu a li tás nor ma sér tõ vi sel ke dés ként va ló el íté lõ meg ha -

tá ro zá sa ré gi ha gyo mány; an  nyi ra ré gi, hogy so kan haj la mo sak egye ne -

sen a ter mé szet tör vé nye i vel – bár mit is je lent sen ez – ös  sze egyez tet he -

tet len, funkciótlan – hi szen nem rep ro duk tív –, így ki ik ta tan dó el haj lás -

ként ér tel mez ni. Az ilyen meg kö ze lí té sek az em be ri sze xu a li tás

funk ci ói kö zül a rep ro duk ci ót – az utó dok lét re ho zá sát – ki emelt fon tos -

sá gú ként ke ze lik, míg a fe szült ség ol dás és az ag res  szió csök ken tés em -

be ri alap szük ség le te i nek ki elé gí té sét el ha nya gol ják. A ho mo sze xu á lis

ma ga tar tás rit kán han goz ta tott elõ nyös evo lú ci ós funk ci ó it Csányi Vil -

mos eto ló gus így fog lal ja ös  sze:

„Jól is mert, hogy a cso port tár sa dal mak ban, evo lú ci ó san is szá mot te võ ide ig,

ál ta lá ban ma ga sabb volt a fér fi ak ará nya, mint a nõ ké. Ezt rész ben a szü -

lé sek mi at ti na gyobb nõi ha lan dó ság gal, rész ben pe dig a le ány cse cse mõk

egy ré szé nek meg ölé sé vel ma gya ráz zák. A fér fi ak ará nya 1,3 kö rül volt.

[…] A gyak ran elõ for du ló po li gá mia mi att a do mi náns fér fi ak még a ki -
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zem a ho mo sze xu a li tás tár sa dal mi ka te gó ri á ja kö ré épült nem zet kö zi és

ma gyar el mé let rend szert, va la mint át te kin tem a ho mo sze xu a li tás-ka te -

gó ria kü lön fé le tár sa dal mi kör nye ze tek tõl füg gõ je len tés tar tal ma i nak és

az ezek hez kap cso ló dó el té rõ gya kor la ti, po li ti kai, jo gi kö vet kez mé nye -

ket. Majd dol go za tom em pi ri kus ré szé ben egy részt ar ra ke re sem a vá -

laszt, hogy az ön ma gu kat me leg ként azo no sí tó ma gyar fér fi ak ér ték vá -

lasz tás be li sa já tos sá gai ér tel mez he tõk-e egy faj ta ho mo sze xu á lis iden ti tás

meg lét ének in di ká to ra i ként; más részt pe dig azt vizs gá lom, hogy mi lyen

a vi szony a ho mo sze xu a li tás tár sa dal mi ka te gó ri á já nak Ma gyar or szá gon

ész lel he tõ tar tal ma és az ön ma guk ról – mint fér fi ak hoz von zó dó fér fi ak -

ról – al ko tott ké pük kö zött. A vá lasz ugyan is rá vi lá gít a ho mo sze xu a li tás

tár sa dal mi ka te gó ri á já nak cso port kép zõ és – kul tu rá li san meg ha tá ro zott

– iden ti tás konst ru á ló ere jé re, va la mint en nek korlátaira is.

Em pi ri kus ku ta tá sa im hoz (az ér ték vá lasz tá sok elem zé sé nél) kvan -

ti ta tív és (az in ter jú elem zé sek nél) kva li ta tív mód sze re ket egy aránt

hasz no sí ta ni kí vá nok. Dol go za tom em pi ri kus ré sze ki zá ró lag me leg fér -

fi ak kal fog lal ko zik: olya nok kal, akik fér fi ként fér fit sze ret nek, fér fi ak -

hoz von zód nak, fér fi ak ra vágy nak, fér fi part ner rel élik vagy sze ret nék él -

ni az éle tü ket. A fér fi és a nõi ho mo sze xu a li tás tár sa dal mi meg nyil vá nu -

lá si for mái kö zött ugyan is olyan je len tõ sek a kü lönb sé gek, me lyek nek

együt tes vizs gá la ta szét fe szí tet te vol na e dol go zat ke re te it. 

A tár sa dal mi ne mi sze rep rend szer kon tex tu sá ban a ho mo sze xu a li -

tás vizs gá la ta ter mé sze te sen so kat el árul a fér fi as ság és a nõ i es ség egy -

más sal ös  sze füg gés ben vál to zó tár sa dal mi tar tal ma i ról, de én ezek re a

tar tal mak ra vo nat ko zó an – nagy mér ték ben a tár sa dal mi ne mi sze rep -

rend szer jel leg ze tes egyen lõt len sé gei mi att – el sõ sor ban az év szá zad ok

so rán több nyo mot ha gyó és lát ha tób ban funk ci o ná ló fér fi ho mo sze xu a -

li tás irá nyá ból von hat tam le kö vet kez te té se ket. A nõi ho mo sze xu a li tás

je len sé gé ben tet ten ér he tõ ket tõs ki sebb sé gi lét – vagy ket tõs el nyo más

– jel leg ze tes sé ge i nek kö ze leb bi ta nul má nyo zá sá ról ezért le kel lett mon -

da nom. Ugyan így el kel lett te kin te nem az et ni kai és a sze xu á lis ki sebb -

ség hez va ló tar to zás le het sé ges egy más ra ve tü lé se i nek, il let ve ös  sze füg -

gé se i nek elem zé sé tõl. E té má kat na gyon fon tos, to váb bi ku ta tás ra vá ró

te rü le tek nek tar tom, ame lyek kel a jö võ ben – akár e ku ta tá som mal ösz -

 sze füg gés ben vagy ezt ki ter jeszt ve – min den kép pen fog lal koz ni kell.

Hi po té zis

Dol go za tom köz pon ti kér dé se, hogy va jon iden ti tás kép zõ té nye zõ-e a mai

ma gyar tár sa da lom ban a ho mo sze xu a li tás. Hi po té zi sem sze rint a mai ma gyar
tár sa da lom ban – el len tét ben több nyu ga ti tár sa da lom mal – a ho mo sze xu a li tás
tár sa dal mi ka te gó ri á já nak – még – je len tõs iden ti tás konst ru á ló ere je van.

Vizs gá ló dá sa im el mé le ti hát te ré ül a ho mo sze xu a li tás tár sa dal mi

konst ruk ci ó ként va ló meg kö ze lí té se szol gál. A 20. szá zad má so dik fe lé -

tõl ki bon ta ko zó tár sa dal mi konstrukcionista meg kö ze lí tés – amely ma -

gá ban fog lal ja töb bek kö zött a mi nõ sí té si és a fe no me no ló gi ai el mé le te -

ket, fõ ként Howard Becker és Erving Goffman mun ká it, il let ve Plum-

mer szim bo li kus interakcionista sze xu á lis stig ma ér tel me zé sét – a

sze xu a li tás mo dern ka te gó ri á it, el sõ sor ban a hetero- és a homoszexual-

itást, tár sa dal mi-tör té ne ti kép zõd mé nyek ként ér tel me zi. Eb ben a kon -

tex tus ban ‘a ho mo sze xu á lis’ egy tör té nel men tú li (transhistorical) és uni -

ver zá li san fel lel he tõ em ber tí pus ként je le nik meg – az zal a meg szo rí tás -

sal, hogy a ho mo sze xu á lis vágy egy olyan külön(leges) em ber tí pust,

il let ve tár sa dal mi iden ti tást hív élet re, amely a mo dern nyu ga ti tár sa dal -

mak sa já tos sá ga. 

Hasz no sí ta ni kí vá nom a tár sa dal mi konstrukcionizmus sa já tos el -

ága zá sá nak te kint he tõ, a dekonstrukció szük sé ges sé gét hir de tõ queer-

elmélet né hány fel ve té sét is, amely a ho mo sze xu á lis alany el nyo má sá -

nak és fel sza ba dí tá sá nak ki zá ró la gos ta nul má nyo zá sán túl a sze xu á lis tu -

dá so kat lét re ho zó tár sa dal mi gya kor la tok és dis kur zu sok elem zé sé re

tö rek szik:

„A mo dern nyu ga ti affirmatív ho mo sze xu a li tás-el mé let ter mé sze tes sé te -

he ti, il let ve nor ma li zál hat ja a me leg alanyt …, de ez to vább ra is együtt jár

az zal, hogy a hetero- és a ho mo sze xu a li tás meg ma rad a sze xu á lis és tár sa -

dal mi iden ti tá sok alap ka te gó ri á i nak. […] A hetero- és a ho mo sze xu a li tás

nem egy sze rû en iden ti tá sok vagy tár sa dal mi stá tu sok, ha nem tu dás ka te -

gó ri ák, egy tes tek rõl, vá gyak ról, sze xu a li tá sok ról, iden ti tá sok ról szó ló

nyel ve zet ré szei, egy nor ma tív nyel vé, amely er köl csi ha tár vo na la kat és

po li ti kai hi e rar chi á kat je löl ki.” (Seidman, 1996:12)

Így dol go za tom egyik jel lem zõ sa já tos sá ga a ho mo sze xu a li tás mint

tu dás ka te gó ria meg kö ze lí té se: a homoszexualitást le író tár sa dal mi nyel -

ve zet vizs gá la ta és en nek a tár sa dal mi erõ vi szo nyo kat vis  sza tük rö zõ

nyelv el sa já tí tá sá nak elem zé se. En nek meg fe le lõ en elõ ször fel tér ké pe -
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zem a ho mo sze xu a li tás tár sa dal mi ka te gó ri á ja kö ré épült nem zet kö zi és

ma gyar el mé let rend szert, va la mint át te kin tem a ho mo sze xu a li tás-ka te -

gó ria kü lön fé le tár sa dal mi kör nye ze tek tõl füg gõ je len tés tar tal ma i nak és

az ezek hez kap cso ló dó el té rõ gya kor la ti, po li ti kai, jo gi kö vet kez mé nye -

ket. Majd dol go za tom em pi ri kus ré szé ben egy részt ar ra ke re sem a vá -

laszt, hogy az ön ma gu kat me leg ként azo no sí tó ma gyar fér fi ak ér ték vá -

lasz tás be li sa já tos sá gai ér tel mez he tõk-e egy faj ta ho mo sze xu á lis iden ti tás

meg lét ének in di ká to ra i ként; más részt pe dig azt vizs gá lom, hogy mi lyen

a vi szony a ho mo sze xu a li tás tár sa dal mi ka te gó ri á já nak Ma gyar or szá gon

ész lel he tõ tar tal ma és az ön ma guk ról – mint fér fi ak hoz von zó dó fér fi ak -

ról – al ko tott ké pük kö zött. A vá lasz ugyan is rá vi lá gít a ho mo sze xu a li tás

tár sa dal mi ka te gó ri á já nak cso port kép zõ és – kul tu rá li san meg ha tá ro zott

– iden ti tás konst ru á ló ere jé re, va la mint en nek korlátaira is.

Em pi ri kus ku ta tá sa im hoz (az ér ték vá lasz tá sok elem zé sé nél) kvan -

ti ta tív és (az in ter jú elem zé sek nél) kva li ta tív mód sze re ket egy aránt

hasz no sí ta ni kí vá nok. Dol go za tom em pi ri kus ré sze ki zá ró lag me leg fér -

fi ak kal fog lal ko zik: olya nok kal, akik fér fi ként fér fit sze ret nek, fér fi ak -

hoz von zód nak, fér fi ak ra vágy nak, fér fi part ner rel élik vagy sze ret nék él -

ni az éle tü ket. A fér fi és a nõi ho mo sze xu a li tás tár sa dal mi meg nyil vá nu -

lá si for mái kö zött ugyan is olyan je len tõ sek a kü lönb sé gek, me lyek nek

együt tes vizs gá la ta szét fe szí tet te vol na e dol go zat ke re te it. 

A tár sa dal mi ne mi sze rep rend szer kon tex tu sá ban a ho mo sze xu a li -

tás vizs gá la ta ter mé sze te sen so kat el árul a fér fi as ság és a nõ i es ség egy -

más sal ös  sze füg gés ben vál to zó tár sa dal mi tar tal ma i ról, de én ezek re a

tar tal mak ra vo nat ko zó an – nagy mér ték ben a tár sa dal mi ne mi sze rep -

rend szer jel leg ze tes egyen lõt len sé gei mi att – el sõ sor ban az év szá zad ok

so rán több nyo mot ha gyó és lát ha tób ban funk ci o ná ló fér fi ho mo sze xu a -

li tás irá nyá ból von hat tam le kö vet kez te té se ket. A nõi ho mo sze xu a li tás

je len sé gé ben tet ten ér he tõ ket tõs ki sebb sé gi lét – vagy ket tõs el nyo más

– jel leg ze tes sé ge i nek kö ze leb bi ta nul má nyo zá sá ról ezért le kel lett mon -

da nom. Ugyan így el kel lett te kin te nem az et ni kai és a sze xu á lis ki sebb -

ség hez va ló tar to zás le het sé ges egy más ra ve tü lé se i nek, il let ve ös  sze füg -

gé se i nek elem zé sé tõl. E té má kat na gyon fon tos, to váb bi ku ta tás ra vá ró

te rü le tek nek tar tom, ame lyek kel a jö võ ben – akár e ku ta tá som mal ösz -

 sze füg gés ben vagy ezt ki ter jeszt ve – min den kép pen fog lal koz ni kell.

Hi po té zis

Dol go za tom köz pon ti kér dé se, hogy va jon iden ti tás kép zõ té nye zõ-e a mai

ma gyar tár sa da lom ban a ho mo sze xu a li tás. Hi po té zi sem sze rint a mai ma gyar
tár sa da lom ban – el len tét ben több nyu ga ti tár sa da lom mal – a ho mo sze xu a li tás
tár sa dal mi ka te gó ri á já nak – még – je len tõs iden ti tás konst ru á ló ere je van.

Vizs gá ló dá sa im el mé le ti hát te ré ül a ho mo sze xu a li tás tár sa dal mi

konst ruk ci ó ként va ló meg kö ze lí té se szol gál. A 20. szá zad má so dik fe lé -

tõl ki bon ta ko zó tár sa dal mi konstrukcionista meg kö ze lí tés – amely ma -

gá ban fog lal ja töb bek kö zött a mi nõ sí té si és a fe no me no ló gi ai el mé le te -

ket, fõ ként Howard Becker és Erving Goffman mun ká it, il let ve Plum-

mer szim bo li kus interakcionista sze xu á lis stig ma ér tel me zé sét – a

sze xu a li tás mo dern ka te gó ri á it, el sõ sor ban a hetero- és a homoszexual-

itást, tár sa dal mi-tör té ne ti kép zõd mé nyek ként ér tel me zi. Eb ben a kon -

tex tus ban ‘a ho mo sze xu á lis’ egy tör té nel men tú li (transhistorical) és uni -

ver zá li san fel lel he tõ em ber tí pus ként je le nik meg – az zal a meg szo rí tás -

sal, hogy a ho mo sze xu á lis vágy egy olyan külön(leges) em ber tí pust,

il let ve tár sa dal mi iden ti tást hív élet re, amely a mo dern nyu ga ti tár sa dal -

mak sa já tos sá ga. 

Hasz no sí ta ni kí vá nom a tár sa dal mi konstrukcionizmus sa já tos el -

ága zá sá nak te kint he tõ, a dekonstrukció szük sé ges sé gét hir de tõ queer-

elmélet né hány fel ve té sét is, amely a ho mo sze xu á lis alany el nyo má sá -

nak és fel sza ba dí tá sá nak ki zá ró la gos ta nul má nyo zá sán túl a sze xu á lis tu -

dá so kat lét re ho zó tár sa dal mi gya kor la tok és dis kur zu sok elem zé sé re

tö rek szik:

„A mo dern nyu ga ti affirmatív ho mo sze xu a li tás-el mé let ter mé sze tes sé te -

he ti, il let ve nor ma li zál hat ja a me leg alanyt …, de ez to vább ra is együtt jár

az zal, hogy a hetero- és a ho mo sze xu a li tás meg ma rad a sze xu á lis és tár sa -

dal mi iden ti tá sok alap ka te gó ri á i nak. […] A hetero- és a ho mo sze xu a li tás

nem egy sze rû en iden ti tá sok vagy tár sa dal mi stá tu sok, ha nem tu dás ka te -

gó ri ák, egy tes tek rõl, vá gyak ról, sze xu a li tá sok ról, iden ti tá sok ról szó ló

nyel ve zet ré szei, egy nor ma tív nyel vé, amely er köl csi ha tár vo na la kat és

po li ti kai hi e rar chi á kat je löl ki.” (Seidman, 1996:12)

Így dol go za tom egyik jel lem zõ sa já tos sá ga a ho mo sze xu a li tás mint

tu dás ka te gó ria meg kö ze lí té se: a homoszexualitást le író tár sa dal mi nyel -

ve zet vizs gá la ta és en nek a tár sa dal mi erõ vi szo nyo kat vis  sza tük rö zõ

nyelv el sa já tí tá sá nak elem zé se. En nek meg fe le lõ en elõ ször fel tér ké pe -
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Va gyis azt ál lí tom, hogy mi nél na gyobb mér ték ben ta lál ha tók meg

egy tár sa da lom ban az egyé ni – ese tünk ben a sze xu á lis – kü lön bö zõ ség el -

uta sí tá sá ra uta ló je gyek, an nál jel lem zõb bek az e kü lön bö zõ ség men tén

ki ala ku ló – sok szor csak nagy ne héz sé gek árán fel vál lal ha tó – egyé ni és

cso port iden ti tá sok. Per sze meg kell je gyez ni, hogy az et ni kai ki sebb sé gi

iden ti tá sok min tá já ra ki ala kí tott, nyu ga ti min ták ból örö költ sze xu á lis ki -

sebb sé gi iden ti tás mo del lek ben a ho mo sze xu á lis iden ti tás hang sú lyo zot -

tan csak amo lyan – Weeks szó hasz ná la tá val él ve – „szük sé ges fik ci ó ként”

sze re pel: a meg kü lön böz te tés el le ni harc át me ne ti leg hasz no sít ha tó, de

hos  szabb tá von eset leg kí no san (ön)korlátozó kel lé ke ként.

A ku ta tás tár sa dal mi re le van ci á ja

A homoszexualitással fog lal ko zó tár sa da lom ku ta tók nak sze ge zett két

leg gya ko ribb kér dés ta lán, hogy mi lyen a ho mo sze xu á li sok és tár sa dal -

mi el fo ga dott sá guk szá za lé kos ará nya egy adott tár sa da lom ban. Dol go -

za tom alap ján egyik kér dés re sem ad ha tó konk rét vá lasz, de bí zom ben -

ne, hogy az itt fel so ra koz ta tott ér vek és ku ta tá si ered mé nyek meg gyõ -

zik az ol va sót ar ról, hogy nem ezek a leg lé nye ge sebb kér dé sek. An nál

ugyan is, hogy hány ho mo sze xu á lis sze mély él egy tár sa da lom ban, sok -

kal lé nye gibb azt vizs gál ni, hogy mi tõl vá lik ez a kér dés so kak szá má ra

an  nyi ra ér dek fe szí tõ vé. És kü lön ben is: kik azok a ho mo sze xu á li sok?

Bár az ön meg ha tá ro zás sza bad sá gi fo kát te kint ve más – pél dá ul et ni kai

– ki sebb sé gek hez ké pest a ho mo sze xu á li sok nak na gyobb a moz gás te re,

hi szen ál ta lá ban nin cse nek a tes tük kel meg je löl ve, a sza bad ön meg ha -

tá ro zás ad dig nem csak a ho mo sze xu á li sok nak és más ki sebb sé gek nek,

de min den ki szá má ra il lú zió ma rad, amíg a tár sa dal mi-kul tu rá lis nor ma -

rend szer kény sze rek bõl és nem vá laszt ha tó op ci ók ból áll.

A ho mo sze xu a li tás tár sa dal mi el fo ga dott sá gá nak mé ré sé re gyak ran

al kal maz zák azt a mód szert, hogy az em be re ket meg kér de zik, mit gon -

dol nak er rõl a kér dés rõl. Az így ka pott ered mé nyek azon ban Ma gyar or -

szág te kin te té ben elég ellentmondásosak.1 Egy 1991-es nem zet kö zi ku -

ta tás ar ra az ered mény re ju tott, hogy Ma gyar or szág a töb bi ke let-eu ró pai

or szág át la gá nál – sõt a nyu ga ti át lag nál is – el fo ga dóbb a homoszexuali -

Ho mo sze xu á lis iden ti tás mint tár sa dal mi tü net

Ku ta tá sa im tör té ne ti leg iga zo lód ni lát szó elõ fel te vé se, hogy a jól kö rül -

ha tá rol ha tó – kí vül rõl tu laj do ní tott, majd az érin tet tek ál tal internalizált

– ho mo sze xu á lis iden ti tá sok lé te zé se egy faj ta tár sa dal mi tü net ként azo -

no sít ha tó. Henning Bech dán szo ci o ló gus mun ká i ból ki tû nik, hogy a

ho mo sze xu a li tás mint iden ti tás kép zõ té nye zõ a modernitás jel leg ze tes

ter mé ké nek te kint he tõ: va gyis csak meg ha tá ro zott tí pu sú – mo dern –

tár sa dal mak ra jel lem zõ. A ko ráb bi idõ szak hoz ké pest itt a – Foucault

szó hasz ná la tá val él ve – külön(leges) ho mo sze xu á lis em ber tí pus meg je -

le né se je len tet te a leg na gyobb vál to zást: a ko ráb ban is lé te zõ – a zsi dó-

ke resz tény kul tú rák ban el uta sí tott – gya kor la tok egy sé ge sí tõ – és le szû -

kí tõ – ka te go ri kus meg ne ve zé se, il let ve en nek és egy faj ta mo no li ti kus

iden ti tás nak az egy más sal va ló meg fe lel te té se. A ké sõb bi – poszt mo -

dern, késõmodern? – idõ szak ból vis  sza te kint ve vi szont meg kér dõ je lez -

he tõ a ho mo sze xu á lis iden ti tá sok lét jo go sult sá ga: a tár sa dal mi vi szo -

nyok át ala ku lá sá val fo ko za to san el tûn nek a – kü lön bö zõ sze xu á lis gya -

kor la tok tár sa dal mi ju tal ma zá sa, il let ve bün te té se ré vén el kü lö nü lõ –

ho mo sze xu á lis és a he te ro sze xu á lis lét for mák lé nye gi kü lönb sé gei és

így egy re több he lyen le he tünk ta núi an nak, hogy a ho mo sze xu a li tás

elvesz ti iden ti tás kép zõ po ten ci ál ját. Minden nek ve le já ró ja, hogy a ho -

mo sze xu á lis gya kor la tok ra, il let ve a ho mo sze xu á li sok ra már nem kon -

cent rá ló dik kény sze re sen tár sa dal mi fi gye lem: s míg az azo nos ne mû ek

von zal ma to vább ra is lé nye ges jel lem zõ je ma rad az egyé ni élet szer ve -

zés nek, nem ké pez aka dályt az egyé nek tár sa dal mi in teg rá ci ó já ban.

Mind ezek alap ján a ho mo sze xu a li tás iden ti tás kép zõ té nye zõ ként

va ló funk ci o ná lá sa azt jel zi, hogy az adott tár sa da lom ban az egy mást ki -

zá ró mo no li ti kus – he te ro sze xu á lis, ho mo sze xu á lis – iden ti tás min ták az

ural ko dó ak, me lyek ese ten ként ko mo lyan ve szé lyez tet he tik az egyé nek

tár sa dal mi bol do gu lá sát. Rö vi den: a ho mo sze xu á lis iden ti tás el sõ sor ban a

meg bé lyeg zõ tár sa dal mi meg kü lön böz te tés ter mé ke, a gya kor la ti élet -

ben is meg ta pasz tal ha tó hi e rar chi kus el kü lö ní té sé, mely ál ta lá no san az

egyé ni – nem csak sze xu á lis, de akár et ni kai, val lá si, po li ti kai gon dol ko -

dás be li – kü lön bö zõ ség hez va ló jog el uta sí tá sá nak tár sa dal mi tü ne te ként

ér tel mez he tõ. Ilyen ér te lem ben dol go za tom fon tos ada lé kot szol gál tat -

hat a ma gyar tár sa da lom „kü lön bö zõ ség tû ré sé nek” meg íté lé sé hez. 

�TAKÁCS JUDIT: Homoszexualitás és társadalom Bevezetés�

14 15

1 Az itt em lí tett ku ta tá sok mind rep re zen ta tív min tá val ké szül tek.



Va gyis azt ál lí tom, hogy mi nél na gyobb mér ték ben ta lál ha tók meg
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fe szült ség for rá sok fel tá rá sa és elem zé se ré vén a ha té kony tár sa dal mi in -

teg rá ció és az ön azo nos ság meg õr zé se, fenn tar tá sa vagy ese ten ként ki ví -

vá sa kö zöt ti ké nyes egyen súly elõ moz dí tá sa. A ho mo sze xu a li tás tár sa da -

lom tu do má nyos vizs gá la ta is eb be a vo nu lat ba il leszt he tõ: ku ta tá som -

mal ar ra tö rek szem, hogy a tár sa dal mi elõ í té le tes ség ed dig ku ta tat lan –

a ho mo sze xu á lis iden ti tás prob le ma ti ká já ban fon tos ma gya rá zó erõ vel

bí ró – di men zi ó it tár jam fel. 

A könyv fel épí té se

Az el sõ fe je zet ben a ho mo sze xu á lis ról szó ló nyel ve zet és tu dás ka te gó ri ák

elem zé sé vel át te kin tem a ho mo sze xu á lis ka te gó ria tar tal má nak és kon -

tex tu sa i nak tör té ne ti vál to zá sa it a ter mé szet el le nes bûn fo gal má tól a

ho mo sze xu a li tás em be ri jo gi meg kö ze lí té sé ig. 

A má so dik fe je zet a ho mo sze xu a li tás po li ti ká já nak fo gal mát iden ti -

tás po li ti kai meg kö ze lí tés ben ha tá ro zom meg. A ta nul mány el sõ ré szé -

ben a ho mo sze xu a li tás je len té se it vizs gá lom a cso port kö zi ma ga tar tás -

for má kat ma gya rá zó szo ci ál pszi cho ló gi ai el mé le tek fel hasz ná lá sá val,

majd a ho mo sze xu á lis iden ti tás es  szen cia lis ta és konstrukcionista ér tel -

me zé si ke re te it ha son lí tom ös  sze.

A ma gyar jog al ko tás ban és jog al kal ma zás ban tük rö zõ dõ ho mo sze xu a -

 li tás-kép be mu ta tá sa és elem zé se a har ma dik fe je zet köz pon ti té má ja. A

rö vid jog tör té ne ti át te kin tést nyúj tó ta nul mány a ho mo sze xu a li tás bün -

te tõ jo gi ke ze lé sé re kon cent rál, mi vel ez az – em be rek éle té be po ten ci á li -

 san a leg ra di ká li sabb mó don be avat ko zó – jog ág szol gál hat a ho mo sze xu á -

li so kat érin tõ in téz mé nye sí tett diszk ri mi ná ció alap já ul.

A ne gye dik fe je zet ben a ho mo sze xu a li tás ma gyar mé dia rep re zen -

tá ci ó it – il let ve ezek hi á nyát – vizs gá lom el sõ sor ban a HVG nyolc év fo -

lya má nak kvan ti ta tív te ma ti kus tar ta lom elem zé sé vel. Itt a ho mo sze xu a -

li tás tár sa dal mi ész lel he tõ sé gé re vo nat ko zó kö vet kez te té sek le vo ná sá ra

nyí lik le he tõ ség.

Az ötö dik fe je zet ben egy sa ját adat bá zis sal vég zett kvan ti ta tív em -

pi ri kus szo ci o ló gi ai vizs gá lat ered mé nye it is mer te tem. A vizs gá lat cél ja

az ön ma gu kat me leg ként azo no sí tó ma gyar fér fi ak ér ték vá lasz tá si sa já -

tos sá ga i nak fel tá rá sa. Az al kal ma zott em pi ri kus mód sze rek – töb bek kö -

zött több di men zi ós ská lá zás – se gít sé gé vel ki mu tat ha tó vá vá lik, hogy a

tással kapcsolatban.2 Egy 1993-as nem zet kö zi adat sze rint vi szont a

meg  kér de zet tek 85 szá za lé ka gon dol ta azt Ma gyar or szá gon, hogy a ho -

mo sze xu a li tás min den kö rül mé nyek kö zött „megbocsáthatatlan”.3 Egy

1994-es ma gyar fel mé rés azt mu tat ta, hogy a meg kér de zet tek 78,6 szá -

za lé ka „min den fé le kép pen hely te len nek” ítél te, ha két azo nos ne mû

fel nõtt nek sze xu á lis kap cso la ta van egymással.4 Egy 1995-ös ma gyar

adat sze rint a vá lasz adók 74,6 szá za lé ka az azo nos ne mû ek együtt élé sét,

73,6 szá za lé ka két fér fi, 71,6 szá za lé ka pe dig két nõ sze rel mét nem tar -

tot ta elfogadhatónak.5 Tóth Lász ló 1991-es és 1996-os ered mé nyei vi -

szont az el uta sí tás ra di ká lis csök ke né sé re és a to le ran cia óri á si mér té kû

nö ve ke dé sé re utal tak a vizs gált idõszakban.6

Az egy más sal ese ten ként nem túl sá go san har mo ni zá ló ered mé nyek

ér tel me zé sét nem ér zem fel ada tom nak, de an  nyit ta lán meg le het je -

gyez ni, hogy az ada tok el lent mon dá sos sá gá ban – más té nye zõk mel lett

– sze re pet játsz hat a ho mo sze xu a li tás fo gal mi tisz tá zat lan sá ga is. 

Az elõ í té le tes ség és te kin tély el vû ség vizs gá la tá val fog lal ko zó ku ta -

tá sok ered mé nyei alap ján vi szont ar ra le het kö vet kez tet ni, hogy a kü -

lön fé le – et ni kai és sze xu á lis –kisebbségek el uta sí tá sa egy más sal bi zo -

nyos mér té kig együtt jár és tár sa dal mi gyö ke re ik is ha son ló ak (vö.:

Fábián–Sik, 1996; Erõs–Fá bi án, 1999).

A mai ma gyar tár sa da lom ku ta tás köz pon ti té mái kö zött sze re pel az

elõ í té le tes ség, az ide gen el le nes ség és a te kin tély el vû ség vizs gá la ta kü -

lö nö sen a tár sa dal mi több ség tõl et ni ka i lag és kul tu rá li san kü lön bö zõ

cso por tok kal kap cso lat ban. E ku ta tá sok fon tos mo ti vá ci ó ja a tár sa dal mi
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1. A ho mo sze xu a li tás tör té ne ti leg vál to zó kontextusai7

vá lasz adók homoszexualitása je len tõs ér ték be fo lyá so ló té nye zõ nek te -

kint he tõ-e.

A ha to dik fe je zet ben kva li ta tív em pi ri kus mód sze rek kel dol go zom:

az ál ta lam gyûj tött in ter júk alap ján a ho mo sze xu a li tás szo ci á lis rep re -

zen tá ci ó ját kí vá nom mi nél rész le te seb ben fel tár ni. A ho mo sze xu a li tás

szo ci á lis rep re zen tá ci ó ját te kin tem ugyan is a ho mo sze xu á lis iden ti tá sok

ta lán leg fon to sabb „alap anya gá nak”. Kö vet kez te té se im meg ala po zá sát

se gí tik egy 1983-ban vég zett, mód szer ta ni lag ha son ló vizs gá lat ered mé -

nyei, me lyek se gít sé gé vel le he tõ sé gem nyí lik a rend szer vál tást meg elõ zõ

és kö ve tõ hely zet – egyes szem pont ok sze rin ti – ös  sze ha son lí tá sá ra is.
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mi tõl lett ho mo sze xu á lis, ha nem az, mit je lent ho mo sze xu á lis nak len ni

egy adott kör nye zet ben.

Az aláb bi ak ban ar ra tö rek szem, hogy mi nél több le he tõ sé get sor ra

vé ve meg vizs gál jam a ren del ke zés re ál ló ér tel me zé si ke re te ket, ugyan is

no ha ho mo sze xu á lis ta pasz ta lat és ma ga tar tás for ma, úgy tû nik, min dig

is lé te zett, a mo dern ko ri ho mo sze xu á lis iden ti tá sok a homoszexualitás-

sal kap cso lat ba hoz ha tó kü lön fé le szak te rü le tek és tu do má nyok szak ér -
tõi ál tal meg fo gal ma zott és tár sa dal mi lag új ra ter melt ka te gó ri ák kö rül

kris tá lyo sod tak ki. 

Elõ ször te hát azt kell fel vá zol ni, hogy mi lyen anya gok ból és for -

mák ból épít kez tek ezek a szak ér tõk, ami kor lét re hoz ták sa ját ho mo sze -

xu á lis tár gya i kat és ala nya i kat. Hi szen ezek tár gyak és ala nyok né pe sí -

tik be a kü lön fé le tár sa dal mak ra és kul tú rák ra jel lem zõ tá gas ho mo sze -

xu a li tás-ka te gó ri á kat, ezek van nak je len köz vet ve vagy köz vet le nül a

min den nap ok ban, és ezek vál hat nak az egyé ni iden ti tá sok ki in du ló és

ké sõb bi vi szo nyí tá si pont ja i vá. 

1.1 Ho mo sze xu a li tás: a szó meg je le né se

Ha iden ti tás for má ló té nye zõk nek ne vez zük az egyén nek egy tár sa dal mi

ka te gó ri á val kap cso lat ban ön ma gá ról al ko tott ren de zett ön ér té ke lé si

kész le te it és az eh hez kap cso ló dó ér zé se ket (vö.: Cass, 1984), ak kor a

ho mo sze xu á lis iden ti tás, il let ve a sze mé lyes iden ti tás homoszexualitás-

nak szen telt sze le te olyan ön ér té ke lést je lent, me lyet az egyén a ho mo -

sze xu a li tás tár sa dal mi ka te gó ri á já hoz va ló vi szo nyá val kap cso lat ban ala -

kít ki ma gá ról. Az ilyen iden ti tá sok ki ala ku lá sá nak elõ fel té te le te hát a

ho mo sze xu a li tás meg ne ve zé se és sza vak ba ön té se, il let ve e tár sa dal mi

ka te gó ria lé te zé sé nek tu da to sí tá sa. Ilyen ér te lem ben a ho mo sze xu a li tás

kog ni tív ka te gó ria, és a ho mo sze xu á lis iden ti tá sok ki ala ku lá sá nak je len -

tõs aka dá lya a ta bu ként ke ze lés és a meg nem ne ve zett ség, te hát a kog -

ni tív el szi ge telt ség.

Ho mo sze xu á lis iden ti tá sok ról ezért csak at tól kezd ve be szél he -

tünk, ami kor egy tár sa da lom ban a homoszexualitást né ven ne ve zik és

ér tel me zik, va gyis ha tár sa dal mi lag meg íté lik. A ho mo sze xu a li tás nyil -

vá no san elõ ször 1869-ben ne ve zõ dött né ven Kertbeny Kár oly – ere de ti

ne vén Karl Maria Benkert – ön ma gát ma gyar nak val ló mû for dí tó és

Eb ben a fe je zet ben ar ra vál lal ko zom, hogy rö vi den át te kint sem a ho -

mo sze xu á lis ka te gó ria tar tal má nak és kon tex tu sa i nak tör té ne ti vál to zá -

sa it a ter mé szet el le nes bûn tõl a ho mo sze xu a li tás em be ri jo gi meg kö ze -

lí té sé ig.

A ho mo sze xu a li tás tár sa dal mi kategorizációjának alap ja el vi leg két

egy más nak el lent mon dó fel fo gás, a homoszexualitást ál la pot ként, il let -

ve sze rep ként ér tel me zõ meg kö ze lí tés. Az ál la pot el mé let sze rint a ho -

mo sze xu a li tás ter mé sze te sen – bi o ló gi a i lag, pszi cho ló gi a i lag – meg ha tá -

ro zott ál la pot, míg a sze rep el mé let ben a ho mo sze xu a li tás bi zo nyos tár -

sa dal mi el vá rá sok nak meg fe le lõ, tár sa dal mi lag meg ha tá ro zott sze rep,

mely az adott tör té ne ti és kul tu rá lis kör nye zet függ vé nyé ben vál toz hat. 

Az ál la pot el mé let egyik leg fon to sabb vo ná sa az, hogy ka te go ri kus

ala pot kí nál a tár sa dal mi el len õr zõ rend szer szá má ra, mert jól el kü lö nít -

he tõ vé te szi a meg en ged he tõ vi sel ke dést a meg en ged he tet len tõl (vö.:

McIntosh, 1968). A sze rep el mé let ilyen mó don va ló al kal ma zá sát vi -

szont gá tol ja a ho mo sze xu á lis sze rep vál to zé kony sá ga.

A homoszexualitással kap cso la tos ku ta tás en nek meg fe le lõ en alap -

ve tõ en két nagy cso port ba oszt ha tó. Az egyik a homoszexualitást ve le -

szü le tett adott ság ként kö ze lí ti meg. Eb ben az eset ben nyil ván va ló a

meg ha tá ro zott ere det el fo ga dá sa: va la ki azért ho mo sze xu á lis, mert

ilyen nek szü le tett, il let ve bi zo nyos jel leg ze tes sé gei egyes, tá gabb kör -

ben nem ta pasz tal ha tó sa já tos sá gok kö vet kez té ben csak így ala kul hat -

tak. Ide tar toz nak a prenatális, hor mo ná lis, agyi, ge ne ti kai, il let ve bi zo -

nyos pszi chi kai el vál to zá sok kal ér ve lõ ere det ma gya rá za tok. 

A má sik cso port a homoszexualitást tár sa dal mi konst ruk ci ó ként ér -

té ke li, mely konst ruk ci ó nak a je len té se az adott tár sa da lom ér tel me zé -

sé tõl függ. Az egy ér tel mû en meg ha tá roz ha tó ere det ke re sé se eb ben a

meg kö ze lí tés ben mel lé kes prob lé ma: sok kal je len tõ sebb a je len ség ér -

tel me zé se az adott kon tex tus ban. A kér dés te hát nem az, hogy va la ki
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tar to zott a pla to niz mus, az az az idõ sebb fér fi ak fi a ta labb fi úk fe lé irá -

nyu ló imá da ta, ami azon ban nél kü löz te a ne mi szer vek érin té sét és a

tisz tá ta lan gon do la to kat; a köl csö nös oná nia, az az a köl csö nös (ön)kie lé -

gí tés; a ho mo sze xu a li tás nõi ver zi ó ja, a tribadizmus és a – fér fi ak ön kén tes

anális kö zö sü lé sé re uta ló – „Pygismus” ak tív és pas  szív for má ját. A „He -

 te rogen” Kertbenynél a ko ráb bi „Sodomia” vagy a „sodo mia generis” né -

ven em lí tett cse lek mé nyek ala nya lett, míg a „Heterosexual” a „For ni  ka -

tion”, az az a pa ráz nál ko dás meg va ló sí tó ját je löl te (Oct Germ 297/422).

Kertbeny a sze xu á lis haj la mok há rom alap ve tõ en el té rõ ki elé gí té si

mó do za tát kü lön böz tet te meg, me lye ket kü lön bö zõ sze mé lyi ség tí pu -

sok nak vélt meg fe lel tet he tõ nek. A sze xu á lis haj la mok ki elé gí té sé nek

mód ja sze rin ti fõ sze xu a li tás for mák a kö vet ke zõk: monoszexualizmus

vagy onanizmus, homoszexualizmus, va la mint normálszexualizmus, az -

az he te ro sze xu a li tás.

Kertbeny sze rint a monoszexualizmus vagy onanizmus az a ki elé -

gü lé si mód, amit va ló szí nû sít he tõ en min den ki gya ko rol, kü lö nö sen fi a -

ta labb ko rá ban, a sze xu á lis ös  sze vis  sza ság éve i ben. De van nak olyan nõi

és fér fi onanisták – a né pes ség kb. ha to da –, akik nek ve le szü le tett haj -

la muk van a sa ját ke zük kel, mes ter sé ges esz kö zök kel vagy csu pán fan -

tá zi á lás ál ta li ön ki elé gí tés re. A monoszexualizmus fi zi kai és men tá lis

be teg sé gek hez és „mo rá lis te kin tet ben a szív ego is ta meg ke mé nyí té sé -

hez” ve zet het a test le gyen gí té se és a fan tá zia túl erõl te té se mi att (Kert-

benyt idé zi Féray–Herzer, 1990:34). 

A homoszexualizmus a né pes ség két szá za lé kát érin ti – leg alább is

Kertbeny sa ját ta pasz ta la ta i ra ala po zott becs lé se sze rint. Ide tar toz nak a

ki zá ró lag köl csö nös oná ni át vég zõk, az ak tív vagy „szu per fér fi as” és a

pas  szív pigisták,9 va la mint a sze xu á lis ösz tö ne i ket plá tói mó don, sze xu á -

 lis érin té sek nél kül ki élõ pla to nis ták cso port ja. Kertbeny a homoszexua -

li tást nem a ko ráb bi el mé le tek nek meg fe le lõ en va la mi lyen faj ta – pél -

dá ul lé lek be li – nõi(es)séggel ma gya ráz ta: a ho mo sze xu a li tás in kább a

fér fi as ság egy kü lön le ges tí pu sát kép vi se li, a ho mo sze xu á li sok te hát

sze xu á lis ösztönbeállítottságától füg get le nül iga zi fér fi ak.

Kertbeny a né pes ség több sé gé nek ve le szü le tett sze xu á lis ki elé gü -

lé si for má já nak a normálszexualizmust, az az a he te ro sze xu a li tást tar tot ta.

A he te ro sze xu a li tást „ha tár ta lan de ge ne rá ci ós ka pa ci tá sa” kü lön böz te ti

pub li cis ta egyik, a ho mo sze xu á li sok jo ga i ért szót eme lõ po li ti kai pamf -

let jé ben, aki a gö rög „ho mo” és a la tin „sexus” sza vak ös  sze ol vasz tá sá -

val al kot ta meg ezt az az óta szé les kör ben el ter jedt hib ri det (vö.: Bul-

lough, 1977; Herzer, 1990).8

A ho mo sze xu á lis szót so kan or vo si ízû ki fe je zés nek ér zik, ami an -

nak kö szön he tõ, hogy a 19. szá zad vé gé tõl az 1970-es éve kig e ki fe je zést

az azo nos ne mû ek kö zöt ti von zal ma kat egy faj ta pa to lo gi kus jel lem zõ -

ként, de ge ne rá ci ó ként, il let ve be teg ség ként ke ze lõ medikalizált meg kö -

ze lí tés sa já tí tot ta ki. Pe dig a ho mo sze xu á lis szót meg al ko tó Kertbeny

Kár oly ra ép pen a ho mo sze xu á li sok jo ga i nak kor lá to zá sa el le ni fel lé pé se

és meg le põ en mo dern em be ri jo gi ér ve lé se mi att em lé kez he tünk.

Kertbeny újí tó ter mi no ló gi á ját ér de mes egy ki csit kö ze lebb rõl

szem ügy re ven ni, egy részt mert két má ig hasz ná la tos – ho mo sze xu á lis

és he te ro sze xu á lis – sza vunk in nen kezd te pá lya fu tá sát, más részt pe dig

már e 19. szá zad ban szü le tett kategorizációs rend szer is az em be ri sze -

xu á lis vi sel ke dés ös  sze tett sé gé nek meg ra ga dá sá ra tesz kí sér le tet és –

oly kor rej tett – meg nyil vá nu lá si for má i nak sok fé le ség ét su gall ja. 

Kertbeny a monoszexualitás, ho mo sze xu a li tás, he te ro sze xu a li tás és

az ál la tok kal lé te sí tett sze xu á lis kap cso lat ra uta ló, ne he zen ma gya rít ha tó

„Heterogen” fo gal ma kat kezd te hasz nál ni. A monoszexualitás, ho mo -

sze xu a li tás és he te ro sze xu a li tás sza vak ih le tõ je va ló szí nû leg a bo ta ni kai

szak szó ként a 19. szá zad ele jé tõl hasz ná la tos ‘ket tõs ne mi ség’ ér tel mû

bi sze xu a li tás ki fe je zés le he tett. Kertbeny pe dig élet raj zi jegy ze tei sze -

rint 1850-ben – a ha tó sá gok el öli buj do sá sa so rán – tíz hó na pos lip csei

kény szer pi he nõ je alatt „szak tu do má nyo san meg ta nul ta a bo ta ni kát”

(Kertbeny, 1857:123).

Az egyén ön ma gá val foly ta tott – ön ki e lé gí tõ – sze xu á lis gya kor la tá ra

vo nat ko zó monoszexualizmuson be lül Kertbeny meg kü lön böz te tett

„Onaniát” és mes ter sé ges onanizmust. Az azo nos ne mû ek sze xu á lis

kap cso la tát je len tõ homoszexualitást pe dig négy al tí pus ba so rol ta: ide -
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8 A ho mo sze xu a li tás szó már 1868-ban fel tûnt Kertbeny egyik ma gán le ve lé ben

(vö.: Kertbeny, 1868). 1990-ig va ló já ban csak sejt he tõ volt, hogy Kertbeny a

szer zõ je azok nak az 1869-ben név te le nül meg je lent ér te ke zé sek nek, me lyek a

ho mo sze xu á lis fér fi ak büntetõszanckciók aló li fel sza ba dí tá sá ért emelt szót Po -

rosz or szág ban és a po rosz do mi nan ci á jú Észak-Német Ál lam szö vet ség ben.

Manfred Herzer né met ku ta tó azon ban a bu da pes ti Or szá gos Szé ché nyi

Könyv tár ban õr zött Kertbeny-kéziratok vizs gá la tá val már bi zo nyí ta ni tud ta

Kertbeny szer zõ sé gét (vö.: Herzer, 1986; Féray–Herzer, 1990). 

9 Kertbeny a homoszexualizmuson be lül a köl csö nös oná ni át gya kor lók ará nyát

9/10-re, a pigisták ará nyát pe dig 1/10-re be csül te.



tar to zott a pla to niz mus, az az az idõ sebb fér fi ak fi a ta labb fi úk fe lé irá -
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Ezt meg elõ zõ en a né met jo gász Karl Heinrich Ulrichs Ku ta tá sok a
fér fi ak kö zöt ti sze re lem rej té lyé rõl cí mû 1864–65-ben meg je lent ki ad vány -

so ro za tá ban fej tet te ki fér fi sze re lem-el mé le tét (vö.: Ulrichs, 1994; Katz,

1995). En nek az el mé let nek köz pon ti ele me, hogy a fér fit fér fi irán ti

sze re lem re ösz tön zõ haj lam lel ki femininitást fel té te lez, és nem más

mint a „fér fi test be zárt nõi lé lek” – anima muliebris virili corpore inclusa –

meg nyil vá nu lá sa. Ulrichs a fi zi kai meg je le né sük ben fér fi as, de sze xu á li -

san a fér fi ak hoz von zó dó, míg a nõk tõl ir tó zó fér fi a kat „Urningoknak”

ne vez te, a sze xu á li san a nõk höz von zó dó és a fér fi ak tól ir tó zó fér fi a kat

pe dig „Dioningoknak”. A szo kat lan el ne ve zé se ket – me lyek ben gö rög

is ten sé gek, Uranus és Dioné ne vé re va ló uta lás fe dez he tõ fel – Pla tón

La ko má ja ih let te, ahol Aph ro di té két alak ban különböztetõdik meg:

Uranosz anya nél kü li lá nya ként mint az égi sze re lem, Dioné és Ze usz

lá nya ként pe dig mint a kö zön sé ges föl di sze re lem is ten nõ je (vö.:

Dynes, 1990:1352). Ulrichs az urningokat egy köz tes, har ma dik nem

kép vi se lõ i nek tar tot ta, akik szü le té sük tõl fog va ter mé sze tes fej lõ dés

kö vet kez té ben vál tak a fér fi sze re lem kö ve tõ i vé.

Bár Ulrichs név adá si kí sér le tei, ha son ló kép pen Karl Westphal ber li ni

pszi chi á ter 1869-ben meg je lent „in verz sze xu a li tás”, „a ne mi ér zés ve le -

szü le tett meg for du lá sa” (vö.: Krafft-Ebing, 1926:264) vagy „el len té tes

sze xu á lis men ta li tás” (vö.: Haire, 1952:226) ki fe je zé se i hez, ma már csak

tu do mány tör té ne ti ér de kes ség ként em lít he tõk, még is jel zés ér té kû ek. A

sze xu á lis élet ter mi no ló gi á já ra vo nat ko zó 19. szá zad vé gi nyelv fris sí té si

hul lám ugyan is nem egy sze rû en új sza vak lét re ho zá sát je len tet te, ha -

nem an nak a fel is me ré sét, hogy a tár sa da lom ban egy re egyér tel mûb ben

kör vo na la zó dott a „deviánsok új osz tá lya” (Gilbert, 1981:61), a sze xu á lis

part ne re i ket sa ját ne mük tag jai kö zül vá lasz tó fér fi ak cso port ja.

Az új szó al ko tá si és meg ne ve zé si igény a sze xu a li tás ál ta lá nos

szem lé le té ben kez dõ dõ vál to zást is tük röz te: a ko ráb ban tár sa dal mi

hasz nos sá guk alap ján funk ci o ná li san be so rolt, el szi ge telt sze xu á lis ak tu -

sok egy re na gyobb esél  lyel vál hat tak élet for ma-te rem tõ sze xu á lis kap -

cso la tok lánc sze me i vé. Ez zel pár hu za mo san a ko ráb ban el sõd le ges

hasz nos sá gi kri té ri u mot, ami a pol gá ri sze re lem kon tex tu sá ban amúgy is

las san ér tel mét vesz tet te, más szem pont ok vál tot ták fel. Pél dá ul an nak

a mér le ge lé se, hogy bi zo nyos egyé ni élet for mák és kap cso lat tí pu sok

mek ko ra ve szélyt je lent het nek a tár sa da lom és az egyén szá má ra; hogy

men  nyi ben egyez tet he tõ ös  sze az egyé ni és a tár sa dal mi ér dek, vagy

meg a monoszexualitástól és a homoszexualitástól. A he te ro sze xu a li tás

ugyan is Kertbeny sze rint a sze xu á lis ösz tön leg erõ sebb meg nyil vá nu lá si

for má ja, így a he te ro sze xu á lis haj lam ki elé gí té sé re irá nyu ló vágy tart ha -

tó a leg ke vés bé kor dá ban, va gyis ez ve zet het a leg szél sõ sé ge sebb és

leg el fo gad ha tat la nabb ki elé gü lé si for mák hoz. He te ro sze xu á lis pla to nis -

ták pél dá ul azért nin cse nek, mert az egész sé ges egyé ne ket „egy ál la ti as

sze xu á lis ösz tön” ha tá sá ra min dig „szen ve dé lyes kö zö sü lés re ra gad tat ja

a kéj vágy” (Kertbenyt idé zi Féray–Herzer, 1990:35).

A há rom cso port kö zöt ti fõ kü lönb sé get Kertbeny a sze xu á lis ösz -

tön el té rõ erõs sé gi fo ka i ban vél te meg ta lál ni: a sze xu á lis ösz tön erõs sé -

ge – és így ár tal mas sá ga és bu ja sá ga – az onanista fe lõl a ho mo sze xu á li -

son át egy re nö vek szik a normálszexuális fe lé. Ha pél dá ul egy normál-

szexuális nem tud ja meg fe le lõ en ki elé gí te ni sze xu á lis ösz tö ne it, ak kor

va ló szí nû leg az „ön szen  nye zés” út já ra lép: kis ko rú a kat mo lesz tál, vér -

fer tõz, ál la tok kal vagy ha lot tak kal er kölcs te len ke dik, kí noz, vér szom jas -

sá vá lik, eset leg sze xu á lis in dí ték ból gyil kol. Ez zel szem ben Kertbeny a

ho mo sze xu a li tás és a kü lön fé le mo no má ni ák, il let ve za vart ér zel mi ha -

tá sok köz ti bár mi lyen ös  sze füg gés nek még a le he tõ sé gét is ki zár ta (vö.:

Féray–Herzer, 1990:34–37).

Kertbeny „át me ne ti tí pu sok kal” nem fog lal ko zott, bár el is mer te,

hogy lé tez nek olyan egyé nek, akik ben a nõi és a fér fi sze xu á lis ösz tön

ke ve re dik – „ró luk azon ban még túl ke ve set tu dunk”, ír ta (Féray–Her -

zer, 1990:39). Sze xu a li tás ter mi no ló gi á ját azon ban úgy al kot ta meg, hogy

a normálszexuális ka te gó ri á ba be fér tek azok a nõ fa ló fér fi ak is, akik nek

hó dí tá si lis tá já ról nem hi á nyoz tak a fi úk és a fér fi ak sem.

A Kertbeny-féle meg kö ze lí tés új faj ta sze xu á lis kategorizációs el ne -

ve zé se in túl a nor mál-, il let ve he te ro sze xu á lis ként le írt tí pus le het sé ges

ve szé lyes sé gé nek hang sú lyo zá sá val kelt he ti fel a fi gyel met, ami va ló szí -

nû sít he tõ en már ke let ke zé se ide jén is so kak nak meg le pe tést oko zott. A

he te ro sze xu á lis ter mi nus ez után Richard von Krafft-Ebing oszt rák el -

me gyógy ász Psychopatia Sexualis cí mû né met nyel vû tör vény szé ki or vo si

ta nul má nyá ban tûnt fel leg kö ze lebb ‘nor má lis sze xu a li tás’ ér te lem ben.

Majd an gol nyelv te rü le ten 1892-ben egy chi ca gói or vo si lap ha sáb ja in

je lent meg elõ ször – va ló szí nû leg egy fél re ér tel me zés kö vet kez té ben –

‘nem zés hez nem ve ze tõ per ver zió’ je len tés ben (Kiernan, 1892; vö.:

Katz, 1995:19).
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tu do mány tör té ne ti ér de kes ség ként em lít he tõk, még is jel zés ér té kû ek. A

sze xu á lis élet ter mi no ló gi á já ra vo nat ko zó 19. szá zad vé gi nyelv fris sí té si

hul lám ugyan is nem egy sze rû en új sza vak lét re ho zá sát je len tet te, ha -

nem an nak a fel is me ré sét, hogy a tár sa da lom ban egy re egyér tel mûb ben

kör vo na la zó dott a „deviánsok új osz tá lya” (Gilbert, 1981:61), a sze xu á lis

part ne re i ket sa ját ne mük tag jai kö zül vá lasz tó fér fi ak cso port ja.

Az új szó al ko tá si és meg ne ve zé si igény a sze xu a li tás ál ta lá nos

szem lé le té ben kez dõ dõ vál to zást is tük röz te: a ko ráb ban tár sa dal mi

hasz nos sá guk alap ján funk ci o ná li san be so rolt, el szi ge telt sze xu á lis ak tu -

sok egy re na gyobb esél  lyel vál hat tak élet for ma-te rem tõ sze xu á lis kap -

cso la tok lánc sze me i vé. Ez zel pár hu za mo san a ko ráb ban el sõd le ges

hasz nos sá gi kri té ri u mot, ami a pol gá ri sze re lem kon tex tu sá ban amúgy is

las san ér tel mét vesz tet te, más szem pont ok vál tot ták fel. Pél dá ul an nak

a mér le ge lé se, hogy bi zo nyos egyé ni élet for mák és kap cso lat tí pu sok

mek ko ra ve szélyt je lent het nek a tár sa da lom és az egyén szá má ra; hogy

men  nyi ben egyez tet he tõ ös  sze az egyé ni és a tár sa dal mi ér dek, vagy

meg a monoszexualitástól és a homoszexualitástól. A he te ro sze xu a li tás

ugyan is Kertbeny sze rint a sze xu á lis ösz tön leg erõ sebb meg nyil vá nu lá si

for má ja, így a he te ro sze xu á lis haj lam ki elé gí té sé re irá nyu ló vágy tart ha -

tó a leg ke vés bé kor dá ban, va gyis ez ve zet het a leg szél sõ sé ge sebb és

leg el fo gad ha tat la nabb ki elé gü lé si for mák hoz. He te ro sze xu á lis pla to nis -

ták pél dá ul azért nin cse nek, mert az egész sé ges egyé ne ket „egy ál la ti as

sze xu á lis ösz tön” ha tá sá ra min dig „szen ve dé lyes kö zö sü lés re ra gad tat ja

a kéj vágy” (Kertbenyt idé zi Féray–Herzer, 1990:35).

A há rom cso port kö zöt ti fõ kü lönb sé get Kertbeny a sze xu á lis ösz -

tön el té rõ erõs sé gi fo ka i ban vél te meg ta lál ni: a sze xu á lis ösz tön erõs sé -

ge – és így ár tal mas sá ga és bu ja sá ga – az onanista fe lõl a ho mo sze xu á li -

son át egy re nö vek szik a normálszexuális fe lé. Ha pél dá ul egy normál-

szexuális nem tud ja meg fe le lõ en ki elé gí te ni sze xu á lis ösz tö ne it, ak kor

va ló szí nû leg az „ön szen  nye zés” út já ra lép: kis ko rú a kat mo lesz tál, vér -

fer tõz, ál la tok kal vagy ha lot tak kal er kölcs te len ke dik, kí noz, vér szom jas -

sá vá lik, eset leg sze xu á lis in dí ték ból gyil kol. Ez zel szem ben Kertbeny a

ho mo sze xu a li tás és a kü lön fé le mo no má ni ák, il let ve za vart ér zel mi ha -

tá sok köz ti bár mi lyen ös  sze füg gés nek még a le he tõ sé gét is ki zár ta (vö.:

Féray–Herzer, 1990:34–37).

Kertbeny „át me ne ti tí pu sok kal” nem fog lal ko zott, bár el is mer te,

hogy lé tez nek olyan egyé nek, akik ben a nõi és a fér fi sze xu á lis ösz tön

ke ve re dik – „ró luk azon ban még túl ke ve set tu dunk”, ír ta (Féray–Her -

zer, 1990:39). Sze xu a li tás ter mi no ló gi á ját azon ban úgy al kot ta meg, hogy

a normálszexuális ka te gó ri á ba be fér tek azok a nõ fa ló fér fi ak is, akik nek

hó dí tá si lis tá já ról nem hi á nyoz tak a fi úk és a fér fi ak sem.

A Kertbeny-féle meg kö ze lí tés új faj ta sze xu á lis kategorizációs el ne -

ve zé se in túl a nor mál-, il let ve he te ro sze xu á lis ként le írt tí pus le het sé ges

ve szé lyes sé gé nek hang sú lyo zá sá val kelt he ti fel a fi gyel met, ami va ló szí -

nû sít he tõ en már ke let ke zé se ide jén is so kak nak meg le pe tést oko zott. A

he te ro sze xu á lis ter mi nus ez után Richard von Krafft-Ebing oszt rák el -

me gyógy ász Psychopatia Sexualis cí mû né met nyel vû tör vény szé ki or vo si

ta nul má nyá ban tûnt fel leg kö ze lebb ‘nor má lis sze xu a li tás’ ér te lem ben.

Majd an gol nyelv te rü le ten 1892-ben egy chi ca gói or vo si lap ha sáb ja in

je lent meg elõ ször – va ló szí nû leg egy fél re ér tel me zés kö vet kez té ben –

‘nem zés hez nem ve ze tõ per ver zió’ je len tés ben (Kiernan, 1892; vö.:

Katz, 1995:19).
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kást ter mé szet el le nes sel vál tot ták fel. A fér fi ak ha son ló kép pen ab ba hagy ták az
as  szon  nyal va ló ter mé sze tes éle tet, egy más iránt ger jed tek vágy ra, va gyis fér fi
fér fi val ûzött ocs mány sá got” (1:26–27). 

Ezen kí vül még két olyan új szö vet sé gi le vél em lít he tõ, ahol a szer zõ

a „go no szok” ka te gó ri á já ba utal ja a sze xu á lis bûn el kö ve tõ ket. Szent Pál

a korintusiaknak írt le ve lé ben a kü lön fé le go no szo kat a kö vet ke zõ kép -

pen lis táz za: „Sem tisz tá ta lan, sem bál vány imá dó, sem há zas ság tö rõ, sem

ké jenc, sem ki csa pon gó, sem tol vaj, sem kap zsi, sem ré sze ges, sem át ko zó -

dó, sem rab ló nem ré sze sül Is ten or szá gá ban” (6:9–10). A Timóteusnak

írt el sõ le vél ben pe dig így egé szül ki az elõ zõ lis ta: „a tör vényt nem az

igaz em be re kért hoz ták, ha nem a go no szo kért, a lá za dó kért, az is ten te -

le ne kért, a bû nö sö kért, a val lás ta la no kért, a kö zön sé ges lel kû e kért, az

apa- és anya gyil kos okért, a vé reng zõ kért, a tisz tá ta la no kért, a faj ta la no -
kért, a rab szol ga-ke res ke dõ kért, a ha zu go kért, a ha mi san es kü võ kért, és

mind azért, ami még el len ke zik az igaz ta ní tás sal” (1:8–11). Itt ér de mes

meg je gyez ni, hogy Károli Gás pár a bib lia for dí tá sá ban a ki csa pon gó jel zõ

he lyett még a be szé de sebb „kik fér fi ak kal tisztátalankodnak” ki fe je -

zést hasz nál ta, ahol a tisz tá ta lan „pa ráz na”-ként ér tel me zõ dött, a faj ta lan
pe dig „fér fi ak kal fertelmeskedõ”-ként.

Ma gyar szó tá rak ta nú sá ga sze rint a szo dó mia je len té se ‘ho mo sze xu a -

 li tás, pe de rasz tia’, il let ve ‘a ne mi el té ve lye dés egyik faj tá ja, ál la tok kal

va ló faj ta lan ko dás’. De pél dá ul an gol nyelv te rü le ten ugyan ez a szó –

sodomy – tá gabb ér tel mû nek tû nik, hi szen je lent het ‘(nõ vel vagy fér fi val

foly ta tott) anális kö zö sü lést’, ‘ál lat tal va ló kö zö sü lést’ vagy ‘bár mi lyen

ab nor má lis nak tar tott sze xu á lis közösülést’.11

A szo dó mia szi no ni má ja ként is hasz ná la tos faj ta lan ko dás sza vunk

tel je sen ma gyar fej le mény: a ré gi es faj ta lan mel lék név bõl kép zés sel jött

lét re. A faj ta lan ko dás mai szó tá ri je len té se ‘bu jál ko dás, faj ta lan vi sel ke -

dés’, a faj ta lan pe dig ‘a ne mi er köl csöt sú lyo san sér tõ’ viselkedés.12 A

faj ta lan szó csa lád já nak je len té se it szó tör té ne ti leg át te kint ve né mi leg

hogy men  nyi ben ha tá roz ha tó meg a tár sa dal mi ko hé zió – vagy an nak mi -

ni  mu má nak – fenn tar tá sá hoz szük sé ges egyé ni hoz zá já ru lás mi ni mu ma.

A 19. szá zad vé gén már ja vá ban tar tott a sze xu a li tás sal kap cso la tos

„diszkurzív er je dés” (Foucault, 1978:18), ami együtt járt a sze xu a li tás

rész let kér dé sei irán ti nö vek võ ér dek lõ dés sel és a sa já tos sze xu á lis kap -

cso la tok kö ré ren de zõ dõ élet for mák ki bon ta ko zá sá val. Így nem meg le -

põ, hogy a ho mo sze xu a li tás ki fe je zés meg je le né sét meg elõ zõ en ren del -

ke zés re ál ló nyel vi vá lasz té kot vizs gál va olyan el na gyolt, egy sí kú gyûj -

tõ fo gal ma kat ta lá lunk, mint a szo dó mia vagy a faj ta lan ko dás, me lyek a

kö zép ko ri egy sé ges tes ti ség-bûn bá nat dis kur zust örö kí tik to vább (vö.:

Foucault, 1978:33).

A szo dó mia a kö zép ko ri la tin ból szár ma zó nem zet kö zi szó, mely az

Ószö vet ség ben sze rep lõ bû nös vá ros ként el hí re sült Szo do má ról nyer te

el ne ve zé sét, át fo gó an utalt a ke resz tény ség ál tal el ítélt bû nök egyik tí -

pu sá ra. Az ere de ti szo do mai bû nök pon tos meg ha tá ro zá sa azon ban nem

ta lál ha tó meg a Bib li á ban, bár a Te rem tés köny vé ben sze rep lõ részt,

ahol a szo do mai fér fi ak ez zel for dul nak Lóthoz: „Hol van nak a fér fi ak,

akik ma es te ér kez tek hoz zád? Hozd ki õket ne künk, hadd is mer jük meg
õket!” (19:1–11),10 töb ben elég árul ko dó nak vé lik. Má sok vi szont –

Luk ács és Ezékiel nyo mán – a ven dég sze re tet és a sze gé nyek irán ti kö -

nyö rü let hi á nyát ró ják fel a szo do ma i ak fõ bû né ül (vö.: Gomes, 1992).

Ma ga a szo dó mia szó nem sze re pel a Bib li á ban, de – leg alább is a

kö zép kor ban hasz ná la tos – ér tel me zé se a sze xu á lis bû nök re és bûn el kö -

ve tõk re vo nat ko zó bib li ai uta lá sok ra épül. Ezek kö zül a ké sõb bi ek ben a

szo dó mi á val azo no sí tott sze xu á lis bû nök tar tal mi ös  sze te võ i nek leg fon -

to sabb for rá sai a már em lí tett Te rem tés köny vén kí vül az ószö vet sé gi

Le vi ták köny ve és Szent Pál egyik új szö vet sé gi le ve le. A Le vi ták köny -

vé ben sze re pel a til tás a leg vi lá go sabb meg fo gal ma zás ban, hogy „Ne hálj
fér fi val úgy, ahogy as  szon  nyal szo kás hál ni, ez gya lá za tos do log” (18:22); és

„Ha va la ki fér fi val hál együtt úgy, ahogy as  szon  nyal szok tak együtt hál ni, ez

utá la tos ság, amely ben mind ket ten ré sze sek, ezért meg kell hal ni uk, vé -

rük vis  sza hull rá juk” (20:13). Szent Pál a ró ma i ak nak írt le ve lé ben pe -

dig a po gá nyok ról ír ja, hogy Is ten „kiszolgáltattta õket a tisz tá ta lan ság -
nak, hadd gya láz zák meg sa ját tes tü ket” (1:24); és a „sa ját gya lá za tos

szen ve dé lye ik nek ki szol gál ta tott” po gá nyok as  szo nyai „a ter mé sze tes szo -
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kást ter mé szet el le nes sel vál tot ták fel. A fér fi ak ha son ló kép pen ab ba hagy ták az
as  szon  nyal va ló ter mé sze tes éle tet, egy más iránt ger jed tek vágy ra, va gyis fér fi
fér fi val ûzött ocs mány sá got” (1:26–27). 

Ezen kí vül még két olyan új szö vet sé gi le vél em lít he tõ, ahol a szer zõ

a „go no szok” ka te gó ri á já ba utal ja a sze xu á lis bûn el kö ve tõ ket. Szent Pál

a korintusiaknak írt le ve lé ben a kü lön fé le go no szo kat a kö vet ke zõ kép -

pen lis táz za: „Sem tisz tá ta lan, sem bál vány imá dó, sem há zas ság tö rõ, sem

ké jenc, sem ki csa pon gó, sem tol vaj, sem kap zsi, sem ré sze ges, sem át ko zó -

dó, sem rab ló nem ré sze sül Is ten or szá gá ban” (6:9–10). A Timóteusnak

írt el sõ le vél ben pe dig így egé szül ki az elõ zõ lis ta: „a tör vényt nem az

igaz em be re kért hoz ták, ha nem a go no szo kért, a lá za dó kért, az is ten te -

le ne kért, a bû nö sö kért, a val lás ta la no kért, a kö zön sé ges lel kû e kért, az

apa- és anya gyil kos okért, a vé reng zõ kért, a tisz tá ta la no kért, a faj ta la no -
kért, a rab szol ga-ke res ke dõ kért, a ha zu go kért, a ha mi san es kü võ kért, és

mind azért, ami még el len ke zik az igaz ta ní tás sal” (1:8–11). Itt ér de mes

meg je gyez ni, hogy Károli Gás pár a bib lia for dí tá sá ban a ki csa pon gó jel zõ

he lyett még a be szé de sebb „kik fér fi ak kal tisztátalankodnak” ki fe je -

zést hasz nál ta, ahol a tisz tá ta lan „pa ráz na”-ként ér tel me zõ dött, a faj ta lan
pe dig „fér fi ak kal fertelmeskedõ”-ként.

Ma gyar szó tá rak ta nú sá ga sze rint a szo dó mia je len té se ‘ho mo sze xu a -

 li tás, pe de rasz tia’, il let ve ‘a ne mi el té ve lye dés egyik faj tá ja, ál la tok kal

va ló faj ta lan ko dás’. De pél dá ul an gol nyelv te rü le ten ugyan ez a szó –

sodomy – tá gabb ér tel mû nek tû nik, hi szen je lent het ‘(nõ vel vagy fér fi val

foly ta tott) anális kö zö sü lést’, ‘ál lat tal va ló kö zö sü lést’ vagy ‘bár mi lyen

ab nor má lis nak tar tott sze xu á lis közösülést’.11

A szo dó mia szi no ni má ja ként is hasz ná la tos faj ta lan ko dás sza vunk

tel je sen ma gyar fej le mény: a ré gi es faj ta lan mel lék név bõl kép zés sel jött

lét re. A faj ta lan ko dás mai szó tá ri je len té se ‘bu jál ko dás, faj ta lan vi sel ke -

dés’, a faj ta lan pe dig ‘a ne mi er köl csöt sú lyo san sér tõ’ viselkedés.12 A

faj ta lan szó csa lád já nak je len té se it szó tör té ne ti leg át te kint ve né mi leg

hogy men  nyi ben ha tá roz ha tó meg a tár sa dal mi ko hé zió – vagy an nak mi -

ni  mu má nak – fenn tar tá sá hoz szük sé ges egyé ni hoz zá já ru lás mi ni mu ma.

A 19. szá zad vé gén már ja vá ban tar tott a sze xu a li tás sal kap cso la tos

„diszkurzív er je dés” (Foucault, 1978:18), ami együtt járt a sze xu a li tás

rész let kér dé sei irán ti nö vek võ ér dek lõ dés sel és a sa já tos sze xu á lis kap -

cso la tok kö ré ren de zõ dõ élet for mák ki bon ta ko zá sá val. Így nem meg le -

põ, hogy a ho mo sze xu a li tás ki fe je zés meg je le né sét meg elõ zõ en ren del -

ke zés re ál ló nyel vi vá lasz té kot vizs gál va olyan el na gyolt, egy sí kú gyûj -

tõ fo gal ma kat ta lá lunk, mint a szo dó mia vagy a faj ta lan ko dás, me lyek a

kö zép ko ri egy sé ges tes ti ség-bûn bá nat dis kur zust örö kí tik to vább (vö.:

Foucault, 1978:33).

A szo dó mia a kö zép ko ri la tin ból szár ma zó nem zet kö zi szó, mely az

Ószö vet ség ben sze rep lõ bû nös vá ros ként el hí re sült Szo do má ról nyer te

el ne ve zé sét, át fo gó an utalt a ke resz tény ség ál tal el ítélt bû nök egyik tí -

pu sá ra. Az ere de ti szo do mai bû nök pon tos meg ha tá ro zá sa azon ban nem

ta lál ha tó meg a Bib li á ban, bár a Te rem tés köny vé ben sze rep lõ részt,

ahol a szo do mai fér fi ak ez zel for dul nak Lóthoz: „Hol van nak a fér fi ak,

akik ma es te ér kez tek hoz zád? Hozd ki õket ne künk, hadd is mer jük meg
õket!” (19:1–11),10 töb ben elég árul ko dó nak vé lik. Má sok vi szont –

Luk ács és Ezékiel nyo mán – a ven dég sze re tet és a sze gé nyek irán ti kö -

nyö rü let hi á nyát ró ják fel a szo do ma i ak fõ bû né ül (vö.: Gomes, 1992).

Ma ga a szo dó mia szó nem sze re pel a Bib li á ban, de – leg alább is a

kö zép kor ban hasz ná la tos – ér tel me zé se a sze xu á lis bû nök re és bûn el kö -

ve tõk re vo nat ko zó bib li ai uta lá sok ra épül. Ezek kö zül a ké sõb bi ek ben a

szo dó mi á val azo no sí tott sze xu á lis bû nök tar tal mi ös  sze te võ i nek leg fon -

to sabb for rá sai a már em lí tett Te rem tés köny vén kí vül az ószö vet sé gi

Le vi ták köny ve és Szent Pál egyik új szö vet sé gi le ve le. A Le vi ták köny -

vé ben sze re pel a til tás a leg vi lá go sabb meg fo gal ma zás ban, hogy „Ne hálj
fér fi val úgy, ahogy as  szon  nyal szo kás hál ni, ez gya lá za tos do log” (18:22); és

„Ha va la ki fér fi val hál együtt úgy, ahogy as  szon  nyal szok tak együtt hál ni, ez

utá la tos ság, amely ben mind ket ten ré sze sek, ezért meg kell hal ni uk, vé -

rük vis  sza hull rá juk” (20:13). Szent Pál a ró ma i ak nak írt le ve lé ben pe -

dig a po gá nyok ról ír ja, hogy Is ten „kiszolgáltattta õket a tisz tá ta lan ság -
nak, hadd gya láz zák meg sa ját tes tü ket” (1:24); és a „sa ját gya lá za tos

szen ve dé lye ik nek ki szol gál ta tott” po gá nyok as  szo nyai „a ter mé sze tes szo -
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ja ság – kü lö nös ve szé lye az volt, hogy pél da ként szol gál ha tott a ne mes -

ség és az egy sze rû em be rek szá má ra is (vö.: Goodich, 1976b:427). A 12.

szá za dot meg elõ zõ en azon ban az egy há zi tör vény köny vek ben még a

pap ság gal kap cso lat ban is sok kal gyak rab ban em lí tet ték a há zas ság tö -

rést, a vér fer tõ zést vagy az ágyastartást, mint a ma ho mo sze xu á lis nak

ne vez he tõ cse lek mé nye ket (vö.: Goodich, 1976b:432).

A 13. szá za di sko lasz ti kus te o ló gu sok a szo dó mi át a töb bi ter mé -

szet el le nes bûn höz – a vér fer tõ zés hez, a meg becs te le ní tés hez, az ön fer -

tõ zés hez, az ál la tok kal va ló üze ke dés hez, va la mint az anális és az orá lis

kö zö sü lés hez – ha son ló an a hét fõ bûn kö zött sze rep lõ bu ja ság ka te gó ri -

á já ba utal ták (vö.: Goodich, 1976b:430). Kü lö nö sen a do mi ni ká nus fi lo -

zó fu sok je les ked tek a ter mé szet el le nes bû nök rend sze re zé sé ben: pél -

dá ul Aquinói Szent Ta más Sum ma theologiae cí mû mun ká já ban az ilyen

bû nök négy faj tá ját kü lön böz tet te meg, me lyek kö zül a leg sú lyo sabb nak

a bestializmust tar tot ta – „mert a meg fe le lõ faj nem fi gyel he tõ meg” –,

ezt kö vet te a szo dó mia – „mert a meg fe le lõ nem nem fi gyel he tõ meg”,

majd a „ter mé szet el le nes kö zö sü lés” – ahol a „kö zö sü lés meg fe le lõ mód ja

nem fi gyel he tõ meg”, vé gül pe dig a „kö zö sü lés nél kü li szennye  zés”

(Gilbert, 1981:62).

Az eret nek ség és a sze xu á lis el haj lás ös  sze kap cso lá sá ra tett ta lán

leg el hí re sül tebb kí sér let a 14. szá zad ele jén tör tént a fran cia temp lo mos

lo va gok pe ré ben. A temp lo mo sok rend jé nek vég ze tét a tör té né szek

sze rint va ló já ban gaz dag sá guk és po li ti kai be fo lyá suk nö ve ke dé se okoz -

ta, ve szé lyes nek ítélt ha tal muk le tö ré sé re azon ban a val lá si és er köl csi

tör vé nyek meg sér té sé re ala po zott vád ígér ke zett a leg kön  nyeb ben ki vi -

te lez he tõ nek. Ezért 1307-ben meg kez dett pe rük ben, ami a rend 1312-es

fel osz la tá sá hoz ve ze tett, el sõ sor ban eret nek ség gel, er kölcs te len ség gel és

szo dó mi á val vá dol ták õket (Bullough, 1974:192–195).

Az eret nek ség és a ho mo sze xu a li tás egy tõ rõl fa ka dá sá nak gon do la -

tát kü lön bö zõ nyel vi ki fe je zé sek is õr zik. Az an gol nyelv ben ilyen pél -

dá ul a ré gi la tin bulgarusból, az az bol gár – va gyis a ke le ti egy ház hí ve –

je len té sû szó ból ere dõ bugger ki fe je zés, mely nek je len té sei kö zött épp -

úgy meg ta lál ha tó az eret nek, mint a szo do mi ta és a ha son ló ne ga tív ér -

zel mi ér té ket hor do zó pe de rasz ta vagy hit vány alak (vö.: Hoad, 1986:53;

Szasz, 1971:164–165). 

A ma gyar nyelv tör té ne ti-eti mo ló gi ai szó tá ra sze rint a ma leg in kább

szi tok szó ként is mert bu ze ráns szó – il let ve ké sõb bi rö vi dült, az ar gó ban

meg le põd ve ta pasz tal hat juk, hogy egy kor men  nyi vel több fé le je len tés

kap cso ló dott az ide tar to zó sza vak hoz. A faj ta lan el sõ is mert fel buk ka ná sa -

kor ‘rend el le nes’ (1351) ér te lem ben sze re pelt. A nyelv tör té ne ti ku ta tá sok

sze rint ké sõbb ugyan ez a szó fel tûnt ‘pa ráz na’ (1527) és ‘gyer mek te len’

(1885) ér te lem ben is. De ugyan eb be a szó csa lád ba tar to zik a Ti nó di nál

‘aki nek gyer me ke van’ (1553) je len tés ben meg je le nõ fa jos mel lék név, az

‘el kor cso su lás’ (1577), ‘pár zás’ (1585), ‘fi a dzás’ je len té sû faj zás fõ név és a

‘fi a dzik’ (1565), ‘szár ma zik’, ‘faj tá já tól el üt, el kor cso sul’ (1585), ‘kö zö sül’

(1833) je len té sû faj zik ige is (vö.: Benkõ, 1967:827).

A kö zép ko ri szel le met idé zõ, ám a ha tá lyos ma gyar tör vé nyek ben

meg õr zött faj ta lan ko dás szó lé nye gi vo ná sa – a köz nyelv bõl ki kop ni lát -

szó szo dó mi á hoz ha son ló an –, hogy je len té sét má ig na gyon ne héz pon to -

san meg ha tá roz ni. De fel te he tõ en ép pen eb bõl a meghatároz(hat)at-

lanságból szár ma zik e sza vak leg fon to sabb hasz ná la ti ér té ke: a tár sa dal -

mi lag meg en ge dett nek és/vagy kö ve ten dõ nek tar tott nor mák tól el té rõ

sze xu á lis vi sel ke dés for mák nak – az ak tu á lis ha ta lom ér de ke i nek meg fe -

le lõ en – fé le lem kel tõ ho mály ba vo ná sa.

1.2. Ho mo sze xu a li tás: a ka te gó ria le het sé ges tar tal mai

A homoszexualitásról az óta van nak rend sze res ada ta ink, mi ó ta tár sa dal -

mi je len tõ sé gû köz ügy lett be lõ le. Az el sõ ilyen tí pu sú do ku men tá ci ók

az ink vi zí ci ó nak kö szön he tõk, ahol a jegy zõ köny vek ben szám ta lan szor

sze re pelt a val lá si eret nek ség ma gá tól ér te tõ dõ ki egé szí tõ je ként a „bûn,

amit sem meg ne vez ni, sem el kö vet ni nem sza bad és ami ért az Úr kár -

ho zat ra ítél te Szo do mát és Gomorrát” (Boswell, 1980:380). A kö zép ko ri

ál la mi tör vény köny vek egy aránt bû nös nek és bün te ten dõ nek ítél ték a

val lá si és az er köl csi, il let ve sze xu á lis el haj lást. E vét ke ket azon ban ere -

de ti leg ke vés be szi go rú an és for má li san ke zel ték, mint az ink vi zí ció 13.

szá zad ele ji meg je le né se után, ami kor az eret nek sé get és a szo dó mi át

egy for mán ke mény bün te tés sel – ál ta lá ban ha lál lal – súj tot ták (vö.:

Goo dich, 1976a:295).

A ko ra kö zép ko ri egy ház jog – bûn bá na ti, ve zek lé si ké zi köny vek és

zsi na ti tör vé nyek ta nú sá ga sze rint – még leg in kább a pap ság kö re i ben

ter je dõ szo dó mia meg elõ zé sé re és vis  sza szo rí tá sá ra he lyez te a hang súlyt.

Az egyes szer zõk ál tal ki fe je zet ten „pa pi bûn ként” em le ge tett luxu ria – bu -
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ja ság – kü lö nös ve szé lye az volt, hogy pél da ként szol gál ha tott a ne mes -

ség és az egy sze rû em be rek szá má ra is (vö.: Goodich, 1976b:427). A 12.

szá za dot meg elõ zõ en azon ban az egy há zi tör vény köny vek ben még a

pap ság gal kap cso lat ban is sok kal gyak rab ban em lí tet ték a há zas ság tö -

rést, a vér fer tõ zést vagy az ágyastartást, mint a ma ho mo sze xu á lis nak

ne vez he tõ cse lek mé nye ket (vö.: Goodich, 1976b:432).
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á já ba utal ták (vö.: Goodich, 1976b:430). Kü lö nö sen a do mi ni ká nus fi lo -
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a bestializmust tar tot ta – „mert a meg fe le lõ faj nem fi gyel he tõ meg” –,

ezt kö vet te a szo dó mia – „mert a meg fe le lõ nem nem fi gyel he tõ meg”,

majd a „ter mé szet el le nes kö zö sü lés” – ahol a „kö zö sü lés meg fe le lõ mód ja

nem fi gyel he tõ meg”, vé gül pe dig a „kö zö sü lés nél kü li szennye  zés”

(Gilbert, 1981:62).

Az eret nek ség és a sze xu á lis el haj lás ös  sze kap cso lá sá ra tett ta lán

leg el hí re sül tebb kí sér let a 14. szá zad ele jén tör tént a fran cia temp lo mos

lo va gok pe ré ben. A temp lo mo sok rend jé nek vég ze tét a tör té né szek

sze rint va ló já ban gaz dag sá guk és po li ti kai be fo lyá suk nö ve ke dé se okoz -

ta, ve szé lyes nek ítélt ha tal muk le tö ré sé re azon ban a val lá si és er köl csi

tör vé nyek meg sér té sé re ala po zott vád ígér ke zett a leg kön  nyeb ben ki vi -

te lez he tõ nek. Ezért 1307-ben meg kez dett pe rük ben, ami a rend 1312-es

fel osz la tá sá hoz ve ze tett, el sõ sor ban eret nek ség gel, er kölcs te len ség gel és

szo dó mi á val vá dol ták õket (Bullough, 1974:192–195).

Az eret nek ség és a ho mo sze xu a li tás egy tõ rõl fa ka dá sá nak gon do la -

tát kü lön bö zõ nyel vi ki fe je zé sek is õr zik. Az an gol nyelv ben ilyen pél -

dá ul a ré gi la tin bulgarusból, az az bol gár – va gyis a ke le ti egy ház hí ve –

je len té sû szó ból ere dõ bugger ki fe je zés, mely nek je len té sei kö zött épp -

úgy meg ta lál ha tó az eret nek, mint a szo do mi ta és a ha son ló ne ga tív ér -

zel mi ér té ket hor do zó pe de rasz ta vagy hit vány alak (vö.: Hoad, 1986:53;

Szasz, 1971:164–165). 

A ma gyar nyelv tör té ne ti-eti mo ló gi ai szó tá ra sze rint a ma leg in kább

szi tok szó ként is mert bu ze ráns szó – il let ve ké sõb bi rö vi dült, az ar gó ban

meg le põd ve ta pasz tal hat juk, hogy egy kor men  nyi vel több fé le je len tés

kap cso ló dott az ide tar to zó sza vak hoz. A faj ta lan el sõ is mert fel buk ka ná sa -

kor ‘rend el le nes’ (1351) ér te lem ben sze re pelt. A nyelv tör té ne ti ku ta tá sok

sze rint ké sõbb ugyan ez a szó fel tûnt ‘pa ráz na’ (1527) és ‘gyer mek te len’

(1885) ér te lem ben is. De ugyan eb be a szó csa lád ba tar to zik a Ti nó di nál

‘aki nek gyer me ke van’ (1553) je len tés ben meg je le nõ fa jos mel lék név, az

‘el kor cso su lás’ (1577), ‘pár zás’ (1585), ‘fi a dzás’ je len té sû faj zás fõ név és a

‘fi a dzik’ (1565), ‘szár ma zik’, ‘faj tá já tól el üt, el kor cso sul’ (1585), ‘kö zö sül’

(1833) je len té sû faj zik ige is (vö.: Benkõ, 1967:827).

A kö zép ko ri szel le met idé zõ, ám a ha tá lyos ma gyar tör vé nyek ben

meg õr zött faj ta lan ko dás szó lé nye gi vo ná sa – a köz nyelv bõl ki kop ni lát -

szó szo dó mi á hoz ha son ló an –, hogy je len té sét má ig na gyon ne héz pon to -

san meg ha tá roz ni. De fel te he tõ en ép pen eb bõl a meghatároz(hat)at-

lanságból szár ma zik e sza vak leg fon to sabb hasz ná la ti ér té ke: a tár sa dal -

mi lag meg en ge dett nek és/vagy kö ve ten dõ nek tar tott nor mák tól el té rõ

sze xu á lis vi sel ke dés for mák nak – az ak tu á lis ha ta lom ér de ke i nek meg fe -

le lõ en – fé le lem kel tõ ho mály ba vo ná sa.

1.2. Ho mo sze xu a li tás: a ka te gó ria le het sé ges tar tal mai

A homoszexualitásról az óta van nak rend sze res ada ta ink, mi ó ta tár sa dal -

mi je len tõ sé gû köz ügy lett be lõ le. Az el sõ ilyen tí pu sú do ku men tá ci ók

az ink vi zí ci ó nak kö szön he tõk, ahol a jegy zõ köny vek ben szám ta lan szor

sze re pelt a val lá si eret nek ség ma gá tól ér te tõ dõ ki egé szí tõ je ként a „bûn,

amit sem meg ne vez ni, sem el kö vet ni nem sza bad és ami ért az Úr kár -

ho zat ra ítél te Szo do mát és Gomorrát” (Boswell, 1980:380). A kö zép ko ri

ál la mi tör vény köny vek egy aránt bû nös nek és bün te ten dõ nek ítél ték a

val lá si és az er köl csi, il let ve sze xu á lis el haj lást. E vét ke ket azon ban ere -

de ti leg ke vés be szi go rú an és for má li san ke zel ték, mint az ink vi zí ció 13.

szá zad ele ji meg je le né se után, ami kor az eret nek sé get és a szo dó mi át

egy for mán ke mény bün te tés sel – ál ta lá ban ha lál lal – súj tot ták (vö.:

Goo dich, 1976a:295).

A ko ra kö zép ko ri egy ház jog – bûn bá na ti, ve zek lé si ké zi köny vek és

zsi na ti tör vé nyek ta nú sá ga sze rint – még leg in kább a pap ság kö re i ben

ter je dõ szo dó mia meg elõ zé sé re és vis  sza szo rí tá sá ra he lyez te a hang súlyt.

Az egyes szer zõk ál tal ki fe je zet ten „pa pi bûn ként” em le ge tett luxu ria – bu -
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kö zött bi o ló gi ai, or vo si, pszi chi át ri ai, pe da gó gi ai – dis kur zus ra (vö.: Fou-

cault, 1978:33). Ek kor tól kez dõ dött a sze xu á lis élet egy re ki me rí tõbb

sza vak ba fog la lá sa. A sze xu á lis vágy dis kur zus sá ala kí tá sá ban köz pon ti

sze re pet ját szott a ke resz tény gyó nás in téz mé nyé bõl ere dez tet he tõ val -

lo más mint igaz ság-elõ ál lí tá si tech ni ka. Majd a val lo más tech ni ka vált a

sze xu a li tás medikalizált meg kö ze lí té sé nek mo dell jé vé, mely nek ke re -

te in be lül a sze xu a li tás olyan prob le ma ti kus te rü let ként de fi ni á ló dott,

amely „ter mé sze té nél fog va vonz za a kü lön fé le pa to ló gi ás fo lya ma to kat

és ezért szük sé ges sé te szi a te ra pe u ták, il let ve a normalitás út já ra visz -

 sza ve ze tõ szak em be rek be avat ko zá sát” (Foucault, 1996:73).

A ho mo sze xu á lis cse lek vés for mák te hát fo ko za to san ho mo sze xu á -

lis egyé nek ké ani má lód tak, még pe dig leg több jük rög tön konk rét alany -

ként vált is mert té: olyan vizs gá ló dás és ke ze lés ala nya ként, amit ma

pszi chi át ri a i nak ne vez nénk. Nem vé let len, hogy a homoszexualitással

mint kó ros men tá lis el vál to zás sal – vagy an nak tü ne té vel – kap cso la tos

do ku men tá ci ók meg sû rû sö dé se ép pen a 19. szá zad vé gén kez dõ dött. 

A 19. szá zad vé gi „szexuálpszichiátriai” szak mun kák kö zül az oszt -

rák Richard von Krafft-Ebing Psychopatia Sexualis kü lö nös te kin tet tel a
rend el le nes ne mi ér zés re cí mû mun ká ja emel he tõ ki el sõ sor ban ös  sze fog la ló

jel le ge, szé les kö rû el ter jedt sé ge és ha tá sa miatt.14 A 237 rész le tes eset -

le írást ma gá ban fog la ló, or vo sok és jo gá szok szá má ra író dott ta nul mány -

ban az el me gyógy ász sa ját tör vény szé ki or vo si ta pasz ta la tai ös  szeg zé se

mel lett hi vat ko zott ko rá nak leg na gyobb ha tá sú „sze xu a li tás-szak ér tõ i re”

is, de fõ cél ja a sze xu á lis bûn té nyek te rén ural ko dó té ves fel fo gá sok és

hi bás íté le tek kor ri gá lá sa volt, me lyek az ak ko ri bün te tõ tör vé nye ket és a

köz vé le ményt egy aránt be fo lyá sol ták (vö.: Krafft-Ebing, 1926:4). Krafft-

Ebing te hát olyan hi ány pót ló fel vi lá go sí tó szak iro dal mat kí vánt al kot ni,

amely hez több ko ráb bi szer zõ mun kás sá ga is hoz zá já rult. Kö zü lük azon -

ban be ve ze tõ jé ben csak Paul Moreau-t és Benjamin Tarnowskit emel te ki

név sze rint (vö.: Krafft-Ebing, 1926:5). 

Moreau az öt is mert ér zék – lá tás, hal lás, szag lás, íz le lés, ta pin tás –

mel lett meg kü lön böz te tett egy ha to di kat, a „ne mi ér zé ket” is. E ve -

lünk szü le tett „ne mi ér zék” fi zi kai és/vagy pszi chi kai ká ro so dá sá val

ma gya ráz ta a sze xu á lis aber rá ci ó kat, me lyek hát te ré ben ge ne ti ka i lag

lét re jött alak ja, a bu zi – a ma gyar ba a 19. szá zad vé gén ke rült át a né -

met bõl a ho mo sze xu á lis je len té sû Buserant szó át vé te lé vel. A Buserant
egy szó csa lád ba tar to zik a ‘fér fi nak fiú sze re tõ je’, il let ve ‘ke rü lõ lö kés a

bi li árd ban’ je len té sû ré gi es Buseron, Busero sza vak kal. Szó tör té ne ti ada -

tok alap ján az is el mond ha tó, hogy a ma gyar nyelv be a né met bõl elõ ször

a bi li árd já ték sza va i ként a bu ze ra, buzero ke rül tek át, me lyek bõl a ‘faj ta -

lan ko dik’ je len tést ere de ti leg nél kü lö zõ bu ze rál ige lét re jött (vö.:

Benkõ, 1967:399)13. Az em lí tett né met sza vak az olasz ból szár maz nak;

az olasz buggerone, il let ve ré gi es alak já ban buzzerone, buggerare ‘szo do mi ta’,

‘szodomiát ûz’ je len té sû sza vak pe dig az ófran cia ‘eret nek, szo do mi ta’ je -

len té sû bolgre szó hoz ha son ló an a la tin Bulgari ‘bol gá rok’ nép név bõl ere -

dez tet he tõ ek. A ku ta tá sok sze rint „a je len tés vál to zás a bol gá rok kö zött

ter je dõ patarén eret nek ség gel hoz ha tó kap cso lat ba” (Benkõ, 1967: 399).

A 18–19. szá zad ban a ma gyar nyelv ben szin tén hasz ná la tos volt a

‘meg ve tés re mél tó sze mély, sem mi re kel lõ’ je len té sû, né met ere de tû

buger szó, mely a né met be az – ófran cia bolgre ‘eret nek; szo do mi ta’ szó -

ból szár ma zó – fran cia bougre ‘pa sas, fic kó’ szó át vé te lé vel ke rült (vö.:

Benkõ, 1967:379–380). A ma gyar bu zi, bu ze ráns és buger sza vak eti mo ló -

gi á ja te hát szin tén a val lá si és a sze xu á lis el haj lá sok meg ne ve zé sé nek

kö zös gyö ke rét mu tat ja.

Tör té ne ti leg te hát kez det ben volt az a gya kor la ti lag név te len, bár a

szá za dok alatt kü lön fé le el na gyolt fo gal mak kal kö rül írt ma ga tar tás for -

ma, amit ma akár ho mo sze xu á lis nak is ne vez he tünk: cse lek vés for ma

po li ti ka i lag tu da tos – az az a sa já tos sze rel mi és sze xu á lis vi szo nyai mi att

tár sa dal mi meg kü lön böz te tett sé get meg ta pasz ta ló, ezt a ma ga szá má ra

tu da to sí tó és ez el len ten ni aka ró – alany nél kül. Ami kor ké sõbb ezt a

ma ga tar tás for mát ho mo sze xu á lis nak kezd ték ne vez ni, fo ko za to san ki -

ala kult az a kép zet is, hogy a ho mo sze xu á lis egy külön(leges) em ber faj -

ta. Michel Foucault az em be rek be so ro lá sá ban ez idõ tájt be kö vet ke zett

vál to zás ra hív ja fel a fi gyel met: a szo dó mia „a ti lal mas cse le ke de tek

egyik tí pu sa volt; az el kö ve tõ je pusz tán jo gi alany volt, sem mi egyéb. A

19. szá za di ho mo sze xu á lis azon ban már sze mé lyi ség” [1996:46]. 

A kö zép ko ri te o ló gi a i lag meg ha tá ro zott tes ti ség-bûn bá nat dis kur zus

egy sé ge a 19. szá zad ban rob bant szét szám ta lan spe ci a li zált – töb bek
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kö zött bi o ló gi ai, or vo si, pszi chi át ri ai, pe da gó gi ai – dis kur zus ra (vö.: Fou-

cault, 1978:33). Ek kor tól kez dõ dött a sze xu á lis élet egy re ki me rí tõbb

sza vak ba fog la lá sa. A sze xu á lis vágy dis kur zus sá ala kí tá sá ban köz pon ti

sze re pet ját szott a ke resz tény gyó nás in téz mé nyé bõl ere dez tet he tõ val -

lo más mint igaz ság-elõ ál lí tá si tech ni ka. Majd a val lo más tech ni ka vált a

sze xu a li tás medikalizált meg kö ze lí té sé nek mo dell jé vé, mely nek ke re -

te in be lül a sze xu a li tás olyan prob le ma ti kus te rü let ként de fi ni á ló dott,
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13 Nyelv tör té ne ti ada tok sze rint a bu ze ra szó – ‘ke rü lõ lö kés a bi li árd ban’ je len -

tés ben – elõ ször 1878-ban je lent meg, a bu ze rál 1886-ban, a bu ze ráns – ‘ho mo -

sze xu á lis’ je len tés ben – 1896-ban és a bu zi 1932-ben (vö.: Benkõ, 1967:399).
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alap ján ké szült.



A vas kos Psychopatia Sexualisban vé let len sze rû en buk kan nak fel a

ho mo sze xu a li tás mint kli ni ka i lag vizs gá lan dó degeneratív je len ség, il -

let ve „örök lés ál ta li ter helt ség” [272] ma gya rá za tai kö zött az olyan biz -

ta tó meg jegy zé sek, mint a „Min den idõ ben akad tak min den nem zet nél

rend el le nes ne mi ér zé sû egyé nek, akik hon fi tár sa ik nak dí szé ül, büsz -

ke sé gé ül szol gál hat tak” [343]. Az iga zi meg le pe tést azon ban Krafft-

Ebing tör vény szé ki or vos szak ér tõi mi nõ sé gé ben tett vég kö vet kez te té -

se okoz hat ja, ahol a szer zõ azt ve ti fel, hogy a „fér fi-sze re lem tör vé nyes

ül dö zé sét” [445] cél sze rû len ne el tö röl ni. Ér vei pe dig a kö vet ke zõk:

„A ne mi ösz tön egyi ke a leg ha tal ma sabb or ga ni kus ösz tö nök nek. Egyik

tör vény ho zás [se a né met, se az oszt rák] sem tart ja bün te ten dõ nek a há -

zas sá gon kí vü li ne mi érint ke zést; hogy az urning per verz mó don érez,

nem az õ hi bá ja, ha nem ab nor mis ter mé sze ti haj la máé. Ne mi vá gya te hát

le het aesthetikai szem pont ból na gyon is un do rí tó, az õ ab nor mis ál lás -

pont já ból néz ve azon ban normalis. […] A leg több urning kí nos hely zet -

ben van. Egyik ol da lon az ab nor mis erõs, ki elé gí tés ben jóttevõ, mint egy

ter mé sze ti tör vény nek ér zett ösz tön a sa ját nem tag jai iránt – má sik ol da -

lon a köz vé le mény, mely tet te i ket pel len gér re ál lít ja és a tör vény, mely

szé gyen le tes bün te tés sel sujtja õket. Egy fe lõl kí nos lel ki ál la pot ok, me -

lyek ke dély be teg sé gek hez, ön gyil kos ság hoz, de leg alább is ideg gyen gü -

lés hez ve zet nek – más fe lõl a szé gyen, ál lás el vesz té se stb. Nem le het ké -

tely az iránt, hogy a sze ren csét len kó ros dispositio és ter mé sze ti haj lam

kény szer hely ze te ket te remt. A tár sa da lom és a tör vény kö te les sé ge e vi -

szo nyok eny hí té se; a tár sa da lo mé oly mó don, hogy e sze ren csét le ne ket

saj nál ja, de nem ve ti meg, a tör vé nyé pe dig an  nyi ban, hogy nem bün te ti

õket, ha azon kor lá to kon be lül mo zog nak, me lye ket a ne mi élet te vé -

keny sé gé nek egy ál ta lán fel ál lí tot tak.” [440–441]

A pszi chi át ri ai ér dek lõ dés rõl ál ta lá nos ság ban el mond ha tó, hogy a

nor má lis tól el té rõ ál la po tok te rá pi ás ke re tek kö zött meg va ló su ló nor ma -

li zá lá sá ra kon cent rál. A homoszexualitással kap cso la tos nor ma li zá lás

azon ban Fre ud nál – aki nek a mun ká i ban a ho mo sze xu a li tás az em be ri

ösz tön élet egyik al ko tó ré sze ként, a pszichoszexuális fej lõ dés egy ko rai

sza ka szá nak jel lem zõ je ként je lent meg – még egé szen mást je len tett,

mint ké sõb bi kö ve tõ i nél. Fre ud pél dá ul 1921-ben el uta sí tot ta azt a fel -

ve tést, hogy a ho mo sze xu á lis ta go kat ar ra va ló hi vat ko zás sal kel le ne ki -

zár ni a pszichoanalitikusok szak mai kö zös sé ge i bõl, hogy a ho mo sze xu a -

li tás olyan „alap ve tõ men tá lis za var, amely a tár sa dal mi funk ci o ná lás

min den as pek tu sá ra ha tás sal van” (Bayer, 1981:22). Fre ud vá la szá ban

meg em lí tet te, hogy nem ért egyet a ho mo sze xu á li sok jo gi ül dö zé sé vel

kó dolt, örök lõ dõ haj la mot vélt fel fe dez ni. Mind eb bõl Moreau ar ra kö -

vet kez te tett, hogy mi vel a sze xu á lis per ver zió alap ve tõ en örök lött gyen -

ge ség kér dé se, az érin tet tek nek bí rói bün te tés he lyett or vo si se gít sé get

kell nyúj ta ni (vö.: Moreau, 1887).

Tarnowski is a ros  szul si ke rült örök lõ dés sel ér velt mind az örök lött,

mind a szer zett ho mo sze xu a li tás ese té ben: az örök lött homoszexualitás-

ban szen ve dõk be te gek, akár az al ko ho lis ták vagy az epi lep szi á sok, aki -

ket spe ci á lis in téz mé nyek ben ke zel ni kell. A szer zett ho mo sze xu a li tás

– amit Tarnowski sze rint szin tén be fo lyá sol ha tott az örök lõ dés – fe lé ve -

ze tõ út kez de tét az ön ki elé gí tés je len tet te, de ki ala ku lá sá ban sze re pet

játsz ha tott a „disz nó köny vek” ol va sá sa, a rossz tár sa ság és a túl zás ba

vitt lu xus élet vi tel (vö.: Tarnowski, 1967).

Krafft-Ebing a ho mo sze xu á li sok vagy urningok15 rend el le nes ne mi

ér zé sé rõl szól va meg kü lön böz tet te az ‘er köl csi el té ve lye dés’ szi no ni má -

ja ként hasz nált bün te ten dõ per ver zi tás és a „kó ros és a bün te tést bi zo -

nyos kö rül mé nyek kö zött ki zá ró per ver zió” fo gal mát [1926:440]. A szer -

zõ per ver zi ó ként ha tá roz ta meg a ne mi ösz tön min den olyan meg nyil vá -

nu lá sát, „ame lyek – bár al ka lo mad tán a ne mi ki elé gí tés ter mé sze tes

mó don megy vég be – nem fe lel nek meg a ter mé szet, he lye seb ben

mond va a faj sza po rí tás cél ja i nak” [1926:70]. A per ver zek „jel le me sem

nor má lis, sem tisz ta fér fi jel lem, sem tisz ta nõi, in kább af fé le ke ve ré kek,

[…] amit egy ál lan dó an fentmaradó bisexuális haj la mos ság vál ta ko zó

be fo lyá sa i val ma gya ráz ha tunk meg” [1926:342].

Krafft-Ebing a kó ros per ver zi ó val ter helt ho mo sze xu á li sok iránt

meg ér tést mu ta tott és azt hang sú lyoz ta, hogy a ho mo sze xu á lis ál la pot

va ló já ban a he te ro sze xu a li tás el len té tes elõ je lû meg fe le lõ je és egy ben

an nak egy faj ta ka ri ka tú rá ja (vö.: Krafft-Ebing, 1926:283; 423): 

„Ezt az ab nor mi tást nem sza bad be teg ség nek, vagy plá ne bû nös ség nek

mi nõ sí te ni, mert a vi ta sexualisnak a ke dély re és er köl csi ér zék re ki fej tett

ha tá sá val va ló ki fej lõ dé se oly össz hang zó és ki elé gí tõ le het, mint a nor -

má lis ne mi haj lam mal bí ró egyén nél, ami vi szont to váb bi bi zo nyí té kát

ad ja an nak, hogy a rend el le nes sexualitás a heterosexualitással egyen ran -

gú ál la pot” [343].
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15 Krafft-Ebingnél egy más szi no ni má ja ként sze re pel a ho mo sze xu á lis és az urn-

ing ki fe je zés, ami jól il luszt rál ja, hogy ek ko ri ban – az 1880-as évek vé gén –

még nem dõlt el, me lyik új szó ma rad ver seny ben.
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még nem dõlt el, me lyik új szó ma rad ver seny ben.



fe le lõ en be mu tat ni azt a kontinuumot, amely a va ló sá got jel lem zi: az ál -

ta la ja va solt he tes ská la vi szont leg alább jel zi a ren ge teg át me net le he -

tõ sé gét (vö.: 1948:656).

A Kinsey-skála (Kinsey, 1948:638)

Kinsey vizs gá la ta i nak ta lán leg fon to sabb ered mé nye a mí to szok el -

osz la tá sa volt: ku ta tá sai ugyan is fel hív ták a fi gyel met a „né pes ség ha -

gyo má nyos szo kás rend sze re és tény le ges ma ga tar tás for mái kö zött tá ton -

gó sza ka dé kok ra” (Kinsey, 1948:665). Kinsey-nek a homoszexualitásra

vo nat ko zó egyik leg je len tõ sebb kö vet kez te té se sze rint pe dig a ku ta tá si

ered mé nyek tük ré ben már „ne héz fenn tar ta ni azt a né ze tet, hogy az

azo nos ne mû ek kö zöt ti pszichoszexuális re ak ci ók rit kák és en nél fog va

abnormálisok vagy ter mé szet el le ne sek” [659]. A ho mo sze xu a li tás be -

teg ség jel le gé nek meg kér dõ je le zé sé hez te hát ezek a ku ta tá sok nagy -

mér ték ben hoz zá já rul tak.

Thomas Szasz, a (pszicho)terápiás el nyo más szi go rú kri ti ku sa ar ra hív ta

fel a fi gyel met, hogy a ho mo sze xu a li tás be teg ség kon cep ci ó já ba va ló pszi -

chi át ri ai be le fe led ke zés el ken dõ zi a tényt, hogy a ho mo sze xu á li sok or vo si -

lag stigmatizált, tár sa dal mi lag ül dö zött egyé nek [1971:168]. Szasz ez zel

kap cso lat ban utal egy 1930-ban meg je lent fran cia ta nul mány ra, ahol a szer zõ

a mo dern pszi chi át ria jel leg ze tes sé gé nek ne vez te az ural ko dó szo  ká sok nak

el lent mon dó cse le ke de tek men tá lis za var ként vagy az abnormalitás tü ne te -

ként va ló fel tün te té sét, va gyis a „ter mé sze tes”-nek a „ha gyo má nyok nak

megfelelõ”-kénti ér tel me zé sét (vö.: Guyon, 1941: 270–271).

és a konk rét kér dés kap csán ki fej tet te, hogy az ilyen ese tek ben a dön tést

a je lölt más kva li tá sa i nak ala pos vizs gá la tá tól kell füg gõ vé ten ni, pusz tán

a je lölt homoszexualitása nem elég sé ges in dok a ki zá rás hoz (vö.: Bayer,

1981:22; 118).

1935-ben Fre ud egy ho mo sze xu á lis fi á ért ag gó dó anyá nak a te rá pi ás

le he tõ sé gek rõl ír va még azt hang sú lyoz ta, hogy a tár sa dal mi élet bõl ki -

szo ru ló bol dog ta lan ne u ro ti kus a pszi cho a na lí zis se gít sé gé vel re mél he -

tõ leg rá tud ta lál ni bel sõ bé ké jé re és har mó ni á já ra, füg get le nül at tól, hogy

ho mo sze xu á lis be ál lí tott sá ga meg ma rad-e, vagy sem (vö.: Fre ud, 1963).

A ké sõb bi ek ben azon ban sok kal jel lem zõbb lett a te ra pe u ta és a pá ci ens

kap cso la tá ra a tár sa dal mi el vá rá sok ha té kony ér vé nye sí té sé nek sze mé lyes

igény ként el fo ga dott kény sze re: a ho mo sze xu á lis pá ci ens prob lé má ja,

il let ve ke ze lés re vá ró lel ki tü ne te ép pen az adott tár sa dal mi el vá rá sok -

nak va ló meg fe le lés hi á nya volt (vö.: Fluckiger, 1975). 

A ho mo sze xu á lis ma ga tar tás for mák vizs gá la tá ban Alfred Kinsey és

mun ka tár sai 1940-es évek be li ku ta tá sai hoz tak át tö rést. A ku ta tó cso port

a sze xu á lis vi sel ke dés fel tér ké pe zé sé re vál lal ko zott az Egye sült Ál la mok -

 ban (vö.: Kinsey, 1948; 1953), és bár mód sze re i ket sok kri ti ka ér te,16

még is so ká ig ezek a ku ta tá sok nyúj tot ták a leg meg bíz ha tóbb tu do má -

nyos for rást az ame ri kai sze xu á lis élet ta nul má nyo zá sá hoz (vö.: Ro bin -

son, 1976:43). A ko ráb ban húsz évig a gu ba csos da rázs ta xo nó mi ai vizs -

gá la tá val fog lal ko zó (vö.: Ro bin son, 1975:51), bi o ló gus kép zett sé gû Kin-

sey úgy vé le ke dett, hogy a ho mo sze xu a li tás nem te kin ten dõ sem

be teg ség nek, sem sze xu á lis iden ti tás nak: te hát ho mo sze xu á lis egyé nek

sin cse nek, csak ho mo sze xu á lis ta pasz ta la tok. En nek meg fe le lõ en ál lí -

tot ta ös  sze azt a hí res sé vált hét fo ko za tú ská lát, ame lyen a pszi cho ló gi ai

vá lasz re ak ci ók és a gya kor la ti meg nyil vá nu lá sok alap ján 0-val je löl te a

ki zá ró la gos he te ro sze xu á lis be ál lí tott sá got; 1 és 5 kö zé so rol ta azo kat a

köz bül sõ for má kat, me lyek ben a hetero- és ho mo sze xu á lis ta pasz ta la tok

ará nya ke ve re dett; és 6-tal je löl te a ki zá ró la gos ho mo sze xu á lis be ál lí -

tott sá got (vö.: Kinsey 1948:638). Kinsey sze rint a szo ká sos – he te ro sze -

xu á lis, bi sze xu á lis, ho mo sze xu á lis – hár mas be osz tás sal nem le het meg -
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túl sok kö zép nyu ga tit, túl sok bör tön la kó el ítél tet, túl sok ho mo sze xu á list tar -
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ta la ja va solt he tes ská la vi szont leg alább jel zi a ren ge teg át me net le he -

tõ sé gét (vö.: 1948:656).
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osz la tá sa volt: ku ta tá sai ugyan is fel hív ták a fi gyel met a „né pes ség ha -

gyo má nyos szo kás rend sze re és tény le ges ma ga tar tás for mái kö zött tá ton -

gó sza ka dé kok ra” (Kinsey, 1948:665). Kinsey-nek a homoszexualitásra

vo nat ko zó egyik leg je len tõ sebb kö vet kez te té se sze rint pe dig a ku ta tá si

ered mé nyek tük ré ben már „ne héz fenn tar ta ni azt a né ze tet, hogy az
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lag stigmatizált, tár sa dal mi lag ül dö zött egyé nek [1971:168]. Szasz ez zel

kap cso lat ban utal egy 1930-ban meg je lent fran cia ta nul mány ra, ahol a szer zõ

a mo dern pszi chi át ria jel leg ze tes sé gé nek ne vez te az ural ko dó szo  ká sok nak

el lent mon dó cse le ke de tek men tá lis za var ként vagy az abnormalitás tü ne te -

ként va ló fel tün te té sét, va gyis a „ter mé sze tes”-nek a „ha gyo má nyok nak

megfelelõ”-kénti ér tel me zé sét (vö.: Guyon, 1941: 270–271).

és a konk rét kér dés kap csán ki fej tet te, hogy az ilyen ese tek ben a dön tést

a je lölt más kva li tá sa i nak ala pos vizs gá la tá tól kell füg gõ vé ten ni, pusz tán

a je lölt homoszexualitása nem elég sé ges in dok a ki zá rás hoz (vö.: Bayer,

1981:22; 118).

1935-ben Fre ud egy ho mo sze xu á lis fi á ért ag gó dó anyá nak a te rá pi ás

le he tõ sé gek rõl ír va még azt hang sú lyoz ta, hogy a tár sa dal mi élet bõl ki -

szo ru ló bol dog ta lan ne u ro ti kus a pszi cho a na lí zis se gít sé gé vel re mél he -

tõ leg rá tud ta lál ni bel sõ bé ké jé re és har mó ni á já ra, füg get le nül at tól, hogy

ho mo sze xu á lis be ál lí tott sá ga meg ma rad-e, vagy sem (vö.: Fre ud, 1963).

A ké sõb bi ek ben azon ban sok kal jel lem zõbb lett a te ra pe u ta és a pá ci ens

kap cso la tá ra a tár sa dal mi el vá rá sok ha té kony ér vé nye sí té sé nek sze mé lyes

igény ként el fo ga dott kény sze re: a ho mo sze xu á lis pá ci ens prob lé má ja,

il let ve ke ze lés re vá ró lel ki tü ne te ép pen az adott tár sa dal mi el vá rá sok -

nak va ló meg fe le lés hi á nya volt (vö.: Fluckiger, 1975). 

A ho mo sze xu á lis ma ga tar tás for mák vizs gá la tá ban Alfred Kinsey és

mun ka tár sai 1940-es évek be li ku ta tá sai hoz tak át tö rést. A ku ta tó cso port

a sze xu á lis vi sel ke dés fel tér ké pe zé sé re vál lal ko zott az Egye sült Ál la mok -

 ban (vö.: Kinsey, 1948; 1953), és bár mód sze re i ket sok kri ti ka ér te,16

még is so ká ig ezek a ku ta tá sok nyúj tot ták a leg meg bíz ha tóbb tu do má -

nyos for rást az ame ri kai sze xu á lis élet ta nul má nyo zá sá hoz (vö.: Ro bin -

son, 1976:43). A ko ráb ban húsz évig a gu ba csos da rázs ta xo nó mi ai vizs -

gá la tá val fog lal ko zó (vö.: Ro bin son, 1975:51), bi o ló gus kép zett sé gû Kin-

sey úgy vé le ke dett, hogy a ho mo sze xu a li tás nem te kin ten dõ sem

be teg ség nek, sem sze xu á lis iden ti tás nak: te hát ho mo sze xu á lis egyé nek

sin cse nek, csak ho mo sze xu á lis ta pasz ta la tok. En nek meg fe le lõ en ál lí -

tot ta ös  sze azt a hí res sé vált hét fo ko za tú ská lát, ame lyen a pszi cho ló gi ai

vá lasz re ak ci ók és a gya kor la ti meg nyil vá nu lá sok alap ján 0-val je löl te a

ki zá ró la gos he te ro sze xu á lis be ál lí tott sá got; 1 és 5 kö zé so rol ta azo kat a

köz bül sõ for má kat, me lyek ben a hetero- és ho mo sze xu á lis ta pasz ta la tok

ará nya ke ve re dett; és 6-tal je löl te a ki zá ró la gos ho mo sze xu á lis be ál lí -

tott sá got (vö.: Kinsey 1948:638). Kinsey sze rint a szo ká sos – he te ro sze -

xu á lis, bi sze xu á lis, ho mo sze xu á lis – hár mas be osz tás sal nem le het meg -
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ral, a het ve nes évek egyik ne ves ame ri kai pszichoterapeutájával egyet -

ér tés ben el mond ha tó, hogy a ho mo sze xu a li tás és a pszi cho te rá pia „a le -

he tõ leg ros  szab bat hoz ták ki egy más ból” (vö.: Tripp, 1975:232). 

A 20. szá zad má so dik fe lé ben a sze xu a li tás sal kap cso la tos kér dé sek

át po li ti zá ló dá sát fi gyel het jük meg, nem csak a homoszexualitással ös  sze -

füg gés ben, ha nem en nél sok kal át fo góbb ér te lem ben. Her bert Marcuse

Fre ud-in terp re tá ci ó já ban pél dá ul ha tá ro zott po li ti kai kö vet kez te té sek re

ju tott. Marcuse sze rint az em be ri funk ci o ná lást le he tõ vé te võ for rá sok

rit ka sá ga mi att bár mi lyen le het sé ges ki elé gü lés mun ka vég zést fel té te -

lez, de a mun ka vég zés idõ szak ára, va gyis prak ti ku san az egész fel nõtt

élet so rán a ha té kony ság ér de ké ben a gyö nyör ke re sés fel füg gesz ten dõ.

Az em ber vi szont ösz tö nö sen vá gyik mi nél több – a mun ka vi lá gá nak

va ló sá gá val ös  sze egyez tet he tet len – él ve zet re, így egyet len ra ci o ná lis

meg ol dás ként a gyö nyör elv el nyo má sa kí nál ko zik. Marcuse azon ban az

ösz tö nök kel kap cso la tos (alap)elnyomástól – mely leg in kább ab ban ér -

he tõ tet ten, ahogy az egész or ga niz must irá nyí tó gyö nyör-elv egy spe ci -

a li zált át me ne ti funk ci ó ra, a rep ro duk ci ó ra kor lá to zó dik – meg kü lön -

böz tet te azt a fe les le ges el nyo más több le tet, mely olyan meg ha tá ro zott

ha tal mi rend sze rek ci vi li zá ci ós sa já tos sá ga, ahol egy tár sa dal mi cso port

tag jai sa ját pri vi lé gi u ma ik fenn tar tá sa ér de ké ben szer ve zik meg a vá -

gyott rit ka sá gok rend sze rét. A sze xu a li tás meg re gu lá zá sá nak ci vi li zá ci ós

ér dek ként va ló fre u di fel fo gá sá hoz – mi sze rint a sze rel mi kap cso lat hoz

ki zá ró lag két sze mély együtt mû kö dé se szük sé ges és elég sé ges, míg a

ci vi li zá ció na gyobb lét szá mú em ber cso por tok együtt mû kö dé sén ala pul

(Fre ud, 1949:79–80) – Marcuse ka pi ta liz mus kri ti ká já ban hoz zá adó dott

te hát a sze xu a li tás nor ma tív meg ha tá ro zá sá nak po li ti kai-ha tal mi kér dés -

ként va ló fel ve té se is (vö.: Marcuse, 1969:44–8).

A sze xu á lis élet nor má it is ala kí tó ha tal mi ér de kek fel fe de zé se és

elem zé se e nor mák ki zá ró la gos ér vé nyé nek meg kér dõ je le zé sé hez, a

hát rá nyo san érin tett – nõi és ho mo sze xu á lis – cso por tok sza bad ság har -

cos moz gal ma i hoz és az ál ta luk el nyo mó jel le gû nek ítélt tár sa dal mi in -

téz mé nyek – mint a tra di ci o ná lis ne mi sze re pek, a há zas ság és csa lád, a

he te ro sze xu a li tás – kri ti ká já hoz ve zet tek az 1960-as évek ben. A ho mo -

sze xu á li sok „per verz, ab nor má lis em ber tí pu sá nak” pszi chi át ri ai mo del -

le zé sét új meg kö ze lí tés vál tot ta fel, mely a ho mo sze xu á li sok ban egy el -

nyo mott ki sebb ség tag ja it, igaz ta lan tár sa dal mi elõ í té le tek és diszk ri mi -

ná ció ál do za ta it lát ta (vö.: Seidman, 1996:6). 

Szasz Irving Biebernek, az 1960-as évek ben Ame ri ká ban köz is mert

ho mo sze xu a li tás-szak ér tõ ként szá mon tar tott pszi chi á ter nek azt a fel ve -

té sét, mi sze rint a ho mo sze xu a li tás mel lett az agg le gény ség is a men tá lis

be teg sé gek egyik for má já nak te kin ten dõ, így kom men tál ta: „Szá mom ra

Bieber szé les kör ben osz tott né ze te egy tár sa dal mi lag el ítélt sze xu á lis

sze rep tõl va ló in ten zív fé le lem tü ne tét je len ti. A mai Ame ri ká ban olyan

erõs a kész te tés a nor má lis he te ro sze xu á lis ként va ló tár sa dal mi el fo ga -

dás ra, mint ami lyen erõs volt a kész te tés a re ne szánsz Spa nyol or szág ban

a hit hû ka to li kus ként va ló el is me rés re” [175]. 

Szasz azt hang sú lyoz ta, hogy a pszi chi á te rek egy ál ta luk – a tár sa -

dal mi kon ven ci ók alap ján – hely te le ní tett sze xu á lis vi sel ke dés for mát

ne vez tek be teg ség nek, és ezt hasz nál ták az érin tet tek ál la mi lag jó vá ha -

gyott tár sa dal mi el len õr zé sé nek – és sa ját szak má juk lét jo go sult sá gá nak

– iga zo lá sá ra. A szer zõ a tár sa dal mi el len õr zõ rend szer ben be töl tött bûn -

bak gyár tó funk ci ó ik mi att a pszi chi á te re ket egye ne sen az ink vi zí to rok -

hoz ha son lí tot ta: 

„Ink vi zí tor és bo szor kány, pszi chi á ter és men tá lis be te ge együt te sen te -

rem tik meg és hi te le sí tik egy más sze re pe it. Ha egy ink vi zí tor azt ál lí tot ta

vol na, hogy a bo szor ká nyok nem eret ne kek és lel kük üd vö zü lé sé ért nem

is kell kü lön le ges erõ fe szí té se ket ten ni, az an  nyit je len tett vol na, hogy

nincs szük ség bo szor kány ül dö zés re. Ha son ló kép pen ha egy pszichopa-

tológus azt ál lí ta ná, hogy a ho mo sze xu á li sok nem be te gek, és se tes tük -

nek, se lel kük nek nincs szük sé ge gyó gyí tás ra, az azt je len te né, hogy

nincs szük ség kény szert al kal ma zó pszi chi á te rek re” [175–176]

Ezért Szasz vég kö vet kez te té se sze rint az – ink vi zí ció jel le gû – or -

vo si és tár sa dal mi kont roll tól va ló sza ba du lás ér de ké ben a ho mo sze xu á -

li sok nak el kell uta sí ta ni uk a be teg ség di ag nó zist, hi szen a ho mo sze xu á -

li sok csak olyan ér te lem ben ne vez he tõk „be te gek nek”, amen  nyi ben

má sok õket ily mó don ka te go ri zál ják, és amen  nyi ben õk ma guk is el fo -

gad ják ezt a be so ro lást (vö.: Szasz, 1971:170;168). 

Ahogy a pszi chi át ria fo ko za to san a men tá lis egész ség tár sa dal mi lag

meg ha tá ro zott nor ma tív fo gal ma kö ré ren de zõ dött, úgy az em be ri sze -

xu a li tás cél ja i nak sza bad meg vá lasz tá sa – mint az egyé ni élet szer ve zés

egyik el ve – egy re kor lá to zot tab bá vált. A ho mo sze xu a li tás tár sa dal mi

stá tu sá nak po li ti kai kér dés ként va ló fel ve té se pe dig ép pen az em be ri

sze xu a li tás cél ja i ra vo nat ko zó, tör té ne ti leg-tár sa dal mi lag meg ha tá ro zott

vá lasz tás kon tex tu sá ban le het sé ges (vö.: Bayer, 1981). Így Tripp dok tor -
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ral, a het ve nes évek egyik ne ves ame ri kai pszichoterapeutájával egyet -
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he tõ leg ros  szab bat hoz ták ki egy más ból” (vö.: Tripp, 1975:232). 

A 20. szá zad má so dik fe lé ben a sze xu a li tás sal kap cso la tos kér dé sek

át po li ti zá ló dá sát fi gyel het jük meg, nem csak a homoszexualitással ös  sze -
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Bieber kon zer va tív ál lás fog la lá sát so kan kri ti zál ták, de né ze tei ar ra

min den kép pen fel hív ták a fi gyel met, hogy a pszi chi át ri ai nor ma li zá lás

nem egye zik meg a tár sa dal mi nor ma li zá lás sal – an nak leg fel jebb egyik

ele me – és nem old ja meg az érin tett egyé nek ös  szes gond ját. Er re mu -

tat, hogy az Egye sült Ál la mok ban a ho mo sze xu á li sok „nor má lis het-

eroszexuálisokká va ló vis  sza kon ver tá lást” vagy leg alább a „meg za vart

vagy va la hol el akadt” fér fi ne mi – gender – iden ti tás ki tel je sí té sét ígé rõ

te rá pi ák ra egy egész – má ig vi rág zó – pszi chi át ri ai ipar ág épült.17

Az 1973-as APA-konferencián azon ban vé gül az az ál lás pont gyõ -

zött, amely a ho mo sze xu a li tás be teg ség jel le gét és bi o ló gi ai ter mé szet el -

le nes sé gét el uta sí tot ta. E né ze te ket kép vi sel te Judd Marmor is, aki azt

hang sú lyoz ta, hogy a pszi chi á te rek nek vég re fel kel le ne ad ni uk azt az

ar cha i kus gya kor la tot, hogy fér fi ak és nõk mil li ó it csu pán sze xu á lis part -

ner vá lasz tá suk kü lön bö zõ sé ge mi att men tá lis be te gek nek bé lye gez nek

(vö.: Marmor, 1999:176). 

Marmor – a gya kor la ti ki vi te lez he tõ ség tu do má nyos meg kér dõ je le -

zé sén túl – fel hív ta a fi gyel met ar ra is, hogy mi lyen ve szé lye ket rejt het

an nak a hi va ta los meg ál la pí tá sa, hogy ki mi lyen mér ték ben ho mo sze xu á -

 lis: „Ez az egész mi nõ sí té si fo lya mat kel le met le nül em lé kez tet a hit le ri

idõk re, ami kor azt pró bál ták meg ha tá roz ni, hogy egy egyén mi lyen há -

nyad ban le het fe ke te vagy zsi dó szár ma zá sú ah hoz, hogy még a tár sa da -

lom tel jes jo gú, el fo ga dott tag já nak szá mít son” [176]. Marmor – és ál ta -

lá ban a ho mo sze xu a li tás be teg ség ként va ló to váb bi be so ro lá sát el len zõ

pszi chi á te rek – szá má ra a ho mo sze xu a li tás olyan al ter na tív élet mód ként

ér tel me zõ dött, ame lyet az ural ko dó kul tu rá lis ha gyo má nyok hely te le ní -

tet tek. En nek az ál lás pont nak a kép vi se lõi sze rint a pszi chi á te rek nek az

len ne a fel ada tuk, hogy se gít se nek a baj ban lé võ kön és nem az, hogy

ébe ren õr köd je nek a tár sa da lom er köl cse in (vö.: Marmor, 1999:177). 

A ho mo sze xu a li tás és a nor ma ként ke zelt he te ro sze xu a li tás vi szo -

nya te hát – mint lát hat tuk – az 1970-es évek ele jé re ko moly vi ták tár -

A ho mo sze xu a li tás po li ti kai tett ként meg fo gal ma zó dó, tu da tos fel -

vál la lá sa nagy mér ték ben hoz zá já rult a hos  szas pszi chi át ri ai fenn ha tó ság

aló li sza ba du lás hoz. En nek egyik fon tos je le volt az Ame ri kai Pszi chi át -

ri ai Tár sa ság (APA) 1973-as kon fe ren ci á ján ho zott ha tá ro za ta, mely alap -

ján a ho mo sze xu a li tás az Egye sült Ál la mok ban le ke rült a men tá lis be -

teg sé gek lis tá já ról (vö.: Bayer, 1981:101–154). 

E nagy je len tõ sé gû dön tés hát te ré rõl ér de mes an  nyit tud ni, hogy

Ame ri ká ban az ere de ti leg a men tá lis be teg sé gek hi va ta los lis tá já nak

szá mí tó Kraepelin-féle ké zi köny vet elõ ször 1883-ban ad ták ki, de a ho -

mo sze xu a li tás csak hét év vel ké sõbb, a könyv ne gye dik ki adá sá ban tûnt

fel el sõ al ka lom mal (vö.: Szasz, 1975:6), és több mint nyolc van évet kel -

lett ar ra vár ni, hogy a pszi chi át ri ai szak ma meg hoz za a ho mo sze xu á li -

sok nak ked ve zõ és so kuk ál tal ré gen várt ha tá ro za tot. A ho mo sze xu á lis

ak ti vis ták szá má ra is köz pon ti kér dés sé vált az 1970-es évek ele jé re a

ho mo sze xu a li tás pszi chi át ri ai meg íté lé sé nek meg vál toz ta tá sa. 1970-ben

pél dá ul az APA San Fran cis có ban – az ame ri kai me leg és lesz bi kus

moz ga lom egyik leg je len tõ sebb köz pont já ban – meg ren de zett kon fe -

ren ci á já nak egyik nyil vá nos ülé sén egy me leg ak ti vis ta ez zel for dult

Irving Bieberhez, a ho mo sze xu a li tás men tá lis be teg ség ként va ló osz tá -

lyo zá sá nak egyik fõ hir de tõ jé hez: „Ol vas tam a köny vét, Dr. Bieber, és

ha a könyv a fe ke ték rõl szólt vol na úgy, ahogy a ho mo sze xu á li sok ról szólt,

ak kor ki be lez ték és fel né gyel ték vol na, amit meg is ér de melt vol na”

(Ba yer, 1981:103).

Bieber az 1973-as APA-konferencián is fenn tar tot ta azt a vé le mé -

nyét, hogy a ho mo sze xu a li tás a „pszichoszexuális fej lõ dés za va rá nak

adap tív kö vet kez mé nye”, mely a „ki elé gí tõ he te ro sze xu á lis funk ci o ná -

lást aka dá lyo zó fé le lem ér zet tel” (Bieber, 1999:177) hoz ha tó ös  sze füg -

gés be. A homoszexualitásnak a men tá lis be teg sé gek lis tá já ról va ló le ke -

rü lé sét azért lát ta igen ve szé lyes nek, mert ez zel „hi va ta lo san dek la rá -

lód na, hogy a ho mo sze xu a li tás nor má lis do log” (178). Bieber an nak a

meg gyõ zõ dé sé nek is han got adott, hogy a lis tá ról va ló tör lés nem jár

majd együtt a homoszexualitással kap cso la tos tár sa dal mi at ti tû dök je -

len tõs vál to zá sá val, de ha még is „egy sze ri ben meg szûn ne a ho mo sze xu -

á li sok kal szem be ni ös  szes diszk ri mi ná ció, ami va ló ban szük sé ges len ne,

ak kor sem hi szem, hogy a ho mo sze xu á li sok szo ron gá sai, konf lik tu sai,

ma gá nya és gya ko ri de pres  szi ói” el múl ná nak [177].
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Az Urning,18 amit küld tél, na gyon fu ra szer ze mény. Na gyon ter mé szet el -

le nes ki nyi lat koz ta tá sok ezek. A pe de rasz ták kez de nek szer ve zõd ni, és

kez dik fel mér ni, mi lyen erõ vel bír nak az ál lam ban. […] Guerre aux cons,
paix aus trus-de cul – ez lesz a jel szó mos tan tól. Még sze ren cse, hogy mi

ma gunk túl öre gek va gyunk ah hoz, hogy at tól kel le ne tar ta nunk, hogy e

párt gyõ zel me kor fi zi ka i lag kell ki fe jez nünk a gyõz te sek nek hó do la tun -

kat. De az if jabb ge ne rá ció! Egyéb ként csak Né met or szág ban tör tén het

meg, hogy egy ilyen fic kó a nyil vá nos ság elé áll hat [és] el mé le tet al kot hat

eb bõl a mocsokból…” (Parker, 1993:32)

Weber val lás szo ci o ló gi ai mun ká i ban fog lal ko zott a sze xu a li tás sal,

ahol azt hang sú lyoz ta, hogy a zsi dó–ke resz tény eti ká ban min den fé le, a

gyer mek nem zés ra ci o ná lis ér tel mé tõl el sza kadt sze xu a li tás for ma – a

gyer mek te len, med dõ kö zö sü lés, mint Onán bû ne, a co i tus interruptus
vagy az azo nos ne mû ek kö zöt ti sze xu á lis kap cso lat – ha lá los bûn nek

szá mí tott (vö.: Weber, 1992:297). Weber a val lá sos ság és a sze xu a li tás

„rend kí vül in tim kap cso la tát” így jel le mez te:

„A sze xu á lis má mor elõ ször is ti pi ku san ré sze a la i ku sok pri mi tív val lá si

kö zös sé gi cse lek vé sé nek: az or gi á nak. […] A sze xu á lis or gia má mo ra már -

most, mint lát tuk, az is ten vagy az üd vö zí tõ irán ti – be val lot tan vagy be -

val lat la nul – ero ti kus sze re lem mé szub li má lód hat. […] Más fe lõl vi szont

két ség te len, hogy még az ero ti ka el le nes misz ti kus és asz ke ti kus val lá sos -

ság is je len té keny rész ben a sze xu á lis ere de tû fi zi o ló gi ai szük ség le tek ki -

elé gí té sét he lyet te sí ti.” (1992:294)

Weber a sze xu a li tás val lá si-eti kai ala pú el uta sí tá sá nak két tí pu sát

kü lön böz tet te meg: egy részt a „vi lág elõ li misz ti kus me ne kü lés ál lás -

pont ját”, mely sze rint „a sze xu á lis ön meg tar tóz ta tás köz pon ti je len tõ sé gû

és nél kü löz he tet len esz kö ze a misz ti kus üdv ke re sés nek, amely a vi lág -

tól el kü lö nü lõ kon temp lá ció út ját jár ja, s a vi lág in ten zív kí sér té sét ép -

pen eb ben a leg erõ sebb – a te remt mé nyi mi vol tot fog va tar tó – ösz tön -

ben lát ja”; va la mint azt az „asz ké ta vélekedés[t], hogy ez az egye dül ál ló,

sa já to san ir ra ci o ná lis – leg alább is vég sõ alak já ban ra ci o ná li san so ha meg

nem for mál ha tó – ak tus ve szé lyez te ti a leg job ban a ra ci o ná lis asz ké ta

éber sé gét, ön fe gyel mét és mód sze res élet vi tel ét” (1992:296).

gyá vá vált a pszi chi át ri ai szak mán be lül. En nek a vi szony nak, il let ve a

nor ma ként ke zelt he te ro sze xu a li tás tar tal má nak a vizs gá la ta az 1950-es

évek tõl egy re in kább ré szé vé vált a szo ci o ló gi ai ér dek lõ dés nek is, kü lö -

nö sen mi u tán kez dett ki bon ta koz ni a de vi an cia szo ci o ló gi á ja mint önál -

ló su ló szak te rü let. 

Itt azon ban ér de mes meg áll ni és rö vi den vis  sza te kin te ni a szo ci o ló gia

klas  szi ku sa i ra, akik rõl el mond ha tó, hogy alig – vagy egy ál ta lán nem – fog -

lal koz tak a sze xu a li tás sal, il let ve a sze xu a li tás sal kap cso la tos konf lik tu -

sok kal és tu dás sal. Steven Seidman ame ri kai szo ci o ló gus iro ni kus meg -

fo gal ma zá sá ban: a ter me lõ erõk rep ro duk ci ó ja fi gye lem re mél tóbb té má -

nak ígér ke zett, mint az em be ré. Ez a hi ány Seidman sze rint

ös  sze füg gés be hoz ha tó a szer zõk pri vi le gi zált tár sa dal mi ne mi (gender)

és sze xu á lis stá tu sá val: fér fi he te ro sze xu á lis tár sa dal mi iden ti tá suk mi att

ta lán fel sem me rült ben nük a fér fi do mi nan ci á jú, he te ro sze xu á lis tár sa -

dal mi rend meg kér dõ je le zé se és vizs gá la ta (vö.: Seidman, 1996:3–4).

Az aláb bi ak ban rö vi den uta lok En gels és Marx ho mo sze xu a li tás-

ké pé re, bár ezt a té mát mun kás sá guk so rán egy ál ta lán nem érin tet ték.

Majd vá zo lom Weber sze xu a li tás sal kap cso la tos – val lás szo ci o ló gi ai vizs -

gá la tai so rán ki fej tett – né ze te it, me lyek jó ki in du ló pon tot nyúj ta nak a

sze xu a li tás mai ku ta tá sá hoz is.

Marx és kü lö nö sen En gels mû ve i ben a sze xu a li tás csak köz ve tett

mó don je le nik meg: el sõ sor ban olyan je len ség ként, amely nek a sza bá -

lyo zá sá ra a tu laj don át örö kí té se mi att vá lik fon tos sá. A fér fi ak nak a le gi -

tim örö kö sök biz to sí tá sa ér de ké ben sza bá lyoz ni uk kel lett a – fér fi ak

sze xu á lis és gaz da sá gi tu laj do na ként meg je le nõ – nõk sze xu a li tá sát (vö.:

En gels, 1902). 

Mun ká ik ban ki fe je zet ten a homoszexualitásról nem esik szó, de

ma gán le ve le zés ük bõl ki de rül, hogy tud tak az 1860-as évek ben ki bon ta -

ko zó né met ho mo sze xu á lis moz ga lom ról és – leg alább is rész ben – is -

mer ték e moz ga lom köz pon ti alak já nak, a jo gász Karl Heinrich Ulrich-

snak a mun kás sá gát. Manfred Herzer né met ku ta tó pe dig már ko ráb ban

be szá molt a ho mo sze xu á lis szót meg al ko tó Kertbeny Kár oly és Marx

sze mé lyes is me ret sé gé rõl, il let ve le vél vál tá sá ról (Herzer, 1988).

Mind ezek fé nyé ben va ló szí nû sít he tõ, hogy az aláb bi pél da – En -

gels 1869. jú ni us 22-én Marx nak írt le ve le, il let ve Marx de cem be ri vá la -

sza (vö.: Parker, 1993:33–34) – jól il luszt rál ja a té má val kap cso la tos né -

ze te i ket: 
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 gi ai „varázstalanítása” – mint már em lí tet tük – iga zán csak az 1950-60-as

évek ben a kez dõd he tett meg.

A sze xu á lis té mák kal kap cso la tos szo ci o ló gi ai ér dek lõ dés el sõ te re pe

te hát a de vi an cia ku ta tás lett, mely a 19. szá zad el sõ év ti ze de i ben a chi -

ca gói vá ros szo ci o ló gi ai is ko la ke re te in be lül in dult meg, ahol a kul tu rá lis

ant ro po ló gi ai in dít ta tá sú új vá ro si et nog rá fia mód sze re i vel vizs gál ták a

meg ha tá ro zott vá ros ré szek re jel lem zõ tár sa dal mi pa to ló gia jelenségeit.19

A chi ca gói is ko la de vi an cia fo gal ma olyan vá ro si át me ne ti zó nák hoz kö -

tõ dött, ahol a tisz te let re mél tóbb vá ros la kók ma ga tar tás nor mái ke vés sé

vagy egy ál ta lán nem ér vé nye sül tek (vö.: Park–Burgess, 1925); a de vi áns

je len sé ge ket pe dig eb ben az ér tel me zé si ke ret ben a tár sa dal mi ren de -

zett ség és az egy sé ges er köl csi vi lág kép bom lás ter mé ke i nek te kin tet -

ték. Né mi leg etnocentrikus et nog rá fi á ik azon ban a vál to za tos sá got ér -

tel mez ték ren de zet len ség ként (vö.: Matza 1969:48), és vizs gá la ta ik kal

va ló já ban egy ki tün te tett sze re pû nek vélt mo rá lis vi lág kép vi szony la -

gos sá gát il luszt rál ták.

A tár sa da lom mo rá lis egy sé gé nek prob le ma ti ká ja köz ve tett mó don

sze re pelt Robert Mertonnak, a „de vi an cia szo ci o ló gi á ja” egyik leg na -

gyobb ha tá sú ku ta tó já nak a mun ká i ban is. Merton a kul tu rá lis struk tú ra,

az az a nor ma tív ér té kek töb bé-ke vés bé hierarchizált kész le te és a tár sa dal -

mi struk tú ra, az az a tár sa dal mi kap cso la tok meg szer ve zett kész le te kö zöt ti

alap ve tõ en el lent mon dá sos vi szon  nyal és eb bõl kö vet ke zõ en az em be ri

vá gyak és le he tõ sé gek ös  sze egyez tet he tet len sé gé vel ma gya ráz ta a de vi áns

je len sé gek ki ala ku lá sát (vö.: Merton, 1938; 1968). Ez a ma gya rá zat pe -

dig to vább ra is egy egy sé ges kul tu rá lis tra dí ci ó ban gyö ke re zõ ér ték hi e -

rar chia mû kö dé sét fel té te lez te.

A ko rai el mé le ti meg kö ze lí té sek lo gi ká ja sze rint a vizs gá ló dás ki in -

du ló pont ja a de vi áns je len ség volt, mely vá lasz adás ra in ge rel te a tár sa -

dal mi el len õr zõ rend szert. Ezen el mé le ti mo dell ki zá ró la gos sá ga már az

1950-es évek ben a mi nõ sí té si el mé let – labelling theory – meg je le né sé vel

kez dett meg kér dõ je le zõd ni, ami kor fel ve tõ dött egy olyan lo gi ka ér vé -

nyes sé gé nek a le he tõ sé ge, mely sze rint a tár sa dal mi el len õr zõ rend szer

és a de vi an cia kap cso la ta nem egy irá nyú, ha nem bi zo nyos mér té kig köl -

csö nö sen egy más tól füg gõ. 

A zsi dó–ke resz tény val lá sok ál tal ér zé ki ség ként, il let ve sze mér -

met len ség ként meg fo gal ma zott sze xu a li tás a bûn beesés el ke rül he tet len

kö vet kez mé nye ként ér tel me zõ dött (vö.: 1982:188):

„Is ten or szá gá ban […] nincs sze xu a li tás; a hi va ta los ke resz tény el mé let,

amely ép pen a bel sõ, a ne mi sé get kí sé rõ ér zel mek tõl vi szoly gott, min dig

‘ér zé ki ger je de lem nek’ és a bûn beesés kö vet kez mé nyé nek mi nõ sí tett

min den fé le sze xu a li tást.” (1992:298)

A sze xu a li tás egyet len meg tûrt te re pe a „jó zan gyer mek nem zés re”

(sober procreation of children; 1982:188) és az utó dok ne ve lé sé re szol gá ló

gaz da sá gi in téz mény, a há zas ság volt:

„Ahogy […] az utó dok je len tõ sé gé rõl na gyon egye te me sen el ter jedt […]

el kép ze lé sek nek […] egy köz vet le nül a gyer mek nem zés re vo nat ko zó pa -

rancs volt a kö vet kez mé nye, úgy az ugyan ilyen po zi tív, té te le sen meg fo -

gal ma zott há zas sá gi pa ran csot vi szont már […] [az az el kép ze lés] mo ti vál -

ta […], hogy az át lag em ber szá má ra a ne mi ösz tön tel je sen le küzd he tet -

len, s ezért le gi tim mó don sza bá lyo zott vá gány ra kell te rel ni a

ki elé gí té sét.” (1992:297)

A „sze mé lyes élet leg erõ sebb ir ra ci o ná lis ha tal má nak” (Weber,

1992:299), a sze xu a li tás nak a meg kö ze lí té se te hát ele in te – hét köz na pi -

sá ga mi att – ér dek te len, majd – ta bu jel le ge mi att – ne héz kes vál lal ko -

zás nak tûn he tett. A ra ci o na li zá ló dás – és a vi lág „va rázs tól va ló fel ol dá sa”

(1982:128) – azon ban ki tel je se dé se so rán egy re in kább ha tott a sze xu a li -

tás ra is:

„A pa rasz tok szint jén a ne mi ak tus min den na pi fo lya mat, amely nem szá -

mít szé gyell ni va ló nak – sok ter mé sze ti nép nél az em be rek a leg cse ké -

lyebb szé gyent sem ér zik, ha az uta zók fi gye lik õket –, de nem is tar tal -

maz sem mit, amit a min den nap ok fö lé emel ke dõ nek érez né nek. A mi

prob le ma ti kánk szem pont já ból már most az a dön tõ fej le mény, hogy a ne -

mi szfé ra sa já tos ér zé sek alap já vá, „ero ti ká vá” szub li má ló dik, ez ál tal ön -

ér té ket kap, és a min den na pi ság kö rén kí vül re ke rül. Eb ben két na gyon

je len té keny moz za nat ját szik sze re pet: egy részt a nem zet ség gaz da sá gi

ér de kei, ezen kí vül pe dig a ren di kon ven ci ók egy re több gát lást idéz nek

elõ a ne mi érint ke zés ben” (Weber, 1992:298–9).

A szo ci o ló gia – mint „varázstalanító” tu do mány – szü le té se is e mo -

der ni zá ci ós fo lya mat ba il leszt he tõ, még is a sze xu a li tás má ig tar tó szo ci o ló -
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ca gói vá ros szo ci o ló gi ai is ko la ke re te in be lül in dult meg, ahol a kul tu rá lis

ant ro po ló gi ai in dít ta tá sú új vá ro si et nog rá fia mód sze re i vel vizs gál ták a

meg ha tá ro zott vá ros ré szek re jel lem zõ tár sa dal mi pa to ló gia jelenségeit.19

A chi ca gói is ko la de vi an cia fo gal ma olyan vá ro si át me ne ti zó nák hoz kö -

tõ dött, ahol a tisz te let re mél tóbb vá ros la kók ma ga tar tás nor mái ke vés sé

vagy egy ál ta lán nem ér vé nye sül tek (vö.: Park–Burgess, 1925); a de vi áns

je len sé ge ket pe dig eb ben az ér tel me zé si ke ret ben a tár sa dal mi ren de -

zett ség és az egy sé ges er köl csi vi lág kép bom lás ter mé ke i nek te kin tet -

ték. Né mi leg etnocentrikus et nog rá fi á ik azon ban a vál to za tos sá got ér -

tel mez ték ren de zet len ség ként (vö.: Matza 1969:48), és vizs gá la ta ik kal

va ló já ban egy ki tün te tett sze re pû nek vélt mo rá lis vi lág kép vi szony la -

gos sá gát il luszt rál ták.

A tár sa da lom mo rá lis egy sé gé nek prob le ma ti ká ja köz ve tett mó don

sze re pelt Robert Mertonnak, a „de vi an cia szo ci o ló gi á ja” egyik leg na -

gyobb ha tá sú ku ta tó já nak a mun ká i ban is. Merton a kul tu rá lis struk tú ra,

az az a nor ma tív ér té kek töb bé-ke vés bé hierarchizált kész le te és a tár sa dal -

mi struk tú ra, az az a tár sa dal mi kap cso la tok meg szer ve zett kész le te kö zöt ti

alap ve tõ en el lent mon dá sos vi szon  nyal és eb bõl kö vet ke zõ en az em be ri

vá gyak és le he tõ sé gek ös  sze egyez tet he tet len sé gé vel ma gya ráz ta a de vi áns

je len sé gek ki ala ku lá sát (vö.: Merton, 1938; 1968). Ez a ma gya rá zat pe -

dig to vább ra is egy egy sé ges kul tu rá lis tra dí ci ó ban gyö ke re zõ ér ték hi e -

rar chia mû kö dé sét fel té te lez te.

A ko rai el mé le ti meg kö ze lí té sek lo gi ká ja sze rint a vizs gá ló dás ki in -

du ló pont ja a de vi áns je len ség volt, mely vá lasz adás ra in ge rel te a tár sa -
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A szer zõ ezt a faj ta stig ma ke ze lé si fo lya ma tot az iden ti tás nor mák -

kal bí ró tár sa dal mak ál ta lá nos jel leg ze tes sé gé nek tar tot ta. Goffman sze -

rint pél dá ul az adott idõ szak ban az ural ko dó fér fi iden ti tás-nor mák,

mely nek csak a „fi a tal, há zas, fe hér, vá ro si, észa ki, he te ro sze xu á lis,

egye te mi vég zett sé gû, tel jes mun ka idõ ben dol go zó, meg fe le lõ bõr tí pu -

sú, sú lyú és ma gas sá gú, sport re kor der pro tes táns apák” (1963:153) fe lel -

het tek vol na meg tel jes ség gel, köz ve tett mó don az egész ame ri kai tár -

sa da lom egy sé ges ér ték rend szer ét tük röz ték.

Goffman a stig ma, az az a „szé gyen tel jes kü lön bö zõ ség” di na mi ká -

já nak elem zé sét a stigmatizált egyé ne ken túl az et ni kai ki sebb sé gi cso -

por tok ra és az al sóbb tár sa dal mi osz tá lyok ra is al kal maz ha tó nak vél te

(vö.: 1963:167), a de vi an cia ku ta tá si te rü le té nek mag ját azon ban sze rin -

te csak a „tár sa dal mi nor ma sze gõk” – social deviants – cso port jai al kot -

ták, aki ket a szer zõ sa já tos kis kö zös sé gek, il let ve mi li õk lét re ho zá sá val

és fõ ként a tár sa dal mi rend kol lek tív ta ga dá sá val jel lem zett (vö.:

1963:170–171). Ide so rol ta töb bek kö zött a pros ti tu ál ta kat, a dro go so kat,

a bû nö zõ ket, a dzsessz-ze né sze ket, a bo hé me ket, a ci gá nyo kat, a ho bó -

kat, az iszá kos haj lék ta la no kat, a fõ ál lá sú sze ren cse já té ko so kat, a ho mo -

sze xu á li so kat és a „meg átal ko dott” vá ro si sze gé nye ket (vö.: 1963:170).

A ’60-as évek tõl egy re több szo ci o ló gi ai ta nul mány fog lal ko zott a

de vi áns alany és azon cso por tok vagy egyé nek együt tes vizs gá la tá val,

akik õt de vi áns nak nyil vá ní tot ták: így a de vi áns ma ga tar tás he lyett a de -

vi áns sá vá lás fo lya ma ta ke rült elõ tér be, ami ben – az interakcionista ha -

gyo má nyok nak meg fe le lõ en – meg ha tá ro zó sze re pet kap tak a kül vi lág

stigmatizáló és bün te tõ re ak ci ói. Ez zel együtt a vizs gá la ti tárgy kör is

nagy mér ték ben ki bõ vült, ma gá ban fog lal va min den po ten ci á lis tár sa dal mi

rend za va rót. 

Így Howard Becker el hí re sült meg ha tá ro zá sá ból ki in dul va, mi sze -

rint de vi áns vi sel ke dés az, amit az em be rek an nak tar ta nak (vö.: Becker

1963: 9), bát ran ál lít ha tó, hogy de vi áns az, aki ezt el is hi szi ma gá ról.

Ezek alap ján szo ci o ló gi a i lag a ‘ho mo sze xu á lis sá vá lás’ is egy faj ta ön -

meg fi gye lé si és ön ér tel me zé si fo lya mat ként de fi ni ál ha tó, mely fo lya -

mat ban a sze xu á lis ma ga tar tás nak nincs ki zá ró la gos ma gya rá zó ér vé nye.

A ho mo sze xu á lis sá vá lás sal fog lal ko zó el sõ át fo gó szo ci o ló gi ai mun -

ká nak Kenneth Plummer Sexual stig ma: an interactionist account cí mû

köny ve (1975) te kint he tõ, ahol a ho mo sze xu a li tás nem in di vi du á lis, ha -

nem tár sa dal mi lag in te rak tív, így ki zá ró lag a stigmatizáló tár sa dal mi re ak -

A mi nõ sí té si el mé let meg ala po zó já nak a de vi an ci át mint a tár sa dal mi

kont roll já ru lé kát, il let ve ter mé két vizs gá ló Edwin Le mert te kint he tõ,

aki a de vi áns ma ga tar tás for mák ere de ti és kö vet kez mé nyes oka i nak

meg kü lön böz te té sé re be ve zet te az el sõd le ges és má sod la gos de vi an cia

fo gal mát (vö.: Le mert, 1951). A má sod la gos de vi an cia ki ala ku lá sá ban

Le mert a nor ma sze gõ tu laj don sá gok ra és cse le ke de tek re adott tár sa dal -

mi vá lasz re ak ci ók fon tos sá gát hang sú lyoz ta (vö.: Le mert, 1975). Le mert

lo gi ká ja sze rint a de vi áns cse le ke det el kö ve tõ jét a tár sa dal mi stigma-

tizáció és an nak kö vet kez mé nyei avat ták egy tár sa dal mi lag meg ha tá ro -

zott er köl csi tí pust kép vi se lõ de vi áns alan  nyá. Le mert de vi an cia-meg -

kö ze lí té sé nek szo ci o ló gia el mé le ti ke re te, a – tár sa dal mi köl csön ha tás ok

so rán ki ala kí tott je len té sek re kon cent rá ló – szim bo li kus interakcioniz-

mus szol gált a homoszexualitással fog lal ko zó szo ci o ló gi ai mun kák leg -

ter mé ke nyí tõbb alap já ul, kü lö nö sen az 1960–70-es évek ben. 

Erving Goffman Stig ma cí mû mun ká já ban (1963), ahol dra ma tur gi ai

el mé le tét al kal maz ta a de vi an cia ku ta tá si te rü le té re, gyak ran utalt ho -

mo sze xu á lis ese tek re. Goffmannál a stig ma „a vá ra ko zá sa in kat be nem

tel je sí tõ, nem kí vá na tos kü lön bö zõ ség ként” (Goffman, 1963:15) de fi ni á -

ló dott, mely tu laj don sá ga ré vén az egyén egé sze le ér té ke lõ dött. A szer zõ

há rom stig ma tí pust kü lön böz te tett meg: a tes ti de for má ci ó ból, il let ve az

egyé ni jel lem hi bá ból adó dó és a „tör zsi” – fa ji, nem ze ti, val lá si – stig mát

(vö.: 1963:14). 

Goffman sze rint a stig má val ren del ke zõ egyént ál ta lá ban nem te -

kin tik tel jes ér té kû em ber nek, ezért gyak ran kell el szen ved nie – ko holt

al sóbb ren dû sé gét bi zo nyí tan dó – diszk ri mi ná ci ót (vö.: 1963:15). Így elõ -

for dul hat, hogy a kí nos hely ze tek el ke rü lé sé re a kí vül rõl lát ha tat lan

stig má val bí ró sze mély kü lön bö zõ sé gét el fed ve pró bál ja ma gát el fo gad -

tat ni a tár sa da lom ban. Eb ben kap sze re pet a dra ma tur gi ai „ha tás-me -

nedzs ment – impression management – mû vé sze te”, ami nek al kal ma zá sán

ke resz tül „az egyén stra té gi ai kont rollt gya ko rol a ma gá ról al ko tott ké pe

és a ró la má sok ál tal al ko tan dó kép fölött”[155]. Az ilyen tí pu sú ha tás-

me nedzs ment hall ga tó la gos együtt mû kö dést és köl csö nös ta pin ta tot

fel té te lez a „nor má li sak” és a stigmatizáltak kö zött: a „nor má li sak” nem

fe sze ge tik a nor ma sze gõ tit kát, míg a stigmatizált ön kén te sen le mond a

sa ját tár sa dal mi el fo gad ta tá sá val kap cso la tos – a több sé get eset le ge sen

ké nyel met le nül érin tõ – igé nye i nek tel jes kö rû meg va ló sí tá sá ról (vö.:

1963:155).
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hogy egy olyan tár sa da lom ban, ahol a ho mo sze xu á li sok pszi chi á ter hez jár -

nak gyógy ke ze lés re, és ahol so kan be teg ség nek tart ják a homoszexualitást,

ott a ho mo sze xu a li tás tény le ge sen be teg ség gé vá lik.” (1975:94)

Plummer a mi nõ sí té si és stigmatizációs el mé le te ket öt vöz ve négy

faj ta ho mo sze xu á lis ta pasz ta lat for mát kü lön böz te tett meg at tól füg gõ en,

hogy mi lyen a ho mo sze xu á lis ta pasz ta lat tár sa dal mi kon tex tu sa, il let ve hogy

ez a ta pasz ta lat mi lyen sze re pet ját szik az egyén ön ma gá ról al ko tott ké pé -

 vel kap cso lat ban:

A ho mo sze xu á lis ta pasz ta lat for má i nak interakcionista osz tá lyo zá sa

(Plummer, 1975:98)

A ho mo sze xu a li tás je len tõ sé ge El sõd le ges Má sod la gos
de vi an cia de vi an cia

Tár sa dal mi szer ve zett ség

(1) al kal mi (2) sze mé lyes

ala csony fo kú ho mo sze xu a li tás ho mo sze xu a li tás

(3) szi tu á ci ó hoz (4) ho mo sze xu a li tás

ma gas fo kú kö tött mint

ho mo sze xu a li tás élet for ma

Az al kal mi ho mo sze xu a li tás (1) kö ré be a röp ke, ál ta lá ban az if jú ko ri

kí sér le te zé sek hez köt he tõ, ha tá suk ban je len ték te len homoerotikus él -

mé nyek so ro lód tak. A sze mé lyes ho mo sze xu a li tás (2) ese té ben a ho mo -

sze xu á lis ta pasz ta lat ugyan köz pon ti je len tõ sé gû vé vált az egyén éle té -

ben, de az egyén el szi ge tel ve ma radt a ha son ló ta pasz ta lat tal bí rók cso -

port já tól, akik tõl tá mo ga tást re mél he tett vol na. Plummer sze rint ez a

ho mo sze xu a li tás-tí pus do ku men tá ló dott leg in kább a pszi chi á te rek és

egyéb ku ta tók ál tal. A szi tu á ci ó hoz kö tött homoszexualitással (3) azok

vol tak jel le mez he tõk, akik vi szony lag rend sze re sen és szer ve zett for má -

ban vet tek részt ho mo sze xu á lis ak tu sok ban, de ön ma gu kat nem tar tot -

ták ho mo sze xu á lis nak, il let ve ez a ta pasz ta lat nem vált éle tük meg ha tá -

ro zó ré szé vé. Az ilyen tí pu sú ho mo sze xu a li tás klas  szi kus szín te rei kö zött

sze re pel tek a bör tö nök, a ka szár nyák és a köz vé cék. Az élet for ma ként

meg fo gal ma zó dó ho mo sze xu a li tás (4) a ho mo sze xu á lis szub kul tú rá hoz

kö tõ dött: az ide tar to zó egyé nek szá má ra a ho mo sze xu á lis ta pasz ta lat nem

 ci ók kal együt te sen ér tel mez he tõ je len ség ként de fi ni á ló dott (vö.: 1975:95).

Plummer azt hang sú lyoz ta, hogy a sze xu a li tás interakcionista meg kö ze -

lí té se a sze xu á lis je len té se ket nem a bi o ló gi ai adott sá gok köz vet len

pszi cho ló gi ai és tár sa dal mi ki fe je zõ dé se i ként, ha nem tár sa dal mi konst -

ruk ci ók ként ér tel me zi (vö.: 1975:29). A ku ta tás so rán a sze xu a li tás a ko ráb -

bi „kli ni kai mo del lek kel” el len tét ben nem füg get len, ha nem füg gõ vál -

to zó nak te kin ten dõ: a sze xu a li tás meg ér té sé hez te hát a tár sa dal mi kon -

tex tus vizs gá la tá ra kell kon cent rál ni (vö.: 1975:30). 

Plummer ki in du ló pont ja sze rint a „sze xu a li tás má sok kal va ló in ter -

ak ció so rán ta nult tár sa dal mi konst ruk ció” (1975:30), ezért elõ ször tu da to -

san sze xu á lis je len té sû ként kell meg ha tá roz ni va la mit ah hoz, hogy az sze xu á -

lis sá vál jon. Te hát ahe lyett, hogy a „sze xu a li tás ha tá roz ná meg tár sa dal mi

lé tün ket – ahogy ezt sok, kü lö nö sen fre u dis ta, szer zõ ál lít ja –, va ló  já ban a

tár sa dal mi je len té sek ha tá roz zák meg sze xu a li tá sun kat. A sze xu a li tás -

nak nincs más je len té se, mint amit a tár sa dal mi hely ze tek ben nyer”

(1975:32). Er re pél da ként a szer zõ olyan sze xu á lis ma ga tar tás for má kat

idé zett fel, me lyek for rá sa va ló já ban egyéb – nem sze xu á lis tar tal mú –

tár sa dal mi vagy egyé ni igé nyek ki elé gí té se: itt em lít he tõk a mun ká ju -

kat vég zõ pros ti tu ál tak, a pros ti tu ál tak csu pán em be ri kap cso lat ra vá gyó

ma gá nyos kli en sei vagy a tár sa dal mi ne mi sze re pük – fér fi as sá guk – ér -

vé nyes sé gét nyil vá no san de monst rá ló nõ csá bász fér fi ak is (vö.: 1975:32). 

A sze xu á lis je len té sek vál to za tos sá gát Plummer több fé le je len tés tí -

pus fel so ro lá sá val ér zé kel tet te: a gyer mek nem zés hez kap cso ló dó – sta -

tisz ti ka i lag va ló szí nû leg egy ál ta lán nem ál ta lá nos – uti li ta ris ta je len té -

sen túl meg kü lön böz tet he tõk a sze xu a li tás ero ti kus, ro man ti kus, szim -

bo li kus je len té sei, a tár sa dal mi ne mi sze re pek kel ös  sze füg gõ je len té sek

és a sze xu a li tást já ték ként vagy akár – mint tel je sí ten dõ há zas tár si kö te -

le zett ség – mun ka ként meg fo gal ma zó je len té sek (vö.: 1975:33–36).

Plummer a tár sa dal mi lag konst ru ált sze xu á lis je len té sek vál to za tos sá ga

és több ér tel mû sé ge fe lõl ju tott el a sze xu á lis kü lön bö zõ ség és a sze xu á -

lis de vi an cia vizs gá la ti te rü le té re, ahol a sze xu á lis nor mák kul tu rá lis vi -

szony la gos sá gá ra hív ta fel a fi gyel met (vö.: 1975:68). Az az ar ra, hogy a

sze xu á lis nor ma sze gés fo gal ma is csak egy adott tár sa dal mon be lül és

csak az adott tár sa da lom vo nat ko zá sá ban ha tá roz ha tó meg:

„nem vo nom két ség be, hogy a ho mo sze xu a li tás vagy egy faj ta ál la pot vagy

egy faj ta be teg ség eb ben a tár sa da lom ban [ki eme lé sek a szer zõ tõl]. Vi lá gos,
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hogy egy olyan tár sa da lom ban, ahol a ho mo sze xu á li sok pszi chi á ter hez jár -

nak gyógy ke ze lés re, és ahol so kan be teg ség nek tart ják a homoszexualitást,

ott a ho mo sze xu a li tás tény le ge sen be teg ség gé vá lik.” (1975:94)

Plummer a mi nõ sí té si és stigmatizációs el mé le te ket öt vöz ve négy

faj ta ho mo sze xu á lis ta pasz ta lat for mát kü lön böz te tett meg at tól füg gõ en,

hogy mi lyen a ho mo sze xu á lis ta pasz ta lat tár sa dal mi kon tex tu sa, il let ve hogy

ez a ta pasz ta lat mi lyen sze re pet ját szik az egyén ön ma gá ról al ko tott ké pé -

 vel kap cso lat ban:

A ho mo sze xu á lis ta pasz ta lat for má i nak interakcionista osz tá lyo zá sa

(Plummer, 1975:98)

A ho mo sze xu a li tás je len tõ sé ge El sõd le ges Má sod la gos
de vi an cia de vi an cia

Tár sa dal mi szer ve zett ség

(1) al kal mi (2) sze mé lyes

ala csony fo kú ho mo sze xu a li tás ho mo sze xu a li tás

(3) szi tu á ci ó hoz (4) ho mo sze xu a li tás

ma gas fo kú kö tött mint

ho mo sze xu a li tás élet for ma

Az al kal mi ho mo sze xu a li tás (1) kö ré be a röp ke, ál ta lá ban az if jú ko ri

kí sér le te zé sek hez köt he tõ, ha tá suk ban je len ték te len homoerotikus él -

mé nyek so ro lód tak. A sze mé lyes ho mo sze xu a li tás (2) ese té ben a ho mo -

sze xu á lis ta pasz ta lat ugyan köz pon ti je len tõ sé gû vé vált az egyén éle té -

ben, de az egyén el szi ge tel ve ma radt a ha son ló ta pasz ta lat tal bí rók cso -

port já tól, akik tõl tá mo ga tást re mél he tett vol na. Plummer sze rint ez a

ho mo sze xu a li tás-tí pus do ku men tá ló dott leg in kább a pszi chi á te rek és

egyéb ku ta tók ál tal. A szi tu á ci ó hoz kö tött homoszexualitással (3) azok

vol tak jel le mez he tõk, akik vi szony lag rend sze re sen és szer ve zett for má -

ban vet tek részt ho mo sze xu á lis ak tu sok ban, de ön ma gu kat nem tar tot -

ták ho mo sze xu á lis nak, il let ve ez a ta pasz ta lat nem vált éle tük meg ha tá -

ro zó ré szé vé. Az ilyen tí pu sú ho mo sze xu a li tás klas  szi kus szín te rei kö zött

sze re pel tek a bör tö nök, a ka szár nyák és a köz vé cék. Az élet for ma ként

meg fo gal ma zó dó ho mo sze xu a li tás (4) a ho mo sze xu á lis szub kul tú rá hoz

kö tõ dött: az ide tar to zó egyé nek szá má ra a ho mo sze xu á lis ta pasz ta lat nem

 ci ók kal együt te sen ér tel mez he tõ je len ség ként de fi ni á ló dott (vö.: 1975:95).

Plummer azt hang sú lyoz ta, hogy a sze xu a li tás interakcionista meg kö ze -

lí té se a sze xu á lis je len té se ket nem a bi o ló gi ai adott sá gok köz vet len

pszi cho ló gi ai és tár sa dal mi ki fe je zõ dé se i ként, ha nem tár sa dal mi konst -

ruk ci ók ként ér tel me zi (vö.: 1975:29). A ku ta tás so rán a sze xu a li tás a ko ráb -

bi „kli ni kai mo del lek kel” el len tét ben nem füg get len, ha nem füg gõ vál -

to zó nak te kin ten dõ: a sze xu a li tás meg ér té sé hez te hát a tár sa dal mi kon -

tex tus vizs gá la tá ra kell kon cent rál ni (vö.: 1975:30). 

Plummer ki in du ló pont ja sze rint a „sze xu a li tás má sok kal va ló in ter -

ak ció so rán ta nult tár sa dal mi konst ruk ció” (1975:30), ezért elõ ször tu da to -

san sze xu á lis je len té sû ként kell meg ha tá roz ni va la mit ah hoz, hogy az sze xu á -

lis sá vál jon. Te hát ahe lyett, hogy a „sze xu a li tás ha tá roz ná meg tár sa dal mi

lé tün ket – ahogy ezt sok, kü lö nö sen fre u dis ta, szer zõ ál lít ja –, va ló  já ban a

tár sa dal mi je len té sek ha tá roz zák meg sze xu a li tá sun kat. A sze xu a li tás -

nak nincs más je len té se, mint amit a tár sa dal mi hely ze tek ben nyer”

(1975:32). Er re pél da ként a szer zõ olyan sze xu á lis ma ga tar tás for má kat

idé zett fel, me lyek for rá sa va ló já ban egyéb – nem sze xu á lis tar tal mú –

tár sa dal mi vagy egyé ni igé nyek ki elé gí té se: itt em lít he tõk a mun ká ju -

kat vég zõ pros ti tu ál tak, a pros ti tu ál tak csu pán em be ri kap cso lat ra vá gyó

ma gá nyos kli en sei vagy a tár sa dal mi ne mi sze re pük – fér fi as sá guk – ér -

vé nyes sé gét nyil vá no san de monst rá ló nõ csá bász fér fi ak is (vö.: 1975:32). 

A sze xu á lis je len té sek vál to za tos sá gát Plummer több fé le je len tés tí -

pus fel so ro lá sá val ér zé kel tet te: a gyer mek nem zés hez kap cso ló dó – sta -

tisz ti ka i lag va ló szí nû leg egy ál ta lán nem ál ta lá nos – uti li ta ris ta je len té -

sen túl meg kü lön böz tet he tõk a sze xu a li tás ero ti kus, ro man ti kus, szim -

bo li kus je len té sei, a tár sa dal mi ne mi sze re pek kel ös  sze füg gõ je len té sek

és a sze xu a li tást já ték ként vagy akár – mint tel je sí ten dõ há zas tár si kö te -

le zett ség – mun ka ként meg fo gal ma zó je len té sek (vö.: 1975:33–36).

Plummer a tár sa dal mi lag konst ru ált sze xu á lis je len té sek vál to za tos sá ga

és több ér tel mû sé ge fe lõl ju tott el a sze xu á lis kü lön bö zõ ség és a sze xu á -

lis de vi an cia vizs gá la ti te rü le té re, ahol a sze xu á lis nor mák kul tu rá lis vi -

szony la gos sá gá ra hív ta fel a fi gyel met (vö.: 1975:68). Az az ar ra, hogy a

sze xu á lis nor ma sze gés fo gal ma is csak egy adott tár sa dal mon be lül és

csak az adott tár sa da lom vo nat ko zá sá ban ha tá roz ha tó meg:

„nem vo nom két ség be, hogy a ho mo sze xu a li tás vagy egy faj ta ál la pot vagy

egy faj ta be teg ség eb ben a tár sa da lom ban [ki eme lé sek a szer zõ tõl]. Vi lá gos,
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 sze xu á li sok tár sa dal mi éle té nek és az õket érin tõ el len sé ges tár sa dal mi

fo gad ta tás egy sze rû do ku men tá lá sá ra szo rít koz tak (vö.: Plummer, 1998:607).

Edward Sagarin pél dá ul „A ho mo sze xu á lis Ame ri ká ban” cí mû köny vét

Do nald Webster Cory ál né ven je len tet te meg (vö.: Cory, 1951); Michael

Schofield „Egy ki sebb ség: Je len tés a fér fi ho mo sze xu á li sok éle té rõl

Nagy-Bri tan ni á ban” cí mû mun ká ját szin tén ál né ven – Gor don Westwood -

ként – je gyez te (vö.: Westwood, 1960). A ké sõb bi ek ben mind két szo ci o -

ló gus a sa ját ne vén is pub li kált a homoszexualitással kap cso lat ban (vö.:

Sagarin, 1975; Schofield, 1965).

Az ’50-es évek má so dik fe lé tõl je len tek meg az el sõ, ho mo sze xu á -

lis te re pen vég zett gyûj tõ mun ká ra épü lõ ta nul má nyok, me lyek el sõ sor -

ban kva li ta tív ku ta tá sok so rán in ter jú elem zé sek bõl nyert ada to kat hasz -

nál tak. A ho mo sze xu á lis ala nyok meg szó lal ta tá sa azon ban a ho mo sze xu á -

 lis ka te gó ria prob le ma ti kus sá gá nak fel ve té sét meg elõ zõ en is sok fé le

ne héz ség be üt kö zött. Nem volt mind egy pél dá ul, hogy ki hon nan sze -

rez te ku ta tá si ala nya it: a hu sza dik szá zad kö ze pé ig a homoszexualitásról

szó ló kli ni kai be szá mo lók for rá sa it nyúj tó ho mo sze xu á li sok ti pi kus le lõ -

he lye i nek – ahogy er re a pszi cho ló gus Evelyn Hooker egy 1956-os kon -

fe ren ci án rá vi lá gí tott – a kór há zi ideg osz tály ok, a ka to nai zár kák, il let ve

a bör tö nök tûn tek (vö.: Hooker, 1956:142). A „jól szo ci a li zált” – az az a

pre fe ren ci á i kat si ke re sen tit ko ló – ho mo sze xu á li sok így so ká ig tel je sen

ki ma rad tak a me rí tés bõl, il let ve sok szor ép pen a „ho mo sze xu á lis reszo-

cializációt” el sa já tí tó (vö.: Troiden, 1988) egyé nek zárt kö zös sé ge i nek,

il let ve a ti tok za tos ho mo sze xu á lis vi lág egyéb – ön ma gu kat nem ho mo -

sze xu á lis ként azo no sí tó – sze rep lõ i nek ne héz meg kö ze lít he tõ sé ge

okoz ha tott mód szer ta ni prob lé má kat.

A ko rai em pi ri kus mun kák kö zül a ho mo sze xu á lis cso por tok bel sõ

éle té vel William Leznoff és William Westley fog lal ko zott elõ ször az

1950-es évek kö ze pén. Õk egy ka na dai nagy vá ros ban gyûj tött mély in -

ter júk alap ján a ho mo sze xu á lis szub kul tu rá lis kö zös sé gek jel leg ze tes sé -

ge it vizs gál ták, aho vá sze rin tük a tár sa dal mi el len õr zõ rend szer elõ li ki -

té rés kény sze re és a ho mo sze xu a li tás nor má lis do log ként va ló el fo ga dá -

sá nak vá gya ve zet te a ho mo sze xu á li so kat. (vö.: Leznoff–Westley,

1956:257–8).

Ké sõbb Al bert Reiss olyan – ál ta la a ho mo sze xu á lis pros ti tú ció fo ga -

lom kö ré be vont – ut cai szexmunkával fog lal ko zó fi a tal fér fi ak kal ké szí -

tett in ter jú kat, akik ön ma gu kat nem tar tot ták sem ho mo sze xu á lis nak,

el sõ sor ban az egyén re jel lem zõ ál la pot ként, ha nem egy sa já tos kö zös  ség -

for má ló élet for ma köz pon ti ele me ként je lent meg (vö.: 1975:98–100).

Az al kal mi és a szi tu á ci ó hoz kö tött ho mo sze xu a li tás a tár sa dal mi

tû rés kü szö bön be lü li, nor ma li zál ha tó – az az meg bo csát ha tó és fe led he tõ

– el sõd le ges de vi an ci a ként fo gal ma zó dott meg, míg a ko mo lyabb kö vet -

kez mé nyek kel já ró, tár sa dal mi stigmatizációt ak ti vá ló má sod la gos de vi -

an ci ák kö ré be so ro ló dott a sze mé lyes és az élet for ma ként meg élt ho mo -

sze xu a li tás, ahol az egyén élet szer ve zé sé ben köz pon ti je len tõ ség gel bírt

a ho mo sze xu á lis ta pasz ta lat. A má sod la gos de vi an ci a ként azo no sí tott

ho mo sze xu a li tás-for mák kal kap cso lat ban a szer zõ kü lön ki emel te a ne -

ga tív tár sa dal mi mi nõ sí tés kö vet kez té ben ki ala ku ló ön mi nõ sí tés je len -

tõ sé gét: „az a gya núm, hogy a leg több ho mo sze xu á list so ha nem bé -

lyeg zik meg nyil vá no san, és hogy az ön mi nõ sí tés en nél sok kal fon to -

sabb elem zés re vá ró te rü let” (1975:202). 

Plummer a sze xu á lis stig ma vizs gá la ta so rán ar ra kon cent rált, hogy

az ál ta la köz pon ti je len tõ sé gû ként ke zelt tár sa dal mi re ak ci ók mi lyen

nagy mér ték ben be fo lyá sol ták a ho mo sze xu á lis sá vá lás fo lya ma tát, ho -

gyan já rul tak hoz zá a ho mo sze xu á lis szub kul tú rák meg je le né sé hez és

ho gyan ha tot tak a ho mo sze xu á li sok min den na pi ta pasz ta la ta i ra (vö.:

Plummer, 1975:201):

„A homoszexualitással kap cso la tos leg fon to sabb té nye zõ eb ben a kul tú rá -

ban a je len sé get kö rül ve võ tár sa dal mi re ak ci ók el len sé ges sé ge. E kri ti kus

té nye zõ bõl adó dik sok olyan jel leg ze tes ség, ami a ho mo sze xu a li tás meg -

kü lön böz te tõ je gye ként szol gál. Emi att fo gal ma zó dik meg a ho mo sze xu á -

lis sá vá lás olyan fo lya mat ként, ami hoz zá fér he tõ ség-, bûn tu dat- és iden ti -

tás-prob lé mák kal jel le mez he tõ. Ez ve zet a ho mo sze xu a li tás szub kul tú rá -

já nak meg je le né sé hez. Ez ve zet a szé gyen le tes stig ma tit ko lá sá ból adó dó

in ter ak ci ós prob lé mák hoz. És ez aka dá lyoz za nagy mér ték ben a ho mo -

 szexu á li sok kö zöt ti tar tós kap cso la tok ki ala ku lá sát […] A ho mo sze xu a li tás

mint tár sa dal mi ta pasz ta lat egy sze rû en ér tel mez he tet len a fe lé irá nyu ló

tár sa dal mi re ak ci ók elem zé se nél kül.” (Plummer, 1975:102)

Plummer eb ben az út tö rõ mun ká ban szo ci o ló gi a i lag kontextuali zál ta

a ho mo sze xu a li tás ku ta tá si te rü le tét és e te rü let nek a szo ci o ló gia el mé le ti

ke re te in be lü li el he lye zé sé vel egyút tal a tár sa da lom tu do má nyi ér dek lõ -

dés le gi tim té má ja ként je le ní tet te meg a homoszexualitást.

Plummer kér dés fel ve té sei azért szá mí tot tak kü lö nö sen új sze rû nek

eb ben az idõ szak ban, mert a homoszexualitásról az 1950-es évek ben –

né mely kor ál né ven – író dott szo ci o ló gi ai mun kák még el sõ sor ban a ho mo -
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 sze xu á li sok tár sa dal mi éle té nek és az õket érin tõ el len sé ges tár sa dal mi

fo gad ta tás egy sze rû do ku men tá lá sá ra szo rít koz tak (vö.: Plummer, 1998:607).

Edward Sagarin pél dá ul „A ho mo sze xu á lis Ame ri ká ban” cí mû köny vét

Do nald Webster Cory ál né ven je len tet te meg (vö.: Cory, 1951); Michael

Schofield „Egy ki sebb ség: Je len tés a fér fi ho mo sze xu á li sok éle té rõl

Nagy-Bri tan ni á ban” cí mû mun ká ját szin tén ál né ven – Gor don Westwood -

ként – je gyez te (vö.: Westwood, 1960). A ké sõb bi ek ben mind két szo ci o -

ló gus a sa ját ne vén is pub li kált a homoszexualitással kap cso lat ban (vö.:

Sagarin, 1975; Schofield, 1965).

Az ’50-es évek má so dik fe lé tõl je len tek meg az el sõ, ho mo sze xu á -

lis te re pen vég zett gyûj tõ mun ká ra épü lõ ta nul má nyok, me lyek el sõ sor -

ban kva li ta tív ku ta tá sok so rán in ter jú elem zé sek bõl nyert ada to kat hasz -

nál tak. A ho mo sze xu á lis ala nyok meg szó lal ta tá sa azon ban a ho mo sze xu á -

 lis ka te gó ria prob le ma ti kus sá gá nak fel ve té sét meg elõ zõ en is sok fé le

ne héz ség be üt kö zött. Nem volt mind egy pél dá ul, hogy ki hon nan sze -

rez te ku ta tá si ala nya it: a hu sza dik szá zad kö ze pé ig a homoszexualitásról

szó ló kli ni kai be szá mo lók for rá sa it nyúj tó ho mo sze xu á li sok ti pi kus le lõ -

he lye i nek – ahogy er re a pszi cho ló gus Evelyn Hooker egy 1956-os kon -

fe ren ci án rá vi lá gí tott – a kór há zi ideg osz tály ok, a ka to nai zár kák, il let ve

a bör tö nök tûn tek (vö.: Hooker, 1956:142). A „jól szo ci a li zált” – az az a

pre fe ren ci á i kat si ke re sen tit ko ló – ho mo sze xu á li sok így so ká ig tel je sen

ki ma rad tak a me rí tés bõl, il let ve sok szor ép pen a „ho mo sze xu á lis reszo-

cializációt” el sa já tí tó (vö.: Troiden, 1988) egyé nek zárt kö zös sé ge i nek,

il let ve a ti tok za tos ho mo sze xu á lis vi lág egyéb – ön ma gu kat nem ho mo -

sze xu á lis ként azo no sí tó – sze rep lõ i nek ne héz meg kö ze lít he tõ sé ge

okoz ha tott mód szer ta ni prob lé má kat.

A ko rai em pi ri kus mun kák kö zül a ho mo sze xu á lis cso por tok bel sõ

éle té vel William Leznoff és William Westley fog lal ko zott elõ ször az

1950-es évek kö ze pén. Õk egy ka na dai nagy vá ros ban gyûj tött mély in -

ter júk alap ján a ho mo sze xu á lis szub kul tu rá lis kö zös sé gek jel leg ze tes sé -

ge it vizs gál ták, aho vá sze rin tük a tár sa dal mi el len õr zõ rend szer elõ li ki -

té rés kény sze re és a ho mo sze xu a li tás nor má lis do log ként va ló el fo ga dá -

sá nak vá gya ve zet te a ho mo sze xu á li so kat. (vö.: Leznoff–Westley,

1956:257–8).

Ké sõbb Al bert Reiss olyan – ál ta la a ho mo sze xu á lis pros ti tú ció fo ga -

lom kö ré be vont – ut cai szexmunkával fog lal ko zó fi a tal fér fi ak kal ké szí -

tett in ter jú kat, akik ön ma gu kat nem tar tot ták sem ho mo sze xu á lis nak,

el sõ sor ban az egyén re jel lem zõ ál la pot ként, ha nem egy sa já tos kö zös  ség -

for má ló élet for ma köz pon ti ele me ként je lent meg (vö.: 1975:98–100).

Az al kal mi és a szi tu á ci ó hoz kö tött ho mo sze xu a li tás a tár sa dal mi

tû rés kü szö bön be lü li, nor ma li zál ha tó – az az meg bo csát ha tó és fe led he tõ

– el sõd le ges de vi an ci a ként fo gal ma zó dott meg, míg a ko mo lyabb kö vet -

kez mé nyek kel já ró, tár sa dal mi stigmatizációt ak ti vá ló má sod la gos de vi -

an ci ák kö ré be so ro ló dott a sze mé lyes és az élet for ma ként meg élt ho mo -

sze xu a li tás, ahol az egyén élet szer ve zé sé ben köz pon ti je len tõ ség gel bírt

a ho mo sze xu á lis ta pasz ta lat. A má sod la gos de vi an ci a ként azo no sí tott

ho mo sze xu a li tás-for mák kal kap cso lat ban a szer zõ kü lön ki emel te a ne -

ga tív tár sa dal mi mi nõ sí tés kö vet kez té ben ki ala ku ló ön mi nõ sí tés je len -

tõ sé gét: „az a gya núm, hogy a leg több ho mo sze xu á list so ha nem bé -

lyeg zik meg nyil vá no san, és hogy az ön mi nõ sí tés en nél sok kal fon to -

sabb elem zés re vá ró te rü let” (1975:202). 

Plummer a sze xu á lis stig ma vizs gá la ta so rán ar ra kon cent rált, hogy

az ál ta la köz pon ti je len tõ sé gû ként ke zelt tár sa dal mi re ak ci ók mi lyen

nagy mér ték ben be fo lyá sol ták a ho mo sze xu á lis sá vá lás fo lya ma tát, ho -

gyan já rul tak hoz zá a ho mo sze xu á lis szub kul tú rák meg je le né sé hez és

ho gyan ha tot tak a ho mo sze xu á li sok min den na pi ta pasz ta la ta i ra (vö.:

Plummer, 1975:201):

„A homoszexualitással kap cso la tos leg fon to sabb té nye zõ eb ben a kul tú rá -

ban a je len sé get kö rül ve võ tár sa dal mi re ak ci ók el len sé ges sé ge. E kri ti kus

té nye zõ bõl adó dik sok olyan jel leg ze tes ség, ami a ho mo sze xu a li tás meg -

kü lön böz te tõ je gye ként szol gál. Emi att fo gal ma zó dik meg a ho mo sze xu á -

lis sá vá lás olyan fo lya mat ként, ami hoz zá fér he tõ ség-, bûn tu dat- és iden ti -

tás-prob lé mák kal jel le mez he tõ. Ez ve zet a ho mo sze xu a li tás szub kul tú rá -

já nak meg je le né sé hez. Ez ve zet a szé gyen le tes stig ma tit ko lá sá ból adó dó

in ter ak ci ós prob lé mák hoz. És ez aka dá lyoz za nagy mér ték ben a ho mo -

 szexu á li sok kö zöt ti tar tós kap cso la tok ki ala ku lá sát […] A ho mo sze xu a li tás

mint tár sa dal mi ta pasz ta lat egy sze rû en ér tel mez he tet len a fe lé irá nyu ló

tár sa dal mi re ak ci ók elem zé se nél kül.” (Plummer, 1975:102)

Plummer eb ben az út tö rõ mun ká ban szo ci o ló gi a i lag kontextuali zál ta

a ho mo sze xu a li tás ku ta tá si te rü le tét és e te rü let nek a szo ci o ló gia el mé le ti

ke re te in be lü li el he lye zé sé vel egyút tal a tár sa da lom tu do má nyi ér dek lõ -

dés le gi tim té má ja ként je le ní tet te meg a homoszexualitást.

Plummer kér dés fel ve té sei azért szá mí tot tak kü lö nö sen új sze rû nek

eb ben az idõ szak ban, mert a homoszexualitásról az 1950-es évek ben –

né mely kor ál né ven – író dott szo ci o ló gi ai mun kák még el sõ sor ban a ho mo -
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egyén, mint pél dá ul szü le té si he lyé vel vagy va la mi lyen tes ti fo gya té -

kos sá gá val. Ehe lyett in kább, ja va sol ta a szer zõ, a ho mo sze xu a li tás ál la -

pot ként va ló fel fo gá sát le het ne ta nul má nyoz ni, mely nek hát te ré ben a

ho mo sze xu a li tás tár sa dal mi prob lé ma-jel le gé re vo nat ko zó tár sa dal mi

kon szen zus el fo ga dá sa áll. Az ilyen tár sa dal mak ban ugyan is a ho mo sze xu a -

 li tás ál la pot fel fo gá sa a tár sa dal mi kont roll egyik for má já nak te kint he tõ

(vö.: 1968:183). McIntosh ar ra is fi gyel mez te tett, hogy a ho mo sze xu a li -

tás ku ta tá si te rü le té re ve tõ dõ szo ci o ló gu sok nak meg kel le ne õriz ni ük

ob jek ti vi tá su kat, ne hogy úgy jár ja nak, mint a ho mo sze xu a li tás tár sa dal -

mi meg bé lyeg zé sé ben ak tív – di ag nosz ti zá ló – sze re pet vál la ló pszi cho -

ló gu sok és pszi chi á te rek (vö.: 1968:184). 

Az egyé nek de vi áns sá mi nõ sí té sé nek tár sa dal mi gya kor la ta McIn-

tosh funkcionalista elem zé sé ben a tár sa dal mi el len õr zés több funk ci ós

me cha niz mu sa ként ér tel me zõ dött: a tár sa dal mi meg bé lyeg zés „egy -

részt vi lá go san el kü lö ní tett, jól fel is mer he tõ ha tár vo nal lal vá laszt ja el

egy más tól a tár sa dal mi lag meg en ge dett és meg en ged he tet len ma ga tar -

tás for má kat. […] Más részt el kü lö ní ti a deviánsokat a többiektõl… En -

nek az el kü lö ní tett, meg ve tett és bün te tett ho mo sze xu á lis sze rep nek a

meg te rem té se tisz tán tart hat ja a tár sa da lom na gyob bik ré szét ugyan -

olyan mó don, aho gyan az egyes bû nö zõk kel va ló ha son ló bá nás mód se -

gí ti a tör vény tisz te lõ ma ga tar tás meg õr zé sét a tár sa da lom ban” (183–4).

McIntosh egyik leg fon to sabb meg ál la pí tá sa az volt, hogy a szo ci o -

ló gi ai vizs gá ló dás so rán a ho mo sze xu á lis sze rep megkülönböztetendõ a

ho mo sze xu á lis ma ga tar tás tól, hi szen ezek a ma ga tar tás for mák „egy ál ta -

lán nin cse nek a ho mo sze xu á lis sze re pet ját szó egyé nek ál tal ki sa já tít va”

(192). A sze re pet tár sa dal mi el vá rás-kész let ként meg fo gal ma zó szer zõ

sa ját tár sa dal má nak a ho mo sze xu á lis sze rep pel kap cso la tos leg el ter jed -

tebb fel té te le zé se ként az egyén ho mo sze xu á lis ér zé se i nek és vi sel ke -

dés for má i nak ki zá ró la gos sá gát je löl te meg, ami ki e gé szül he tett más –

pél dá ul a nõ i es meg nyil vá nu lá sok ra, a szexcentrikusságra vagy a fi a tal

fér fi ak és fi úk el csá bí tá sá nak vá gyá ra vo nat ko zó – vo ná sok kal is.

McIntosh a ho mo sze xu á lis sze re pet csak bi zo nyos tár sa dal mak ra

jel lem zõ kul tú ra-spe ci fi kus je len ség ként vizs gál ta és tör té ne ti, il let ve

kul tu rá lis ant ro po ló gi ai ku ta tá sok ra hi vat koz va azt hang sú lyoz ta, hogy

van nak olyan tár sa dal mak, ahol ugyan lé tez nek ho mo sze xu á lis ma ga tar -

tás for mák, de nin cse nek „ho mo sze xu á li sok”. A szer zõ sze rint a fõ ként

hí res sze mé lyi sé gek ho mo sze xu á lis ma ga tar tá sá ra vo nat ko zó tör té ne ti

sem pros ti tu ált nak: az in ter jú ala nyok egy faj ta pénz szer zé si mód ként

de fi ni ál ták cse le ke de te i ket, mely hez ugyan „bu zi kat” hasz nál tak fel,

de õk meg ma rad tak „fér fi sze re pük ben” (Reiss, 1961:250–1).

A hat va nas évek kö ze pén Laud Humphreys a szo ci o ló gi ai te rep -

mun ka sa já tos for má ját, a le sel ke dést vá lasz tot ta: a sze xu á lis de vi an ci á -

ról szó ló iro da lom adat hi á nya mi att köz vé cék ben foly ta tott meg fi gye lé -

se ket, így ke res ve po ten ci á lis in ter jú ala nyo kat. Az au tó ik rend szám táb -

lá ja alap ján azo no sí tott fér fi ak több sé gé rõl azon ban ki de rült, hogy

há za sok és a köz vé cék ben más fér fi ak kal foly ta tott sze xu á lis ka lan do zá -

sa ik ról nem kí ván nak ku ta tók nak – sem – be szá mol ni (vö.: Humphreys,

1970:231–242).

A fen ti pél dák alap ján el mond ha tó, hogy a homoszexualitással kap -

cso la tos empírikus adat nye rés ne héz sé ge i vel ha mar szem be sül tek a szo -

ci o ló gu sok. Ma már úgy tûn het, hogy a mód szer ta ni prob lé mák a ho mo -

sze xu á lis ka te gó ria kor lá to zott tár sa da lom tu do má nyi al kal maz ha tó sá gá -

nak tü ne te ként je lent kez tek. A kli ni kai meg kö ze lí té sek bõl örö költ

sta ti kus ho mo sze xu a li tás-kép ál tal ih le tett kér dés fel ve té sek szo ci o ló gia

ér vé nyes sé ge azon ban csak az 1960-as évek vé gén kez dett meg kér dõ je -

le zõd ni.

A brit Mary McIntosh, a ké sõb bi „The Anti-social Family” cí mû fe -

mi nis ta csa lád kri ti kát meg fo gal ma zó könyv (vö.: Barrett–McIntosh,

1982) társ szer zõ je 1968-ban je len tet te meg „A ho mo sze xu á lis sze rep”

cí mû – az óta klas  szi kus nak szá mí tó – ta nul má nyát, mely nek e ku ta tá si

te rü let re gya ko rolt ha tá sa leg in kább Foucault sze xu a li tás tör té ne ti el mé -

le te i hez mér he tõ.

McIntosh hív ta fel a homoszexualitással kap cso la tos ko ráb bi szo ci o -

ló gi ai kér dés fel ve té sek alap ve tõ hi á nyos sá ga i ra a fi gyel met: „sok tu dós és

át lag em ber alap fel te vé se az, hogy két faj ta em ber van a vi lá gon: ho mo -

sze xu á lis és he te ro sze xu á lis” (McIntosh, 1968:182), pe dig dön tõ fon tos -

sá gú len ne az a fel is me rés, hogy a ho mo sze xu á lis ér zé sek és ma ga tar tás -

for mák nem ki zá ró lag azon egyé nek jel leg ze tes sé gei, aki ket sze re tünk

„a ho mo sze xu á li sok nak” ne vez ni, és kö zöt tük is akad nak olya nok, akik

egy ál ta lán nem él nek (homo)szexuális éle tet. Va gyis be kel le ne lát -

nunk, hogy a ho mo sze xu a li tás nem egy olyan do log, ami vagy van va la -

ki nek, vagy nincs (vö.: 1968:182). 

McIntosh tart ha tat lan nak vél te azt az ál lás pon tot, mi sze rint a ho mo -

 sze xu a li tás olyan ál la pot len ne, ami vel ugyan olyan mó don jel le mez he tõ az
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egyén, mint pél dá ul szü le té si he lyé vel vagy va la mi lyen tes ti fo gya té -

kos sá gá val. Ehe lyett in kább, ja va sol ta a szer zõ, a ho mo sze xu a li tás ál la -

pot ként va ló fel fo gá sát le het ne ta nul má nyoz ni, mely nek hát te ré ben a

ho mo sze xu a li tás tár sa dal mi prob lé ma-jel le gé re vo nat ko zó tár sa dal mi

kon szen zus el fo ga dá sa áll. Az ilyen tár sa dal mak ban ugyan is a ho mo sze xu a -

 li tás ál la pot fel fo gá sa a tár sa dal mi kont roll egyik for má já nak te kint he tõ

(vö.: 1968:183). McIntosh ar ra is fi gyel mez te tett, hogy a ho mo sze xu a li -

tás ku ta tá si te rü le té re ve tõ dõ szo ci o ló gu sok nak meg kel le ne õriz ni ük

ob jek ti vi tá su kat, ne hogy úgy jár ja nak, mint a ho mo sze xu a li tás tár sa dal -

mi meg bé lyeg zé sé ben ak tív – di ag nosz ti zá ló – sze re pet vál la ló pszi cho -

ló gu sok és pszi chi á te rek (vö.: 1968:184). 

Az egyé nek de vi áns sá mi nõ sí té sé nek tár sa dal mi gya kor la ta McIn-

tosh funkcionalista elem zé sé ben a tár sa dal mi el len õr zés több funk ci ós

me cha niz mu sa ként ér tel me zõ dött: a tár sa dal mi meg bé lyeg zés „egy -

részt vi lá go san el kü lö ní tett, jól fel is mer he tõ ha tár vo nal lal vá laszt ja el

egy más tól a tár sa dal mi lag meg en ge dett és meg en ged he tet len ma ga tar -

tás for má kat. […] Más részt el kü lö ní ti a deviánsokat a többiektõl… En -

nek az el kü lö ní tett, meg ve tett és bün te tett ho mo sze xu á lis sze rep nek a

meg te rem té se tisz tán tart hat ja a tár sa da lom na gyob bik ré szét ugyan -

olyan mó don, aho gyan az egyes bû nö zõk kel va ló ha son ló bá nás mód se -

gí ti a tör vény tisz te lõ ma ga tar tás meg õr zé sét a tár sa da lom ban” (183–4).

McIntosh egyik leg fon to sabb meg ál la pí tá sa az volt, hogy a szo ci o -

ló gi ai vizs gá ló dás so rán a ho mo sze xu á lis sze rep megkülönböztetendõ a

ho mo sze xu á lis ma ga tar tás tól, hi szen ezek a ma ga tar tás for mák „egy ál ta -

lán nin cse nek a ho mo sze xu á lis sze re pet ját szó egyé nek ál tal ki sa já tít va”

(192). A sze re pet tár sa dal mi el vá rás-kész let ként meg fo gal ma zó szer zõ

sa ját tár sa dal má nak a ho mo sze xu á lis sze rep pel kap cso la tos leg el ter jed -

tebb fel té te le zé se ként az egyén ho mo sze xu á lis ér zé se i nek és vi sel ke -

dés for má i nak ki zá ró la gos sá gát je löl te meg, ami ki e gé szül he tett más –

pél dá ul a nõ i es meg nyil vá nu lá sok ra, a szexcentrikusságra vagy a fi a tal

fér fi ak és fi úk el csá bí tá sá nak vá gyá ra vo nat ko zó – vo ná sok kal is.

McIntosh a ho mo sze xu á lis sze re pet csak bi zo nyos tár sa dal mak ra

jel lem zõ kul tú ra-spe ci fi kus je len ség ként vizs gál ta és tör té ne ti, il let ve

kul tu rá lis ant ro po ló gi ai ku ta tá sok ra hi vat koz va azt hang sú lyoz ta, hogy

van nak olyan tár sa dal mak, ahol ugyan lé tez nek ho mo sze xu á lis ma ga tar -

tás for mák, de nin cse nek „ho mo sze xu á li sok”. A szer zõ sze rint a fõ ként

hí res sze mé lyi sé gek ho mo sze xu á lis ma ga tar tá sá ra vo nat ko zó tör té ne ti

sem pros ti tu ált nak: az in ter jú ala nyok egy faj ta pénz szer zé si mód ként

de fi ni ál ták cse le ke de te i ket, mely hez ugyan „bu zi kat” hasz nál tak fel,

de õk meg ma rad tak „fér fi sze re pük ben” (Reiss, 1961:250–1).

A hat va nas évek kö ze pén Laud Humphreys a szo ci o ló gi ai te rep -

mun ka sa já tos for má ját, a le sel ke dést vá lasz tot ta: a sze xu á lis de vi an ci á -

ról szó ló iro da lom adat hi á nya mi att köz vé cék ben foly ta tott meg fi gye lé -

se ket, így ke res ve po ten ci á lis in ter jú ala nyo kat. Az au tó ik rend szám táb -

lá ja alap ján azo no sí tott fér fi ak több sé gé rõl azon ban ki de rült, hogy

há za sok és a köz vé cék ben más fér fi ak kal foly ta tott sze xu á lis ka lan do zá -

sa ik ról nem kí ván nak ku ta tók nak – sem – be szá mol ni (vö.: Humphreys,

1970:231–242).

A fen ti pél dák alap ján el mond ha tó, hogy a homoszexualitással kap -

cso la tos empírikus adat nye rés ne héz sé ge i vel ha mar szem be sül tek a szo -

ci o ló gu sok. Ma már úgy tûn het, hogy a mód szer ta ni prob lé mák a ho mo -

sze xu á lis ka te gó ria kor lá to zott tár sa da lom tu do má nyi al kal maz ha tó sá gá -

nak tü ne te ként je lent kez tek. A kli ni kai meg kö ze lí té sek bõl örö költ

sta ti kus ho mo sze xu a li tás-kép ál tal ih le tett kér dés fel ve té sek szo ci o ló gia

ér vé nyes sé ge azon ban csak az 1960-as évek vé gén kez dett meg kér dõ je -

le zõd ni.

A brit Mary McIntosh, a ké sõb bi „The Anti-social Family” cí mû fe -

mi nis ta csa lád kri ti kát meg fo gal ma zó könyv (vö.: Barrett–McIntosh,

1982) társ szer zõ je 1968-ban je len tet te meg „A ho mo sze xu á lis sze rep”

cí mû – az óta klas  szi kus nak szá mí tó – ta nul má nyát, mely nek e ku ta tá si

te rü let re gya ko rolt ha tá sa leg in kább Foucault sze xu a li tás tör té ne ti el mé -

le te i hez mér he tõ.

McIntosh hív ta fel a homoszexualitással kap cso la tos ko ráb bi szo ci o -

ló gi ai kér dés fel ve té sek alap ve tõ hi á nyos sá ga i ra a fi gyel met: „sok tu dós és

át lag em ber alap fel te vé se az, hogy két faj ta em ber van a vi lá gon: ho mo -

sze xu á lis és he te ro sze xu á lis” (McIntosh, 1968:182), pe dig dön tõ fon tos -

sá gú len ne az a fel is me rés, hogy a ho mo sze xu á lis ér zé sek és ma ga tar tás -

for mák nem ki zá ró lag azon egyé nek jel leg ze tes sé gei, aki ket sze re tünk

„a ho mo sze xu á li sok nak” ne vez ni, és kö zöt tük is akad nak olya nok, akik

egy ál ta lán nem él nek (homo)szexuális éle tet. Va gyis be kel le ne lát -

nunk, hogy a ho mo sze xu a li tás nem egy olyan do log, ami vagy van va la -

ki nek, vagy nincs (vö.: 1968:182). 

McIntosh tart ha tat lan nak vél te azt az ál lás pon tot, mi sze rint a ho mo -

 sze xu a li tás olyan ál la pot len ne, ami vel ugyan olyan mó don jel le mez he tõ az
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A homoszexualitást ma gán ügy nek, il let ve a ho mo sze xu á lis élet for -

ma sza bad vá lasz tá sát alap ve tõ em be ri jog nak te kin tõ fel fo gá sok csak a

20. szá zad má so dik fe lé ben je len tek meg. E meg kö ze lí té sek a ko ráb bi -

ak nál sok kal ke vés bé szak ap pa rá tus- és szak ér te lem-füg gõ ek: ta lán,

mert hi ány zik be lõ lük az a fe szült ség te rem tõ dichotómia – jó/rossz,

egész sé ges/be teg, nor má lis/ab nor má lis, he lyes/hely te len –, amely so ká ig

a homoszexualitással kap cso la tos tu do má nyos és tár sa dal mi ér dek lõ dés

mo tor já nak lát szott. A ho mo sze xu a li tás ma gán ügy ként va ló meg fo gal -

ma zá sa ugyan is azt jel zi, hogy meg szû nik a ho mo sze xu a li tás do ku men -

tá lá sá nak tár sa dal mi kény sze re és a ko ráb bi kény sze res tár sa dal mi fi -

gye lem lan ka dá sá val a „magánhomoszexualitás” vis  sza sül  lyed het a bé -

kés név te len ség be. A ho mo sze xu a li tás em be ri jo gi meg kö ze lí té se pe dig

vég sõ so ron azt hang sú lyoz za, hogy sen kit ne ér hes sen hát rány ön meg -

ha tá ro zá sa és élet for ma-vá lasz tá sa mi att.

A 21. szá za di vi lág „bol do gab bik” fe lén – el sõ sor ban nyu gat-eu ró -

pai és észak-ame ri kai ál la mok ban – a sze xu á lis ori en tá ció sza bad meg -

vá lasz tá sa alap ve tõ em be ri jog, mely nek tisz te let ben tar tá sát anti disz -

kri minációs tör vé nyi sza bá lyo zás biz to sít ja. A sze xu á lis ori en tá ció alap -

ján va ló diszk ri mi ná ció til tá sá ról az Eu ró pai Uni ó ban az 1999-tõl

ér vény ben lé võ Amsz ter da mi Szer zõ dés 13. cik ke lye ren del ke zik. Más

he lye ken azon ban – pél dá ul Irán ban vagy Szaud-Arábiában – a homo -

szexualitást bûn ként ke ze lik, mely nek el kö ve té sé ért akár ha lál bün te tés

is ki szab ha tó.

Az azo nos ne mû ek kö zöt ti kap cso la tok tár sa dal mi fo gad ta tá sa tör -

té ne ti és szocio-kulturális szem pont ból – né mi le egy sze rû sí tés sel él ve –

négy fé le kép pen ka te go ri zál ha tó: bûn ként, be teg ség ként, nor ma sér tés -

ként és sza ba don vá laszt ha tó élet for ma ként. A nyu gat-eu ró pai tár sa dal -

mak ban a 18-19. szá za dig a bûn-dis kur zus volt az ural ko dó. Ezt vál tot ta

fel a 19. szá zad vé gé tõl a ho mo sze xu a li tás medikalizált mo dell je, mely -

nek meg kér dõ je le zé se csak a 20. szá zad utol só har ma dá ra vált ál ta lá nos sá.

A tár sa dal mi de vi an ci ák ku ta tói a 20. szá zad kö ze pé tõl kezd ték fel fe -

dez ni vizs gá lan dó té ma ként a kü lön fé le – el sõ sor ban a marginalizált –

sze xu a li tás for má kat: et tõl kezd ve a ho mo sze xu a li tás fo ko za to san be vo -

nó dott a tár sa da lom tu do má nyos ér dek lõ dés kö ré be, mely ezt a sze xu a li -

tás for mát egy re ke vés bé „ter mé sze te sen”, bi o ló gi a i lag meg ha tá ro zott

ál la pot ként és egy re in kább tár sa dal mi lag konst ru ált je len ség ként, il let ve

sze rep ként ér tel mez te. 

uta lá sok pél dá ul nem „bi zo nyí té kok hi á nyá ban” vál nak ér tel mez he tet -

len né, ha nem mert az ezek rõl az egyé nek rõl ki ala kí tott kép sok szor

nem fe lel tet he tõ meg a ho mo sze xu á li sok ról al ko tott mo dern szte re o tí -

pi ák nak (vö.: 187). 

McIntosh a ho mo sze xu á lis sze rep és a ho mo sze xu a li tás ka te gó ri á já -

nak tár sa dal mi konst ruk ci ó ként va ló ér tel me zé sé vel egy tel je sen új el -

mé le ti meg kö ze lí tést ho no sí tott meg a ho mo sze xu a li tás szo ci o ló gi ai

vizs gá la tá ban, mely nek al kal ma zá sá val ugyan oda jut ha tunk el, aho vá

Foucalt sze xu a li tás tör té ne ti elem zé sei ve zet nek: a meg ha tá ro zás ha tal -

má hoz (vö.: Weeks, 2000:60). McIntosh a sze xu á lis vi sel ke dé si min ták

osz tá lyo zá sá ban és el len õr zé sé ben a – bi zo nyos szub kul tu rá lis szer ve -

zett sé gi szin tet már el ért és így tár sa dal mi be avat ko zás ra érett nek ítélt –

ho mo sze xu a li tás or vo si di ag nó zi sát szol gál ta tó kö zeg ak tív köz re mû kö -

dé sét emel te ki (vö.: McIntosh, 1968:184–189). Foucault a sze xu a li tás -

sal kap cso la tos „diszkurzív er je dés” egyik ho za dé ka ként te kin tett a ho -

mo sze xu á lis ma ga tar tás medikalizációjára, ami nek az ered mé nye ként a

19. szá za di Eu ró pá ban el kez dett ki kris tá lyo sod ni a mo dern ho mo sze xu á -

lis ka te gó ria (vö.: Foucault, 1978:17–49).

E mo dern ho mo sze xu á lis ka te gó ria to váb bi vizs gá la ta le het a tár gya

a mai tár sa da lom tu do má nyi ku ta tá sok nak, ame lyek so rán egy részt a mai

ho mo sze xu á lis kon cep ci ó in kat lét re ho zó tár sa dal mi kategorizációs fo -

lya ma to kat – a jo gi, az or vo si, a val lá si, a stigmatizációs és más tár sa dal -

mi sza bá lyo zá si min tá kat –, más részt e fo lya ma tok – gyak ran har cos –

egyé ni, il let ve kol lek tív fo gad ta tá sát kell ér tel mez nünk (vö.: Weeks,

2000:61). Így vá lik – a ho mo sze xu a li tás tár sa dal mi konstrukcionista

meg kö ze lí té sé ben is – az ér tel me zés kulcs fo gal má vá a ha ta lom és a ha -

ta lom nak va ló el len ál lás vi szo nya.

1.3. Ös  szeg zés

A ho mo sze xu a li tás diszkurzív tör té ne tét – mint lát hat tuk – a

bûn–betegség–deviancia tri um vi rá tu sa és a kö ré jük ren de zõ dött szak tu -

do má nyos meg kö ze lí té sek ural ták, me lyek nek alap anya gát a te o ló gi ai

gyö ke rû, de elõ í té le tes sé vul ga ri zált er kölcs tan, az egy há zi majd a pol -

gá ri jog, a pszi chi át ria, il let ve a szo ci o ló gia szak ér tõi ál tal fel hal mo zott

tu dás al kot ta. 
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2. A ho mo sze xu a li tás po li ti ká ja

A ho mo sze xu a li tás tár sa dal mi nor ma sér tés ként va ló meg kö ze lí té se

ve ze tett so ka kat ah hoz a fel is me rés hez, hogy a lé nye gi kér dés nem a

ho mo sze xu á li sok nor ma sér té se, ha nem az, hogy egyes tár sa dal mi nor -

mák sért he tik az em be rek sza bad élet for ma-vá lasz tá sát. A sze xu a li tás –

és ezen be lül a ko ráb ban marginalizált nem he te ro sze xu á lis for mák –

be ha tóbb tár sa da lom tu do má nyi ta nul má nyo zá sa ak tív sze re pet ját szott

ab ban, hogy a ho mo sze xu a li tás or vo si re to ri ká ját fel vált hat ta a po li ti ka

nyel ve, mely egyen lõ jo go kat kö ve telt a „heteroszexizmus ál do za ta i -

nak” (vö.: Plummer, 1998:376). 

A heteroszexizmus olyan ide o ló gia, mely ala cso nyabb ren dû ként

ke ze li a nem heteroszexuálisokat, épp úgy ahogy a rassz iz mus ala cso -

nyabb ren dû nek nyil vá nít egyes fa jo kat vagy ahogy a szexizmus az

egyik – a fér fi – nem fel sõbb ren dû sé gét hir de ti. A heteroszexizmus a

tár sa dal mi élet be olyan mé lyen be ágya zott, elõ í té le tes kom mu ni ká ci ós

gya kor lat ban tük rö zõ dik, mely el íté li mind azo kat, akik da col nak a (he te -

ro)szexuális tár sa dal mi rend del. Így e gya kor lat meg kér dõ je le zé se so kak

szá má ra fel ér het a nyu ga ti ci vi li zá ció meg kér dõ je le zé sé vel (vö.: Naka -

ya ma, 1998). 

A ho mo sze xu á li sok em be ri jo ga i nak vé del me ezért ese ten ként a tár -

sa dal mi több ség ál tal val lott – vagy ily mó don fel tün te tett – alap ér té kek -

nek el lent mon dó „különjogok kö ve te lé se ként” je len het meg. Jó pél da

er re a jel leg ze te sen kon zer va tív ér ve lés re a kö vet ke zõ: „A ho mo sze xu á -

li sok nak nincs jo guk azt kér ni az ame ri ka i ak tól, hogy a […] ‘pol gár jog ok’

ürü gyén fel ál doz zák er köl csi el ve i ket vagy csa lád juk jö võ jét” (Nakaya ma,

1998:120).

A mai nyu gat-eu ró pai tör vé nyi sza bá lyo zás ez zel szem ben an nak az

elv nek a tár sa dal mi el fo ga dá sát tük rö zi, hogy a he te ro sze xu a li tás fel tét -

le nül kö ve ten dõ nor ma ként va ló tár sa dal mi elõ írá sa épp úgy az alap ve tõ

em be ri jo gok meg sér té sét je len ti, mint a rassz iz mus és a szexizmus tár -

sa dal mi gya kor la ta. Eb ben a kon tex tus ban te hát az azo nos ne mû ek

kap cso la ta i nak meg íté lé se nem er köl csi vagy val lá si, ha nem a „pol gá ri

jo gok új ha tá ra it ki je lö lõ jo gi kér dés” (Moritz, 1996:148).
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A ho mo sze xu a li tás po li ti ká já nak ál ta lá nos kér dé se i vel azért fon tos

fog lal koz ni, mert az elem zés a fi gyel met a je len ség tá gabb kon tex tu sá ra,

a sze xu a li tás és a tár sa dal mi ne mi rend sze rek szer ve zõ el ve i re irá nyít ja.

Ve gyük pél dá ul azt a kér dést, hogy ‘mi tesz egy em bert nõ vé, il let ve

fér fi vá’. Gon dos, több irá nyú vizs gá ló dás so rán er re a min den na pi ta pasz -

 ta la ta ink alap ján egy sze rû nek tû nõ kér dés re ép pen an  nyi ra prob le ma ti -

kus le het a vá lasz adás, mint ar ra, hogy ‘mi tesz egy em bert ho mo sze xu á lis -

sá, il let ve he te ro sze xu á lis sá’. Ré sen kell len nünk, hi szen gyak ran már a

kér dé sek ben benne rejlik az elõ fel te vés, amely azt su gall ja, hogy a – he te ro -

sze xu á lis és ho mo sze xu á lis, il let ve fér fi és nõ – ka te gó ri ák vi lá go san

adot tak, át me net nél kü li ek és egy más tól egy ér tel mû en el kü lö nít he tõk

(vö.: Kessler–McKenna, 1978).

Dol go za tom nak eb ben a ré szé ben azt vizs gá lom, hogy mely té nye -

zõk kap hat nak sze re pet a ho mo sze xu a li tás tár sa dal mi ka te gó ri á já nak át -

po li ti zá ló dá sá ban. Eh hez meg ha tá ro zom a ho mo sze xu á lis po li ti ka fo gal -

mát, be mu ta tom a ho mo sze xu a li tás el té rõ ér tel me zé si ke re te it iden ti fi -

ká ci ós és attribúciós kon tex tus ban – mely hez el mé le ti hát tér ként

kü lön bö zõ szo ci ál pszi cho ló gi ai meg kö ze lí té se ket hasz ná lok –, va la mint

meg pró bá lom je lez ni a ho mo sze xu á lis po li ti ka elem zé si le he tõ sé ge it és

en nek korlátait.

Az iden ti tás po li ti ka rendszerspecifikus fo ga lom nak te kint he tõ, mi -

vel a nyil vá nos és pri vát iden ti tá sok erõ sza kos szét sza kí tá sá val és me rev

el kü lö ní té sé vel, il let ve a „pri vát iden ti tá sok nagy ará nyú eró zi ó já val”

(Erõs, 2000:11) jel le mez he tõ an ti de mok ra ti kus rend sze rek ben alig ha

ér tel mez he tõ. Az iden ti tás po li ti kák „ter mé sze tes” kör nye ze te a ci vil

tár sa da lom, a tár sa dal mi ön szer ve zõ dé sek te re pe, mely a mo dern iden ti -

tás szer ve zõ dé sek ke re te ként és egy ben biz to sí té ka ként szol gál (vö.:

Erõs, 1994:219). 

Így Ma gyar or szá gon tu laj don kép pen csak az utób bi év ti zed ben be -

szél he tünk ak tív „ho mo sze xu á lis po li ti ká ról”. Bár min den kép pen fon -

tos em lí te ni, hogy a ma gyar ho mo sze xu á lis moz ga lom ki bon ta ko zá sá nak

kez de tei vis  sza nyúl nak az 1980-as évek re és az egyik el sõ ma gyar ci vil

po li ti kai kez de mé nye zés ép pen az 1988-ban meg ala kí tott Homeros ne vû

ho  mo  sze xu á lis szer ve zet volt. 

A mo dern iden ti tás po li ti kai moz gal mak fõ jel lem zõi a kö vet ke zõ -

kép pen fog lal ha tók ös  sze:

Eb ben a fe je zet ben a ho mo sze xu a li tás po li ti ká já nak – mint a mo dern

tár sa dal mak ra jel lem zõ iden ti tás po li ti kák egy jel leg ze tes tí pu sá nak – ál -

ta lá nos kér dé se i vel fog lal ko zom. Nem kí vá nom te hát is mer tet ni a nem -

zet kö zi ho mo sze xu á lis moz ga lom tör té ne tét: ez zel kap cso lat ban re mek

át te kin tõ és ös  sze fog la ló mun kák szü let tek (vö.: Altman, 1971, 1982;

Steakley, 1975; Weeks, 1977; Adam, 1987; Greenberg, 1988).20

Itt csak na gyon rö vi den an  nyit sze ret nék meg je gyez ni, hogy a ho -

mo sze xu á lis po li ti kai moz gal mak he lyi igé nye it és jel leg ze tes sé ge it te -

kint ve vi lág szer te kü lön bö zõ tren dek egy más mel lett élé sét fi gyel het -

jük meg. Pél dá ul Ma gyar or szá gon, Kö zép-Ke let-Eu ró pa töb bi or szá gá -

hoz ha son ló an, a me le gek és lesz bi ku sok fõ ként azért szer vez ked nek,

hogy iden ti tá su kat és élet mód ju kat nyíl tan – és meg kü lön böz te té sek

el szen ve dé se nél kül – fel vál lal has sák (vö.: Bech, 1993). Egyes né ze tek

sze rint Észak-Ame ri ká ban min den ki, aki a fér fi-do mi nan ci á jú, fe hér,

ka pi ta lis ta, heteroszexista kul tú rá nak el len sze gül, be gyö mö szöl he tõ

ugyan ab ba a „(queer-)zsákba” (Bersani, 1995:71). Több észak-eu ró pai

or szág ban a „mo dern ho mo sze xu á lis el tû né sé nek” le he tünk ta núi, aki

„mint va la mi idõ zí tett bom ba sa ját fel rob ba ná sá ra vár, vagy in kább sa ját

diszk rét el tû né sé re” (Bech, 1997:195). A „har ma dik vi lág ban” pe dig,

ahogy Peter Drucker hang sú lyoz za, a benn szü lött sze xu a li tás for mák és

a nyu ga ti mo del lek kü lönb sé ge it fi gyel het jük meg: 

[…] so kan azok kö zül, akik azo nos ne mû ek kel foly tat nak sze xu á lis kap -

cso la to kat, nem egy kü lön le ges – ‘a ho mo sze xu á lis’ – em ber tí pus hoz tar -

to zó ként ha tá roz zák meg ma gu kat. So kan má sok vi szont így ha tá roz zák

meg ma gu kat; de sa ját kul tú rá juk ba be ágya zott iden ti tá sa ik nem fel tét le -

nül fe lel tet he tõk meg az eu ró pai vagy észak-ame ri kai lesz bi kus-me leg

iden ti tá sok kal. (Drucker, 2000:11)
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20 A magyar homoszexuális mozgalom története még feldolgozásra vár, de az

1988 óta alakult szervezetek rövid leírása megtalálható az Amszterdam után

címû kötetben (Mocsonaki, 2000).



A ho mo sze xu a li tás po li ti ká já nak ál ta lá nos kér dé se i vel azért fon tos

fog lal koz ni, mert az elem zés a fi gyel met a je len ség tá gabb kon tex tu sá ra,

a sze xu a li tás és a tár sa dal mi ne mi rend sze rek szer ve zõ el ve i re irá nyít ja.

Ve gyük pél dá ul azt a kér dést, hogy ‘mi tesz egy em bert nõ vé, il let ve

fér fi vá’. Gon dos, több irá nyú vizs gá ló dás so rán er re a min den na pi ta pasz -

 ta la ta ink alap ján egy sze rû nek tû nõ kér dés re ép pen an  nyi ra prob le ma ti -

kus le het a vá lasz adás, mint ar ra, hogy ‘mi tesz egy em bert ho mo sze xu á lis -

sá, il let ve he te ro sze xu á lis sá’. Ré sen kell len nünk, hi szen gyak ran már a

kér dé sek ben benne rejlik az elõ fel te vés, amely azt su gall ja, hogy a – he te ro -

sze xu á lis és ho mo sze xu á lis, il let ve fér fi és nõ – ka te gó ri ák vi lá go san

adot tak, át me net nél kü li ek és egy más tól egy ér tel mû en el kü lö nít he tõk

(vö.: Kessler–McKenna, 1978).

Dol go za tom nak eb ben a ré szé ben azt vizs gá lom, hogy mely té nye -

zõk kap hat nak sze re pet a ho mo sze xu a li tás tár sa dal mi ka te gó ri á já nak át -

po li ti zá ló dá sá ban. Eh hez meg ha tá ro zom a ho mo sze xu á lis po li ti ka fo gal -

mát, be mu ta tom a ho mo sze xu a li tás el té rõ ér tel me zé si ke re te it iden ti fi -

ká ci ós és attribúciós kon tex tus ban – mely hez el mé le ti hát tér ként

kü lön bö zõ szo ci ál pszi cho ló gi ai meg kö ze lí té se ket hasz ná lok –, va la mint

meg pró bá lom je lez ni a ho mo sze xu á lis po li ti ka elem zé si le he tõ sé ge it és

en nek korlátait.

Az iden ti tás po li ti ka rendszerspecifikus fo ga lom nak te kint he tõ, mi -

vel a nyil vá nos és pri vát iden ti tá sok erõ sza kos szét sza kí tá sá val és me rev

el kü lö ní té sé vel, il let ve a „pri vát iden ti tá sok nagy ará nyú eró zi ó já val”

(Erõs, 2000:11) jel le mez he tõ an ti de mok ra ti kus rend sze rek ben alig ha

ér tel mez he tõ. Az iden ti tás po li ti kák „ter mé sze tes” kör nye ze te a ci vil

tár sa da lom, a tár sa dal mi ön szer ve zõ dé sek te re pe, mely a mo dern iden ti -

tás szer ve zõ dé sek ke re te ként és egy ben biz to sí té ka ként szol gál (vö.:

Erõs, 1994:219). 

Így Ma gyar or szá gon tu laj don kép pen csak az utób bi év ti zed ben be -

szél he tünk ak tív „ho mo sze xu á lis po li ti ká ról”. Bár min den kép pen fon -

tos em lí te ni, hogy a ma gyar ho mo sze xu á lis moz ga lom ki bon ta ko zá sá nak

kez de tei vis  sza nyúl nak az 1980-as évek re és az egyik el sõ ma gyar ci vil

po li ti kai kez de mé nye zés ép pen az 1988-ban meg ala kí tott Homeros ne vû

ho  mo  sze xu á lis szer ve zet volt. 

A mo dern iden ti tás po li ti kai moz gal mak fõ jel lem zõi a kö vet ke zõ -

kép pen fog lal ha tók ös  sze:

Eb ben a fe je zet ben a ho mo sze xu a li tás po li ti ká já nak – mint a mo dern

tár sa dal mak ra jel lem zõ iden ti tás po li ti kák egy jel leg ze tes tí pu sá nak – ál -

ta lá nos kér dé se i vel fog lal ko zom. Nem kí vá nom te hát is mer tet ni a nem -

zet kö zi ho mo sze xu á lis moz ga lom tör té ne tét: ez zel kap cso lat ban re mek

át te kin tõ és ös  sze fog la ló mun kák szü let tek (vö.: Altman, 1971, 1982;

Steakley, 1975; Weeks, 1977; Adam, 1987; Greenberg, 1988).20

Itt csak na gyon rö vi den an  nyit sze ret nék meg je gyez ni, hogy a ho -

mo sze xu á lis po li ti kai moz gal mak he lyi igé nye it és jel leg ze tes sé ge it te -

kint ve vi lág szer te kü lön bö zõ tren dek egy más mel lett élé sét fi gyel het -

jük meg. Pél dá ul Ma gyar or szá gon, Kö zép-Ke let-Eu ró pa töb bi or szá gá -

hoz ha son ló an, a me le gek és lesz bi ku sok fõ ként azért szer vez ked nek,

hogy iden ti tá su kat és élet mód ju kat nyíl tan – és meg kü lön böz te té sek

el szen ve dé se nél kül – fel vál lal has sák (vö.: Bech, 1993). Egyes né ze tek

sze rint Észak-Ame ri ká ban min den ki, aki a fér fi-do mi nan ci á jú, fe hér,

ka pi ta lis ta, heteroszexista kul tú rá nak el len sze gül, be gyö mö szöl he tõ

ugyan ab ba a „(queer-)zsákba” (Bersani, 1995:71). Több észak-eu ró pai

or szág ban a „mo dern ho mo sze xu á lis el tû né sé nek” le he tünk ta núi, aki

„mint va la mi idõ zí tett bom ba sa ját fel rob ba ná sá ra vár, vagy in kább sa ját

diszk rét el tû né sé re” (Bech, 1997:195). A „har ma dik vi lág ban” pe dig,

ahogy Peter Drucker hang sú lyoz za, a benn szü lött sze xu a li tás for mák és

a nyu ga ti mo del lek kü lönb sé ge it fi gyel het jük meg: 

[…] so kan azok kö zül, akik azo nos ne mû ek kel foly tat nak sze xu á lis kap -

cso la to kat, nem egy kü lön le ges – ‘a ho mo sze xu á lis’ – em ber tí pus hoz tar -

to zó ként ha tá roz zák meg ma gu kat. So kan má sok vi szont így ha tá roz zák

meg ma gu kat; de sa ját kul tú rá juk ba be ágya zott iden ti tá sa ik nem fel tét le -

nül fe lel tet he tõk meg az eu ró pai vagy észak-ame ri kai lesz bi kus-me leg

iden ti tá sok kal. (Drucker, 2000:11)
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20 A magyar homoszexuális mozgalom története még feldolgozásra vár, de az

1988 óta alakult szervezetek rövid leírása megtalálható az Amszterdam után

címû kötetben (Mocsonaki, 2000).



Kü lö nö sen azért, mert a ho mo sze xu á lis lét for ma vá la szul szol gál

egy sor spe ci fi ku san mo dern élet kö rül mény re, ugyan ak kor ezek le nyo -

ma tá nak is te kint he tõ. Ide tar to zik a vá ro si élet; a tár sa dal mi ne mi sze -

re pek problematizálása; az ön elem zés esz köz tá ra; a rög zí tett és biz ton -

sá got nyúj tó iden ti tá sok hi á nya, me lyek min den ki szá má ra ve szé lye ket

és kí sér té se ket tar to gat nak. […] Így a ho mo sze xu á lis e mo dern ál la po -

tok ra jel lem zõ – pél dá ul a tár sa dal mi ne mi sze re pek, a csa lá don be lü li

ha tal mi vi szo nyok vagy a vá ro si élet nyúj tot ta le he tõ sé gek vál to zá sá val

ös  sze füg gõ – ve szé lyek és kí sér té sek szim bo li kus rep re zen tá ci ó já vá vá -

lik. (Bech, 1999:58)

Ugyan ak kor pél dá ul Anthony Giddens szá má ra a ho mo sze xu á li sok

a „modernitás ér zel mi út tö rõ i ként” je len tek meg (Giddens, 1998:145)21:

õk ugyan is rá vol tak kény sze rít ve, hogy in téz mé nye sí tet len pár kap cso -

la ta i kat nyi tot tab ban és – a tra di ci o ná lis min ták ra va ló tá masz ko dás he -

lyett – sok kal in kább „tár gya lá sos ala pon” mû köd tes sék. A nyi tott ság és

a fe lek kö zöt ti fo lya ma tos esz me cse re igé nye a ké sõb bi ek ben – a ter -

mé szet és a tra dí ció fog la la tá ból fel sza ba du ló „kép lé keny sze xu a li tás”

(plastic sexuality) tér nye ré sé vel – a he te ro sze xu á lis kap cso la tok ban is jel -

lem zõ lett (vö.: Giddens, 1992). Giddens gon do lat me ne te te hát Bech

el mé le té hez il leszt he tõ: az egyen lõ sé gen, bi zal mon és kom mu ni ká ci ón

ala pu ló – és nem az in téz mé nye sí tett ha tal mi vi szo nyo kat meg tes te sí tõ

– ho mo sze xu á lis kap cso la tok a heteroszexuálisoknak is min tá ul szol gá ló

mo dern élet for mák ki ala kí tá sá hoz ve zet tek a sze xu a li tás és az in ti mi tás

te rü le tén. Giddens sze rint mind ezek a – ma gán szfé ra át po li ti zá ló dá sá -

nak és a publikus iden ti tá sok „mar gi na li zá ló dá sá nak” a je le i ként ér tel -

mez he tõ (Erõs 2000:16) – mo dern ko ri vál to zá sok az „élet po li ti ka” (life

Nem csu pán ar ról van szó, hogy má sok nem an nak te kin te nek ben nün -

ket, akik sze rin tünk va ló já ban va gyunk, vagy el nyom nak ben nün ket az ál -

tal, amit gon dol nak ró lunk. Azért ke rü lünk szem be az el is me rés prob lé -

má i val, mert a tár sa dal mi lag fenn tar tott dis kur zu sok el ke rül he tet le nül

ala kít ják azt, aho gyan ma gunk ra te kin tünk, és aho gyan – kü lön bö zõ mér -

té kû gyöt rel mek és fe szült sé gek árán – meg al kot juk ön ma gun kat. […] Az

„iden ti tás po li ti kák nak” ne ve zett tö rek vé sek nem csu pán egyé ni, ha nem

kol lek tív, nem pusz tán pri vát, ha nem nyil vá nos tö rek vé sek. […] Az iden -

ti tás po li ti kák nem csu pán ön ki fe je zés re és au to nó mi á ra tö rek sze nek, ha -

nem el is me rés re, le gi ti mi tás ra (és idõn ként ha ta lom ra); vá lasz ra kész tet nek

más em be re ket, cso por to kat és szer ve ze te ket (be le ért ve az ál la mot is).

(Calhoun, 1997:105)

E fe je zet ben a ho mo sze xu á lis po li ti ka iden ti tás köz pon tú sá gá nak

fel té te le zé sé vel élek – an nak el le né re, hogy a kö zel múlt ban Henning

Bech dán szo ci o ló gus a ho mo sze xu á lis lé te zé si mód ra (homosexual way of
existence) vo nat ko zó el mé le té ben (vö.: Bech, 1997; 1998; 1999) meg gyõ -

zõ en bi zo nyí tot ta, hogy a „ho mo sze xu á lis lét ös  sze tett sé gét […] sem mi -

kép pen nem le het a ho mo sze xu á lis iden ti tás ügyé re re du kál ni” (Bech,

1998:243). Bech szá má ra a mo dern élet kö rül mé nyek szé les ská lá já hoz

kap cso ló dó ho mo sze xu á lis lét for ma fe les le ges le szû kí té se ként je le nik

meg a ho mo sze xu á lis iden ti tás, mely nek négy tör té ne ti leg-po li ti ka i lag

meg ha tá ro zott for má ját kü lön böz te ti meg: a 19. szá zad má so dik fe lé ben

szü le tett klas  szi kus ho mo sze xu á lis iden ti tást; az 1940-es évek vé gé tõl

meg je le nõ homofil iden ti tást; az 1960-as évek vé gé tõl jel lem zõ lesz bi -

kus és me leg iden ti tá so kat és az az 1990-es évek tõl el sõ sor ban az Egye -

sült Ál la mok ban el ter jedt queer-identitásokat (vö.: 1998:244–247).

Bech ér ve lé se sze rint a mo dern élet kö rül mé nyek olyan vál to zá so -

kat okoz tak, me lyek a ho mo sze xu á lis és he te ro sze xu á lis lét for mák ra ko -

ráb ban jel lem zõ kü lönb sé gek fo ko za tos fel szá mo lá sá hoz és ez ál tal a

mo dern ho mo sze xu á lis – egyén és iden ti tás – el tû né sé hez ve zet tek, ve -

zet nek. Bech el mé le te ki vá ló an al kal maz ha tó egyes ki tün te tett he lye -

ken – pél dá ul Észak-Nyu gat-Eu ró pá ban –, má sutt azon ban leg fel jebb a

jö võ be li ten den ci ák elõ ké pe ként ér tel mez he tõ. Bech modernitás-speci-

fikus ál ta lá nos ho mo sze xu a li tás-fel fo gá sa azon ban min den kép pen jól

hasz nál ha tó ki in du ló pont a ho mo sze xu a li tás po li ti ká já nak elem zé sé hez.

Itt az hang sú lyo zó dik, hogy a fér fi ho mo sze xu á lis a modernitás go nosz ság,

il let ve bûn fo gal ma i nak „ki vált sá gos meg tes te sí tõ je”:
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21 Giddenshez ha son ló an Pierre Bourdieu is va la mi lyen tár sa dal mi újí tó sze rep ben

lát ja a ho mo sze xu á li so kat, pon to sab ban a me leg és lesz bi kus moz gal mat. Bour-

dieu a ho mo sze xu á lis mozgalmároknak a töb bi stigmatizált ki sebb sé gi cso port -

tal szem ben egy faj ta pri vi le gi zált hely ze tet tu laj do nít a kul tu rá lis tõ ké vel va ló

el lá tott sá guk te kin te té ben – bár ez a fel té te le zé se csak an  nyi ban tûn het meg ala -

po zott nak, amen  nyi ben el fo gad juk, hogy a tár sa dal mi ka te gó ri ák „szim bo li kus

le épí té sé nek és fel épí té sé nek mun ká já ból” kul tu rá lis tõ ke nyer he tõ (Bour -

dieu, 2001:123). Így az alá ren delt és stigmatizált tár sa dal mi hely zet va la mint a

kul tu rá lis tõ ké vel va ló el lá tott ság va ló szí nût len kom bi ná ci ó já nak ered mé nye -

ként a me leg és lesz bi kus moz ga lom Bourdieu sze rint az „alá ren delt po li ti kai és

tu do má nyos moz gal mak” egy faj ta „elõörseként” funk ci o nál hat na (2001:124).



Kü lö nö sen azért, mert a ho mo sze xu á lis lét for ma vá la szul szol gál

egy sor spe ci fi ku san mo dern élet kö rül mény re, ugyan ak kor ezek le nyo -

ma tá nak is te kint he tõ. Ide tar to zik a vá ro si élet; a tár sa dal mi ne mi sze -

re pek problematizálása; az ön elem zés esz köz tá ra; a rög zí tett és biz ton -

sá got nyúj tó iden ti tá sok hi á nya, me lyek min den ki szá má ra ve szé lye ket

és kí sér té se ket tar to gat nak. […] Így a ho mo sze xu á lis e mo dern ál la po -

tok ra jel lem zõ – pél dá ul a tár sa dal mi ne mi sze re pek, a csa lá don be lü li

ha tal mi vi szo nyok vagy a vá ro si élet nyúj tot ta le he tõ sé gek vál to zá sá val

ös  sze füg gõ – ve szé lyek és kí sér té sek szim bo li kus rep re zen tá ci ó já vá vá -

lik. (Bech, 1999:58)

Ugyan ak kor pél dá ul Anthony Giddens szá má ra a ho mo sze xu á li sok

a „modernitás ér zel mi út tö rõ i ként” je len tek meg (Giddens, 1998:145)21:

õk ugyan is rá vol tak kény sze rít ve, hogy in téz mé nye sí tet len pár kap cso -

la ta i kat nyi tot tab ban és – a tra di ci o ná lis min ták ra va ló tá masz ko dás he -

lyett – sok kal in kább „tár gya lá sos ala pon” mû köd tes sék. A nyi tott ság és

a fe lek kö zöt ti fo lya ma tos esz me cse re igé nye a ké sõb bi ek ben – a ter -

mé szet és a tra dí ció fog la la tá ból fel sza ba du ló „kép lé keny sze xu a li tás”

(plastic sexuality) tér nye ré sé vel – a he te ro sze xu á lis kap cso la tok ban is jel -

lem zõ lett (vö.: Giddens, 1992). Giddens gon do lat me ne te te hát Bech

el mé le té hez il leszt he tõ: az egyen lõ sé gen, bi zal mon és kom mu ni ká ci ón

ala pu ló – és nem az in téz mé nye sí tett ha tal mi vi szo nyo kat meg tes te sí tõ

– ho mo sze xu á lis kap cso la tok a heteroszexuálisoknak is min tá ul szol gá ló

mo dern élet for mák ki ala kí tá sá hoz ve zet tek a sze xu a li tás és az in ti mi tás

te rü le tén. Giddens sze rint mind ezek a – ma gán szfé ra át po li ti zá ló dá sá -

nak és a publikus iden ti tá sok „mar gi na li zá ló dá sá nak” a je le i ként ér tel -

mez he tõ (Erõs 2000:16) – mo dern ko ri vál to zá sok az „élet po li ti ka” (life

Nem csu pán ar ról van szó, hogy má sok nem an nak te kin te nek ben nün -

ket, akik sze rin tünk va ló já ban va gyunk, vagy el nyom nak ben nün ket az ál -

tal, amit gon dol nak ró lunk. Azért ke rü lünk szem be az el is me rés prob lé -

má i val, mert a tár sa dal mi lag fenn tar tott dis kur zu sok el ke rül he tet le nül

ala kít ják azt, aho gyan ma gunk ra te kin tünk, és aho gyan – kü lön bö zõ mér -

té kû gyöt rel mek és fe szült sé gek árán – meg al kot juk ön ma gun kat. […] Az

„iden ti tás po li ti kák nak” ne ve zett tö rek vé sek nem csu pán egyé ni, ha nem

kol lek tív, nem pusz tán pri vát, ha nem nyil vá nos tö rek vé sek. […] Az iden -

ti tás po li ti kák nem csu pán ön ki fe je zés re és au to nó mi á ra tö rek sze nek, ha -

nem el is me rés re, le gi ti mi tás ra (és idõn ként ha ta lom ra); vá lasz ra kész tet nek

más em be re ket, cso por to kat és szer ve ze te ket (be le ért ve az ál la mot is).

(Calhoun, 1997:105)

E fe je zet ben a ho mo sze xu á lis po li ti ka iden ti tás köz pon tú sá gá nak

fel té te le zé sé vel élek – an nak el le né re, hogy a kö zel múlt ban Henning

Bech dán szo ci o ló gus a ho mo sze xu á lis lé te zé si mód ra (homosexual way of
existence) vo nat ko zó el mé le té ben (vö.: Bech, 1997; 1998; 1999) meg gyõ -

zõ en bi zo nyí tot ta, hogy a „ho mo sze xu á lis lét ös  sze tett sé gét […] sem mi -

kép pen nem le het a ho mo sze xu á lis iden ti tás ügyé re re du kál ni” (Bech,

1998:243). Bech szá má ra a mo dern élet kö rül mé nyek szé les ská lá já hoz

kap cso ló dó ho mo sze xu á lis lét for ma fe les le ges le szû kí té se ként je le nik

meg a ho mo sze xu á lis iden ti tás, mely nek négy tör té ne ti leg-po li ti ka i lag

meg ha tá ro zott for má ját kü lön böz te ti meg: a 19. szá zad má so dik fe lé ben

szü le tett klas  szi kus ho mo sze xu á lis iden ti tást; az 1940-es évek vé gé tõl

meg je le nõ homofil iden ti tást; az 1960-as évek vé gé tõl jel lem zõ lesz bi -

kus és me leg iden ti tá so kat és az az 1990-es évek tõl el sõ sor ban az Egye -
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zet nek. Bech el mé le te ki vá ló an al kal maz ha tó egyes ki tün te tett he lye -

ken – pél dá ul Észak-Nyu gat-Eu ró pá ban –, má sutt azon ban leg fel jebb a

jö võ be li ten den ci ák elõ ké pe ként ér tel mez he tõ. Bech modernitás-speci-

fikus ál ta lá nos ho mo sze xu a li tás-fel fo gá sa azon ban min den kép pen jól

hasz nál ha tó ki in du ló pont a ho mo sze xu a li tás po li ti ká já nak elem zé sé hez.

Itt az hang sú lyo zó dik, hogy a fér fi ho mo sze xu á lis a modernitás go nosz ság,

il let ve bûn fo gal ma i nak „ki vált sá gos meg tes te sí tõ je”:
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21 Giddenshez ha son ló an Pierre Bourdieu is va la mi lyen tár sa dal mi újí tó sze rep ben

lát ja a ho mo sze xu á li so kat, pon to sab ban a me leg és lesz bi kus moz gal mat. Bour-

dieu a ho mo sze xu á lis mozgalmároknak a töb bi stigmatizált ki sebb sé gi cso port -

tal szem ben egy faj ta pri vi le gi zált hely ze tet tu laj do nít a kul tu rá lis tõ ké vel va ló
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po zott nak, amen  nyi ben el fo gad juk, hogy a tár sa dal mi ka te gó ri ák „szim bo li kus

le épí té sé nek és fel épí té sé nek mun ká já ból” kul tu rá lis tõ ke nyer he tõ (Bour -

dieu, 2001:123). Így az alá ren delt és stigmatizált tár sa dal mi hely zet va la mint a

kul tu rá lis tõ ké vel va ló el lá tott ság va ló szí nût len kom bi ná ci ó já nak ered mé nye -

ként a me leg és lesz bi kus moz ga lom Bourdieu sze rint az „alá ren delt po li ti kai és

tu do má nyos moz gal mak” egy faj ta „elõörseként” funk ci o nál hat na (2001:124).



le írá sá ra, de a meg je le né se óta el telt több mint öt ven év alatt ki de rült

hogy a Kinsey-éhez ha son ló – to vább ra is a he te ro sze xu a li tás és a ho mo -

sze xu a li tás el len té te le zé sén ala pu ló – egy di men zi ós meg kö ze lí té sek

sem fe lel nek meg a sze xu a li tás spekt ru má nak mi nél tel je sebb át te kin -

té sé re vo nat ko zó igé nyek nek.

Az 1970-es évek tõl egyes szo ci ál pszi cho ló gu sok már han goz tat ták

ama meg gyõ zõ dé sü ket, hogy a „ho mo sze xu a li tás és he te ro sze xu a li tás

sok kal in kább fel fog ha tó el kü lö nü lõ, or to go ná lis ero ti kus di men zi ók -

ként, mint egyet len két pó lu sú di men zió el len té tes szél sõ ér té ke i ként”

(Storms, 1980:785). E ku ta tók azt is hang sú lyoz ták, hogy a maszkulin és

fe mi nin jel lem zõk nem kap csol ha tók ki zá ró la go san az egyik vagy a má -

sik bi o ló gi ai nem hez: a va ló ság ra egy faj ta du a liz mus jel lem zõ, ahol a

fér fi as ság és a nõ i es ség a ne mek jel leg ze tes sé ge i nek egy más tól kü lön -

bö zõ, ám tár sa dal mi lag egy aránt kí vá na tos kom po nen se it al kot ják (vö.:

Spence–Helmreich–Stapp, 1975:38). 

Kessler és McKenna sze rint a hetero-, il let ve ho mo sze xu á lis ka te -

gó ri ák ba va ló be so ro lás alap ja a tár sa dal mi ne mi attribúciós (gender attri-
bution) fo lya mat: va gyis végsõsoron sze xu á lis part ne re ik ne mé tõl füg gõ en

osz tá lyoz zák az em be re ket hetero-, il let ve ho mo sze xu á lis ként. Kessle rék

azon ban – a nem szü le tés ko ri meg ál la pí tá sa, a ne mi iden ti tás és a ne mi

sze re pek össz já té ká nak etnometodológiai vizs gá la ta alap ján – ép pen a

gender-attribúció prob lé ma men tes sé gét kér dõ je le zik meg (vö.: Kess -

ler–McKen na, 1978:7–18) és ar ra a meg ál la pí tás ra jut nak, hogy a té ma kör

ku ta tói haj la mo sak az át me ne tek foly to nos sá ga he lyett zárt dichotóm

rend sze rek ben gon dol kod ni (vö.: Kessler–McKenna, 1978:161–167).

Ezen meg fi gye lé sek alap ján az mond ha tó, hogy egy egyén egyi de -

jû leg ren del kez het ho mo sze xu á lis és he te ro sze xu á lis, il let ve maszkulin

és fe mi nin jel leg ze tes sé gek kel egy aránt, ami még prob le ma ti ku sab bá

te szi a ho mo sze xu á lis po li ti ka ide á lis ala nyá nak fel le lé sét.

2.1.1. A ho mo sze xu a li tás je len té se iden ti fi ká ci ós kon tex tus ban

A ho mo sze xu a li tás je len té sét vizs gál va – a tár sa dal mi ne mi meg ha tá ro -

zás hoz ha son ló an, ahol az egyén sa ját ér zé se it tük rö zõ ne mi (gender)

iden ti tás és a má sok ál ta li gender-attribúció együt te sen vizs gá lan dó (vö.:

Kessler–McKenna, 1978) – fi gye lem be kell ven nünk az egyé nen be lü li

politics) ré szét al kot ják, ami végsõsoron ar ról szól, hogy „ho gyan élünk a

ha gyo mány és a ter mé szet vé ge után” (1998:149).

2.1. A ho mo sze xu a li tás po li ti ká já nak 

meg ha tá ro zá sa: ál ta lá nos di lem mák

Tág ér te lem ben a ho mo sze xu á lis po li ti ka szim bo li kus tér ként ér tel mez -

he tõ azon de fi ní ci ók, le írá sok, dis kur zu sok és ka te gó ri ák meg kér dõ je le -

zé sé re, me lyek a tár sa dal mi te ret hát rá nyos mó don struktúrálják a ho -

mo sze xu á li sok, az az azon em be rek szá má ra, akik ho mo sze xu á lis ként

azo no sít ják ma gu kat és/vagy ho mo sze xu á lis ként azo no sít tat nak má sok

ál tal. Ideáltipikusan a ho mo sze xu á lis po li ti ka aktorai ho mo sze xu á lis ala -

nyok, akik ho mo sze xu á lis iden ti tá sa szük ség kép pen a ho mo sze xu a li tás

tár sa dal mi ka te gó ri á já hoz és je len té se i hez kap cso ló dik. A ho mo sze xu á -

lis alany nél kü li ho mo sze xu a li tás pusz tán az em be ri sze xu á lis vi sel ke -

dés egyik le het sé ges for má ja, amit bár ki gya ko rol hat. Eb ben az ös  sze -

füg gés ben az azo nos ne mû part ne rek kö zöt ti ero ti kus él mé nyek nem

tar toz nak a ho mo sze xu á lis po li ti ka tárgy kör éhez.

Ho mo sze xu á lis alan  nyal bí ró ho mo sze xu a li tás a mo dern sze xu a li -

tás ku ta tás tör té ne té ben elõ ször Alfred Kinsey ál tal do ku men tá ló dott az

ál ta la al kal ma zott sze xu á lis ori en tá ci ós kontinuum egyik szél sõ sé ges pó -

lu sa ként (cf. Kinsey, 1948); bár ez a ho mo sze xu á lis alany a meg kö ze lí tés

ter mé sze té bõl adó dó an el vá laszt ha tat lan volt a kontinuum más, át me -

ne ti sze xu á lis ala nya i tól. Az 1930-as évek vé gé tõl az 1940-es évek má so -

dik fe lé ig az USA-ban fel hal mo zott em pi ri kus ada tok ra tá masz kod va

Kinsey han goz tat ta el sõ ként tu do má nyos igén  nyel, hogy a hetero-, il let ve

ho mo sze xu a li tás nem „min den vagy sem mi” kér dé se: a pszi chi kai re ak -

 ciók és a sze xu á lis ta pasz ta la tok együt tes vizs gá la tá val ugyan is a „ki zá ró lag

he te ro sze xu á lis nak”, il let ve „ki zá ró lag ho mo sze xu á lis nak” ne vez he tõ

egyé nek mel lett ké pet le he tett al kot ni azok ról is, aki ket mind két pó lus

töb bé vagy ke vés bé, il let ve egy aránt von zott (vö.: Kinsey, 1948:610–666).

A 0-tól 6 fe lé – az az a ki zá ró la gos he te ro sze xu a li tás tól a ki zá ró la gos

ho mo sze xu a li tás fe lé – ha la dó Kinsey-skálaként (Kinsey, 1948:638) el hí -

re sült kategorizációs rend szer al kal ma zá sá val ugyan le he tõ ség nyílt az

em be ri sze xu á lis meg nyil vá nu lá sok nak a ko ráb bi ak nál jó val ár nyal tabb
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A ho mo sze xu á lis iden ti tás kog ni tív konst ruk ció és ki ala ku lá sá nak

elõ fel té te le a ho mo sze xu a li tás ka te gó ri á já ról szer zett tu dás. Így a he te -

ro sze xu á lis iden ti tás kon cep ci ó já nak a hi á nya ma gya ráz ha tó a he te ro -

sze xu a li tás ka te gó ri á já ra vo nat ko zó tu dás re la tív szû kös sé gé vel.

Jonathan Katz sze rint a he te ro sze xu á lis ka te gó ria ta nul má nyo zá sá nak

el ke rü lé se egyet je lent a he te ro sze xu a li tás nak a homoszexualitással

szem be ni pri vi le gi zált, nor ma tív stá tu sá nak be is me ré sé vel: „a nor ma

ilye tén pri vi le gi zá lá sa a nor ma do mi nan ci á já hoz és to váb bi kér dés fel te -

vé sek tõl va ló meg óvá sá hoz ve zet” (Katz, 1990:8).

A ho mo sze xu á lis – vagy a he te ro sze xu á lis – iden ti tás to váb bi tár -

gya lá sa te hát nem tû nik iga zán cél ra ve ze tõ nek: ehe lyett iden ti fi ká ci ós

kon tex tus ban a homoszexualitást ér de me sebb ta lán hely zet-spe ci fi kus

énkoncepció- vagy iden ti tás elem ként ér tel mez ni. 

Ezen a pon ton adós ma ra dok a szo ci ál pszi cho ló gi ai ih le té sû iden ti -

tás-el mé le tek felvázolásával22 és a fo ga lom át fo gó meg ha tá ro zá sá val, mely

la bi rin tus sze rû prob lé ma te rü le ten – ná lam ava tot tabb tu dó sok sze rint is –

kön  nyû el té ved ni (vö.: Erõs, 2000:6). Az iden ti tás tár sa dal mi lag konst ru -

ált vol tá nak, fo lya mat-jel le gé nek és ös  sze tett sé gé nek hang sú lyo zá sa mel -

lett itt csu pán Breakwell iden ti tás fo lya mat-el mé le té nek a „fe nye ge tett iden   -

ti tá sok ra” vo nat ko zó ré szét sze ret ném ki emel ni.

Bár – ahogy Erõs meg jegy zi – „[b]izonyos ér te lem ben min den

iden ti tás ‘fe nye ge tett’ iden ti tás, hi szen az egyén nek egész éle te fo lya -

mán szem be kell néz nie az ön azo nos sá gát ve szé lyez te tõ ki hí vá sok kal”

(2000:81), Breakwell ki fe je zet ten azok kal a té nye zõk kel fog lal ko zik,

me lyek ál tal az alap ve tõ egyé ni iden ti tás fo lya ma tok – az as  szi mi lá ció-

ak ko mo dá ció és az ér té ke lés – ve zér lõ el vei az az az egyé ni egye di ség, a

má sok tól va ló kü lön bö zõ ség (distinctiveness), az iden ti tás fo lya ma tos sá ga

(continuity) és a po zi tív ön ér té ke lés (self-esteem), il let ve ese ten ként a sze -

mé lyes au to nó mia (desire for autonomy) szük ség le te i nek ki elé gí té se ke -

rül nek ve szély be (vö.: 1986:23). 

Breakwell e fe nye ge té sek ki ala ku lá sa szem pont já ból fon tos nak tart ja

hang sú lyoz ni, hogy a fe nye ge té sek ere je olyan tár sa dal mi ha tá sok ban

ke re sen dõ, me lyek kü lön le ges tár sa dal mi je len tés sel ru ház nak fel – va gy -

is meg kü lön böz te tett tár sa dal mi fi gye lem ben ré sze sí te nek – bi zo nyos

ön azo no sí tá si, il let ve az egyén szem pont já ból kül sõd le ges attribúciós

as  pek  tu so kat.

A homoszexualitást az iden ti fi ká ció kon tex tu sá ban vizs gál va alap -

ve tõ el mé le ti hát tér ként a ho mo sze xu á lis iden ti tás kon cep ci ó ja kí nál ko -

zik. „Egy meg ha tá ro zá sért ki ál tó kon cep ció”: így for dít ha tó Vivienne

Cass ho mo sze xu á lis iden ti tás ról szó ló cik ké nek al cí me, amely akár át fo -

gal maz ha tó úgy is, hogy „egy kon cep ció túl sok de fi ní ci ó val”.

Egye dül az em lí tett cikk öt je len tést so rol fel, me lyek együt te sen

jól il luszt rál ják a ho mo sze xu a li tás tár sa dal mi ka te gó ri á já val ös  sze füg gõ

ön ér té ke lé si kész le tek kü lön fé le ség ét. Így a ho mo sze xu á lis iden ti tás le -

het (1) ho mo sze xu á lis ként va ló ön meg ha tá ro zás; (2) az én egyik ér tel -

me zé se ho mo sze xu á lis ként; (3) ho mo sze xu á lis én kép; (4) a mód, ahogy

a ho mo sze xu á lis egyén lé te zik; vagy (5) a homoszexualitással kap cso la -

tos kö vet ke ze te sen gya ko rolt ma ga tar tás mód (vö.: Cass, 1984:108). E je -

len té sek el té ré sei a ho mo sze xu a li tás tár sa dal mi ka te gó ri á já val kap cso la -

tos kü lön bö zõ ön ér té ke lé si kész le tek lé tét fel té te le zik, me lyek al ko tó -

ele mei kö zé tar toz nak az azo nos ne mû part ner rel szer zett sze xu á lis

él mé nyek egyé ni in terp re tá ci ói épp úgy, mint a ho mo sze xu á li sok tár sa -

dal mi cso port já ról al ko tott tu dás. 

A meg ha tá ro zá sok sok fé le sé ge csak egyi ke azok nak a prob lé mák -

nak, me lyek ne héz kes sé te szik a kon cep ció al kal ma zá sát. Egy má sik,

ta lán még en nél is za va róbb kér dés ar ra vo nat ko zik, hogy mi vel le het ne

szem be ál lí ta ni a ho mo sze xu á lis iden ti tást. A ho mo sze xu á lis iden ti tás

kon cep ci ó ja szük ség sze rû en utal a ho mo sze xu á lis ka te gó ri á ra. A he te ro -

sze xu á lis ka te gó ri át egy le het sé ges he te ro sze xu á lis iden ti tás-kon cep ció

re fe ren cia pont ja ként szem ügy re vé ve azon ban szin te sem mi hasz nál ha tót

nem ta lá lunk. 

Min den na pos ta pasz ta la tunk az, hogy be szél ge tés köz ben va la ki rõl

szól va fe les le ges nek érez zük a szó ban for gó sze mély rõl ki je len te nünk,

hogy õ he te ro sze xu á lis: „a ‘sze mély’ – el len ke zõ ér tel mû uta lás hi á nyá -

ban – au to ma ti ku san imp li kál ja az alany he te ro sze xu a li tá sát. En nek el -

le né re az át la gos sze mély nem ‘he te ro sze xu á lis’ sem mi lyen meg ha tá ro -

zó ér te lem ben: bár idõ rõl idõ re résztvesz he te ro sze xu á lis ak tu sok ban,

de eb bõl a tény bõl alig ha le het jel le mé re, vi sel ke dé sé re, élet mód já ra

vagy ér dek lõ dé si kö ré re vo nat ko zó kö vet kez te té se ket le von ni” (Bos -

well, 1990:161).
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A ho mo sze xu á lis iden ti tás kog ni tív konst ruk ció és ki ala ku lá sá nak
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Breakwell e fe nye ge té sek ki ala ku lá sa szem pont já ból fon tos nak tart ja

hang sú lyoz ni, hogy a fe nye ge té sek ere je olyan tár sa dal mi ha tá sok ban
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as  pek  tu so kat.

A homoszexualitást az iden ti fi ká ció kon tex tu sá ban vizs gál va alap -

ve tõ el mé le ti hát tér ként a ho mo sze xu á lis iden ti tás kon cep ci ó ja kí nál ko -

zik. „Egy meg ha tá ro zá sért ki ál tó kon cep ció”: így for dít ha tó Vivienne

Cass ho mo sze xu á lis iden ti tás ról szó ló cik ké nek al cí me, amely akár át fo -

gal maz ha tó úgy is, hogy „egy kon cep ció túl sok de fi ní ci ó val”.

Egye dül az em lí tett cikk öt je len tést so rol fel, me lyek együt te sen

jól il luszt rál ják a ho mo sze xu a li tás tár sa dal mi ka te gó ri á já val ös  sze füg gõ

ön ér té ke lé si kész le tek kü lön fé le ség ét. Így a ho mo sze xu á lis iden ti tás le -

het (1) ho mo sze xu á lis ként va ló ön meg ha tá ro zás; (2) az én egyik ér tel -

me zé se ho mo sze xu á lis ként; (3) ho mo sze xu á lis én kép; (4) a mód, ahogy

a ho mo sze xu á lis egyén lé te zik; vagy (5) a homoszexualitással kap cso la -

tos kö vet ke ze te sen gya ko rolt ma ga tar tás mód (vö.: Cass, 1984:108). E je -

len té sek el té ré sei a ho mo sze xu a li tás tár sa dal mi ka te gó ri á já val kap cso la -

tos kü lön bö zõ ön ér té ke lé si kész le tek lé tét fel té te le zik, me lyek al ko tó -

ele mei kö zé tar toz nak az azo nos ne mû part ner rel szer zett sze xu á lis

él mé nyek egyé ni in terp re tá ci ói épp úgy, mint a ho mo sze xu á li sok tár sa -

dal mi cso port já ról al ko tott tu dás. 

A meg ha tá ro zá sok sok fé le sé ge csak egyi ke azok nak a prob lé mák -

nak, me lyek ne héz kes sé te szik a kon cep ció al kal ma zá sát. Egy má sik,

ta lán még en nél is za va róbb kér dés ar ra vo nat ko zik, hogy mi vel le het ne

szem be ál lí ta ni a ho mo sze xu á lis iden ti tást. A ho mo sze xu á lis iden ti tás

kon cep ci ó ja szük ség sze rû en utal a ho mo sze xu á lis ka te gó ri á ra. A he te ro -

sze xu á lis ka te gó ri át egy le het sé ges he te ro sze xu á lis iden ti tás-kon cep ció

re fe ren cia pont ja ként szem ügy re vé ve azon ban szin te sem mi hasz nál ha tót

nem ta lá lunk. 

Min den na pos ta pasz ta la tunk az, hogy be szél ge tés köz ben va la ki rõl

szól va fe les le ges nek érez zük a szó ban for gó sze mély rõl ki je len te nünk,

hogy õ he te ro sze xu á lis: „a ‘sze mély’ – el len ke zõ ér tel mû uta lás hi á nyá -

ban – au to ma ti ku san imp li kál ja az alany he te ro sze xu a li tá sát. En nek el -

le né re az át la gos sze mély nem ‘he te ro sze xu á lis’ sem mi lyen meg ha tá ro -

zó ér te lem ben: bár idõ rõl idõ re résztvesz he te ro sze xu á lis ak tu sok ban,

de eb bõl a tény bõl alig ha le het jel le mé re, vi sel ke dé sé re, élet mód já ra

vagy ér dek lõ dé si kö ré re vo nat ko zó kö vet kez te té se ket le von ni” (Bos -

well, 1990:161).
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sze xu á lis ként azo no sí tok kö ré ben – leg több ször – nem be szél he tünk

olyan tes ti je gyek rõl, me lyek egy adott tár sa dal mi cso port tal vagy ka te -

gó ri á val va ló – va la mi lyen mér té kû – kö zös ség vál la lást ál ta lá ban el ke -

rül he tet len né te szik.

Adód hat nak azon ban olyan hely ze tek, ahol egy sze mély ki fe je zet -

ten és hang sú lyo zot tan ho mo sze xu á lis ként je le ní tõ dik meg a töb bi ek

ál tal. Ezek több nyi re konf lik tus hely ze tek, ahol a részt ve võk ös  sze tett

kap cso lat rend sze re – ál ta lá ban az erõ vi szony ok de monst rá lá sa vagy rela-

tivizálása szol gá la tá ban – egy as pek tus ra, a sze xu á lis kü lön bö zõ ség re re -

du ká ló dik. Ez egy ör dö gi kör höz ha son ló me cha niz mus: a sa ját ne mé -

hez von zó dó em ber egé sze egy szem be szö kõ – sze xu á lis – rész re re du -

ká ló dik, majd e rész bõl ki in dul va át de fi ni á ló dik az egész em ber. E

re cept alap ján ké szül a homoszexualitásból tár sa dal mi stig ma és a ho -

mo sze xu á lis ból így vál hat a töb bi ek szá má ra dehumanizált lény (vö.:

Goffman, 1963).

Te hát egy sze mély ho mo sze xu á lis ként va ló – kí vül rõl jö võ – ön ké -

nyes meg ha tá ro zá sá ban, az az a „tu laj do ní tott ho mo sze xu á lis iden ti tás”

(vö.: Cass, 1984; Troiden, 1988) ki ala kí tá sá ban a meg ha tá ro zás ala nya és

tár gya kö zöt ti in ter ak ció hang sú lyo zó dik, ahol a két fél érint ke zé se fel -

fog ha tó kü lön bö zõ erõ vi szony ok kal ren del ke zõ cso por tok üt kö zé se -

ként, a ho mo sze xu á lis iden ti tá sok pe dig ezen erõ mér kõ zé sek ered mé -

nye i ként (vö.: Plummer, 1975). Ha ma gá tól ér te tõ dõ ként fo gad juk el a

ho mo sze xu á lis és a he te ro sze xu á lis ka te gó ri ák lé tét, ér vel James Wein-

rich, ez zel au to ma ti ku san a de fi ní ció al ko tók ol da lá ra ál lunk: „Vé gül is a

‘de fi ni álj és hó díts’ stra té gia leg alább Ádám óta is me re tes” (1987:176).

Az el té rõ tár sa dal mi erõ vi szony ok kon tex tu sá ban a ho mo sze xu á lis

iden ti tá sok – még ak kor is, ha Jeffrey Weeks szó hasz ná la tá val él ve ezek

csak „kény sze rû ség bõl hasz nált ki ta lá ci ók” az erõ vi szony ok meg vál toz -

ta tá sá ra szánt ener gi ák mo bi li zá lá sá ra (1989:210) – fel fog ha tók nem csak

stigmatizációs ha tá sok kö vet kez mé nye i ként, ha nem olyan esz kö zök -

ként, me lyek a stigmatizált egész is mét egész em ber ré va ló vis  sza ala kí -

tá sa so rán al kal maz ha tók. Ily mó don a pas  szív, stigmatizált iden ti tá sok

ak tí van mû kö dõ, nyíl tan fel vál lalt iden ti tá sok ká ala kul hat nak (vö.: Cass,

1984; Troiden, 1988).

Ter mé sze te sen so kan van nak olya nok, akik nem kí ván nak

résztvenni eb ben a „dehumanizáló-rehumanizáló mér kõ zés ben” –

amely sok eset ben egyet je lent a já ték sza bály ok ad ta ke re te ken be lü li

je len sé ge ket, il let ve jel lem zõ ket (vö.: 1986:75). E fe nye ge té sek el há rí -

tá sá ra intrapszichikus, sze mély kö zi és cso port kö zi szin ten kü lön fé le

stra té gi ák al kal maz ha tók. Az intrapszichikus szin ten zaj la nak a „bel sõ,

pas  szív fel dol go zás kí sér le tei” (Erõs, 2000:84), me lyek kö zött meg ta lál -

ha tó a fe nye ge tés ta ga dá sa épp úgy, mint a fan tá zia vi lág ba va ló me ne kü -

lés vagy az – iden ti tás szer ke zet tel jes át ala kí tá sát fel té te le zõ – új iden ti -

tás el fo ga dá sa (Breakwell, 1986:80–108). 

A sze mély kö zi stra té gi ák négy fõ tí pu sa kö zé tar to zik az el szi ge te -

lõ dés, mel  lyel az érin tet tek a tár sa dal mi stigmatizációból su gár zó el uta -

sí tást pró bál ják – leg több ször si ker te le nül – el ke rül ni (1986:109); a „tá -

ma dók tá ma dá sá ra” kon cent rá ló negativizmus (110); a né mi leg ön át ve -

rés jel le gû „passing” tak ti ka, mely azok ra jel lem zõ, akik csak sa ját

ere de ti cso port jel lem zõ ik el hall ga tá sa, ál cá zá sa ál tal tud nak be bo csát ta -

tást nyer ni a má sik – elõ nyö sebb po zí ci ó kat biz to sí tó – tár sa dal mi cso -

port ba (115); és vé gül a be hó do lás, a tár sa dal mi szte re o tí pi ák ál tal elõ írt

sze rep já ték be tel je sí té se (121).

A cso port kö zi stra té gi ák há rom fõ tí pu sa a több szö rös cso port tag ság

va la mint a tá mo ga tó cso por tok ban, il let ve cso por tos ak ci ók ban va ló

rész vé tel. A tá mo ga tást nyúj tó cso por tok kö zött Breakwell meg kü lön -

böz te ti a tény köz lés re sza ko so dott in for má ci ós há ló za to kat a té nyek ér -

tel me zé sé nek meg vál toz ta tá sát is cé lul tû zõ „tu da tos ság nö ve lõ” (aware-
ness-raising) és ön se gí tõ cso por tok tól (130–131). A cso por tos ak ci ók ke -

re té ül pe dig egy részt a meg lé võ tár sa dal mi és jo gi rend ben mû kö dõ és a

tár sa da lom ál tal tör vé nyes ként el fo ga dott mód sze re ket al kal ma zó nyo -

más gya kor ló cso por tok (pressure groups), más részt a tár sa dal mi rend

meg vál toz ta tá sát is szük sé ges nek tar tó tár sa dal mi moz gal mak szol gál -

hat nak. A cso por tos cse lek vé sek szint jén az ön meg ha tá ro zás le he tõ sé -

ge i nek tá gí tá sa és egy po zi tí vabb (ön)kép el fo gad ta tá sa vál nak a leg fon -

to sabb cé lok ká (136–138).

Breakwell iden ti tás-fe nye ge té sek re vo nat ko zó el mé le te jól al kal -

maz ha tó a homoszexualitással kap cso la tos iden ti fi ká ci ós prob lé mák

gya kor la ti meg kö ze lí té sé re mind a sze mé lyes, mind a szo ci á lis iden ti tá -

sok vizs gá la tá nál. Ez zel kap cso lat ban kü lö nö sen meg fon to lan dó a szer -

zõ nek az a meg jegy zé se, mely sze rint a sze mé lyes és szo ci á lis iden ti tás

meg kü lön böz te té se tu laj don kép pen csak egy – ki zá ró lag el mé le ti szin -

ten al kal maz ha tó – meg ha tá ro zás be li trükk, il let ve ön ké nyes el kü lö ní -

tés (1986:15). Emel lett szól az a tény is, hogy pél dá ul a ma gu kat ho mo -
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sze xu á lis ként azo no sí tok kö ré ben – leg több ször – nem be szél he tünk

olyan tes ti je gyek rõl, me lyek egy adott tár sa dal mi cso port tal vagy ka te -

gó ri á val va ló – va la mi lyen mér té kû – kö zös ség vál la lást ál ta lá ban el ke -

rül he tet len né te szik.

Adód hat nak azon ban olyan hely ze tek, ahol egy sze mély ki fe je zet -

ten és hang sú lyo zot tan ho mo sze xu á lis ként je le ní tõ dik meg a töb bi ek

ál tal. Ezek több nyi re konf lik tus hely ze tek, ahol a részt ve võk ös  sze tett

kap cso lat rend sze re – ál ta lá ban az erõ vi szony ok de monst rá lá sa vagy rela-

tivizálása szol gá la tá ban – egy as pek tus ra, a sze xu á lis kü lön bö zõ ség re re -

du ká ló dik. Ez egy ör dö gi kör höz ha son ló me cha niz mus: a sa ját ne mé -

hez von zó dó em ber egé sze egy szem be szö kõ – sze xu á lis – rész re re du -

ká ló dik, majd e rész bõl ki in dul va át de fi ni á ló dik az egész em ber. E

re cept alap ján ké szül a homoszexualitásból tár sa dal mi stig ma és a ho -

mo sze xu á lis ból így vál hat a töb bi ek szá má ra dehumanizált lény (vö.:

Goffman, 1963).

Te hát egy sze mély ho mo sze xu á lis ként va ló – kí vül rõl jö võ – ön ké -

nyes meg ha tá ro zá sá ban, az az a „tu laj do ní tott ho mo sze xu á lis iden ti tás”

(vö.: Cass, 1984; Troiden, 1988) ki ala kí tá sá ban a meg ha tá ro zás ala nya és

tár gya kö zöt ti in ter ak ció hang sú lyo zó dik, ahol a két fél érint ke zé se fel -

fog ha tó kü lön bö zõ erõ vi szony ok kal ren del ke zõ cso por tok üt kö zé se -

ként, a ho mo sze xu á lis iden ti tá sok pe dig ezen erõ mér kõ zé sek ered mé -

nye i ként (vö.: Plummer, 1975). Ha ma gá tól ér te tõ dõ ként fo gad juk el a

ho mo sze xu á lis és a he te ro sze xu á lis ka te gó ri ák lé tét, ér vel James Wein-

rich, ez zel au to ma ti ku san a de fi ní ció al ko tók ol da lá ra ál lunk: „Vé gül is a

‘de fi ni álj és hó díts’ stra té gia leg alább Ádám óta is me re tes” (1987:176).

Az el té rõ tár sa dal mi erõ vi szony ok kon tex tu sá ban a ho mo sze xu á lis

iden ti tá sok – még ak kor is, ha Jeffrey Weeks szó hasz ná la tá val él ve ezek

csak „kény sze rû ség bõl hasz nált ki ta lá ci ók” az erõ vi szony ok meg vál toz -

ta tá sá ra szánt ener gi ák mo bi li zá lá sá ra (1989:210) – fel fog ha tók nem csak

stigmatizációs ha tá sok kö vet kez mé nye i ként, ha nem olyan esz kö zök -

ként, me lyek a stigmatizált egész is mét egész em ber ré va ló vis  sza ala kí -

tá sa so rán al kal maz ha tók. Ily mó don a pas  szív, stigmatizált iden ti tá sok

ak tí van mû kö dõ, nyíl tan fel vál lalt iden ti tá sok ká ala kul hat nak (vö.: Cass,

1984; Troiden, 1988).

Ter mé sze te sen so kan van nak olya nok, akik nem kí ván nak

résztvenni eb ben a „dehumanizáló-rehumanizáló mér kõ zés ben” –

amely sok eset ben egyet je lent a já ték sza bály ok ad ta ke re te ken be lü li

je len sé ge ket, il let ve jel lem zõ ket (vö.: 1986:75). E fe nye ge té sek el há rí -

tá sá ra intrapszichikus, sze mély kö zi és cso port kö zi szin ten kü lön fé le

stra té gi ák al kal maz ha tók. Az intrapszichikus szin ten zaj la nak a „bel sõ,

pas  szív fel dol go zás kí sér le tei” (Erõs, 2000:84), me lyek kö zött meg ta lál -
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A sze mély kö zi stra té gi ák négy fõ tí pu sa kö zé tar to zik az el szi ge te -
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sí tást pró bál ják – leg több ször si ker te le nül – el ke rül ni (1986:109); a „tá -

ma dók tá ma dá sá ra” kon cent rá ló negativizmus (110); a né mi leg ön át ve -

rés jel le gû „passing” tak ti ka, mely azok ra jel lem zõ, akik csak sa ját

ere de ti cso port jel lem zõ ik el hall ga tá sa, ál cá zá sa ál tal tud nak be bo csát ta -
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rész vé tel. A tá mo ga tást nyúj tó cso por tok kö zött Breakwell meg kü lön -

böz te ti a tény köz lés re sza ko so dott in for má ci ós há ló za to kat a té nyek ér -

tel me zé sé nek meg vál toz ta tá sát is cé lul tû zõ „tu da tos ság nö ve lõ” (aware-
ness-raising) és ön se gí tõ cso por tok tól (130–131). A cso por tos ak ci ók ke -

re té ül pe dig egy részt a meg lé võ tár sa dal mi és jo gi rend ben mû kö dõ és a

tár sa da lom ál tal tör vé nyes ként el fo ga dott mód sze re ket al kal ma zó nyo -
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Breakwell iden ti tás-fe nye ge té sek re vo nat ko zó el mé le te jól al kal -
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gya kor la ti meg kö ze lí té sé re mind a sze mé lyes, mind a szo ci á lis iden ti tá -

sok vizs gá la tá nál. Ez zel kap cso lat ban kü lö nö sen meg fon to lan dó a szer -

zõ nek az a meg jegy zé se, mely sze rint a sze mé lyes és szo ci á lis iden ti tás
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ten al kal maz ha tó – meg ha tá ro zás be li trükk, il let ve ön ké nyes el kü lö ní -

tés (1986:15). Emel lett szól az a tény is, hogy pél dá ul a ma gu kat ho mo -
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2.1.2 A ho mo sze xu a li tás je len té se attribúciós kon tex tus ban

Most rö vi den vizs gál juk meg a homoszexualitást az attribúciós fo lya ma -

tok szem pont já ból. Itt azok ra a je len sé gek re fo gok kon cent rál ni, me -

lyek kör be nõt ték a ho mo sze xu á lis ki fe je zés tár sa dal mi mû kö dé sét: az az

a szte re o tí pi ák ra, az elõ í té le tek re és a diszk ri mi ná ci ó ra. 

Ki in du lás ként ne vez zük szte re o tí pi ák nak az egyes tár sa dal mi ka te -

gó ri ák hoz kö tõ dõ el vá rá sa in kat meg je le ní tõ egy sze rû sí tõ le írá so kat, elõ -

í té le tek nek az egyes tár sa dal mi cso por tok irán ti meg me re ve dett sze mé -

lyes be ál lí tó dá sa in kat, és diszk ri mi ná ci ó nak a szá munk ra bi zo nyos tár -

sa dal mi ka te gó ri á kat kép vi se lõ sze mé lyek vagy cso por tok fe lé irá nyu ló

meg kü lön böz te tõ ma ga tar tás for má kat (vö.: Allport, 1958; Brewer, 1994).

E je len sé gek nek szá mos funk ci ó ja van: sze re pet ját sza nak a kog ni tív

öko nó mia fenn tar tá sá ban és az egovédelemben – az az a kör nye ze ti

komp le xi tás és az egyé ni bi zony ta lan ság csök ken té sé ben –, va la mint a

szo ci a li zá ció fo lya ma tá ban.

Ko ráb ban, kü lö nö sen az et ni kai cso por to kat érin tõ szte re o tí pi ák ta -

nul má nyo zá sa so rán a ku ta tók leg in kább in di vi du a li zált ma gya rá zó mo -

del le ket al kal maz tak, me lyek ben a kör nye ze ti komp le xi tás és az egyé ni

bi zony ta lan ság csök ken té sé nek szük ség le te hang sú lyo zó dott, míg a

szte re o tí pi ák nak a szo ci a li zá ci ó ban be töl tött sze re pé rõl vi szony lag ke -

vés szó esett. E meg kö ze lí té sek el sõ sor ban bi zo nyos – pél dá ul a te kin -

tély el vû (vö.: Adorno [et al.], 1969), il let ve Adorno és kü lö nö sen Allport

nyo mán az elõ í té le tes (vö.: Aronson, 1992) – sze mé lyi ség tí pu sok ról és

ezek ese ten ként pa to lo gi kus ként áb rá zolt jel leg ze tes sé ge i rõl szól tak.

En nek min tá já ra a homoszexualitással kap cso la tos at ti tû dö ket vizs gá ló

ku ta tá sok több sé ge is kez det ben a sze mé lyes tu laj don sá gok ra kon cent -

rált és a tár sa dal mi kon tex tust hát tér be szo rít va meg ma radt fõ ként az

elem zés sze mély kö zi szint jén. 

Az elõ í té le tes ség szo ci ál pszi cho ló gi ai ér tel me zé se i ben az ér zel mi

el uta sí tás sze mé lyes ele me ter mé sze te sen csak az egyik ma gya rá zó té -

nye zõ az elõ í té le tes meg is me rés „ké nyel me”, – a gon do la ti erõ fe szí tést

te kint ve – „ol csó sá ga” és a konformitás kény sze re mel lett (Cse pe li,

1991:224). A tár sa dal mi-kul tu rá lis té nye zõk sze re pe az elõ í té le tes ség ki -

ala ku lá sá ban és fenn tar tá sá ban kü lö nö sen a cso port kö zi vi sel ke dés for -

mák ta nul má nyo zá sá val vált hang sú lyos sá (vö.: Pettigrew, 1958).

pas  szív meg ma ra dás sal –, de ha va la ki még is nyer ni akar, ak kor a me rev

sza bá lyok hoz al kal maz kod va kell ját sza nia a le he tõ leg ered mé nye seb ben.

Eb ben az ér te lem ben a ho mo sze xu á lis cso port iden ti tá sok lét re ho zói és

fenn tar tói – pél dá ul a ko rai ho mo sze xu á lis mozgalmárok – olyan já té ko -

sok nak mond ha tók, akik az egye sí tett erõ ket ha té ko nyabb nak vél ték az

egyé ni kí sér le te zé sek nél. 

A ho mo sze xu á lis cso port iden ti tá sok – moz ga lom má szer ve zett –

mû kö dé se te hát egy részt ér tel mez he tõ a ho mo sze xu á li sok em be ri jo ga -

i nak ki tel je sí té sé vel és anya gi for rá sok kal ke cseg te tõ po li ti kai stra té gi ák

meg va ló sí tá sa ként, más részt vi szont a cso port iden ti tá sok ered mé nye -

sebb mû kö dé se ér de ké ben ki ter melt po li ti kai ér vek – lásd a „ho mo sze xu a -

 li tás gén jé nek” vélt fel fe de zé se kö rü li vi tá kat – hi vat ko zá si ala pul szol gál -

hat nak a ho mo sze xu a li tás-he te ro sze xu a li tás tár sa dal mi dichotómiájának

fenn tar tá sán, il let ve to váb bi me re ví té sén fá ra do zó meg kü lön böz te tõk -

nek is.

A ho mo sze xu á lis moz gal mak több sé ge a tár sa dal mi lag kikénysze rí -

tett kategorizációval szem be ni til ta ko zás ként azt a stra té gi át vá lasz tot ta,

hogy az adott – a ho mo sze xu á lis – ka te gó ria kö ré szer ve zõ dött (vö.: Ep-

stein, 1987:254). Va gyis a va ló já ban prob le ma ti kus ka te gó ria-tag ság kér -

dé sét leg alább is át me ne ti leg meg ke rül ték. Eb ben a kon tex tus ban fon -

tos hang sú lyoz ni, hogy az „ag res  szió, a sér tõ elõ í té let vagy a cso port-ho -

va tar to zás nak szó ló el len sé ges at ti tûd ál tal ki vál tott dis  szo nan cia

re duk ci ó ja so rán az ere de ti leg nem túl lé nye gi sze re pet ját szó ka te gó ria”

is nagy mér ték ben ak ti vi zá lód hat (Cse pe li, 1991:239–40).

Ese tük ben a cso port szer ve zés gya ko ri jel lem zõ je ként em lít he tõ

kü lö nö sen a 20. szá zad má so dik fe lé ben, hogy egy ál ta luk sok szor nem

is fel tét le nül va lós ként el fo ga dott ka te gó ria kö ré szer ve zõd tek és a ho -

mo sze xu á lis cso port iden ti tá sok meg te rem té se in kább a töb bi cso port -

tag gal mint sem a ho mo sze xu á lis ka te gó ri á val va ló azo no su lá son ala pult.

E me cha niz mus lé nye ge, hogy a bel tag mint „egy a mi e ink kö zül” el fo -

gad ha tó le gyen – bár mit is je lent sen a „mi”. ågy leg in kább a tár sa dal mi

nor mák tól va ló el té rés lett a me leg és lesz bi kus kö zös sé gek leg több tag -

já nak kö zös vo ná sa (vö.: Duggan, 1992:18). Ez az el té rés pe dig nem té -

vesz ten dõ ös  sze va la mi lyen min den ha tó egye sí tõ erõ vel; kü lö nö sen

nem, ha te kin tet be ves  szük, hogy men  nyi re ke vés sé elem zett a nor ma,

és men  nyi re ke vés a ho mo sze xu á lis gyûj tõ né ven em le ge tett em be rek re

vo nat ko zó meg bíz ha tó tu do má nyos in for má ció.
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fenn tar tá sán, il let ve to váb bi me re ví té sén fá ra do zó meg kü lön böz te tõk -

nek is.

A ho mo sze xu á lis moz gal mak több sé ge a tár sa dal mi lag kikénysze rí -
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já nak kö zös vo ná sa (vö.: Duggan, 1992:18). Ez az el té rés pe dig nem té -

vesz ten dõ ös  sze va la mi lyen min den ha tó egye sí tõ erõ vel; kü lö nö sen

nem, ha te kin tet be ves  szük, hogy men  nyi re ke vés sé elem zett a nor ma,

és men  nyi re ke vés a ho mo sze xu á lis gyûj tõ né ven em le ge tett em be rek re

vo nat ko zó meg bíz ha tó tu do má nyos in for má ció.
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A szte re o tí pi ák mind egyé ni, mind tár sa dal mi kon tex tus ban mû kö -

dõ ké pe sek, de tar tal mu kat te kint ve a cso port kö zi vi sel ke dés jel leg ze -

tes sé ge it köz ve tí tik. Szte re o tí pi á kat al kal maz ni egy egyén re nem más,

mint meg fosz ta ni õt sze mé lyes tu laj don sá ga i tól, il let ve e tu laj don sá go -

kat olya nok kal he lyet te sí te ni, me lye ket egy külcsoportra vo nat ko zó an

ál ta lá no san jel lem zõ nek vé lünk (vö.: Snyder-Miene, 1994:34).

Gardner a tár sa dal mi kon szen zus alap ján de fi ni ált szte re o tí pi ák je -

len tõ sé gét hang sú lyoz za: ezek kog ni tív nak tû nõ meg ala po zott sá guk mi att

nagy mér té kû tár sa dal mi tá mo ga tást él vez nek, így tar tal muk in kább

tény ként, mint pusz ta fel te vés ként ész lel he tõ (vö.: Gardner, 1994). Ha

pe dig az ilyen tí pu sú szte re o tí pi ák be épül nek a köz tu dat ba, ak kor ki vá -

ló an al kal ma sak a diszk ri mi na tív ma ga tar tás for mák iga zo lá sá ra.

A meg lé võ tár sa dal mi ka te gó ri ák ra épü lõ sztereotipikus attribúciók

– mint spe ci á lis kategorizációs for mák és mint az em ber ál ta lá nos kog ni -

tív te vé keny sé gé nek ele mei – te hát ér tel mez he tõk egy cso port szocio-

kulturális fel fo gá sá nak ki fe je zõ dé se ként, me lyek töb bet árul nak el a

szte re o tí pi á kat al kal ma zó cso port szocio-kulturális hát te ré rõl, mint ese -

tünk ben a ho mo sze xu á lis ként meg kü lön böz te tet tek rõl. A szte re o tí pi ák

funk ci ó i val kap cso lat ban Tajfel ál tal is ki emelt po zi tív tár sa dal mi iden -

ti tás igé nye (Tajfel, 1981) így ki e gé szül het a szte re o tí pi á kat al kal ma zók

kol lek tív ön meg ha tá ro zá sá val és ön ma guk nak a „dol gok rend jé ben va ló

el he lye zé sé vel” (Bourhis [et al.] 1997:294).

Úgy is ér vel he tünk, hogy a ho mo sze xu a li tás nem más, mint egy

he te ro sze xu á lis kon cep ció, amely csak a he te ro sze xu a li tás sal ös  sze kap -

cso lód va nyer tár sa dal mi je len té se ket. Eb ben az ér te lem ben a ho mo -

sze xu á lis po li ti ka fõ cél ja a ho mo sze xu a li tás „homoszexualizálása”, az az:

a „hetero-kolonializmustól” va ló sza ba du lás, a sze xu á lis érint ke zé sek

sok fé le sé gé bõl nor má vá emelt – he te ro sze xu á lis – for ma hegemon-

isztikus mû kö dé sé nek meg kér dõ je le zé se ál tal. Bár ez csak ad dig le het

ér vé nyes cél, amíg a sze xu a li tás ról va ló gon dol ko dás ból a „he te ro sze xu -

á lis alap fel te vés” – az az a he te ro sze xu a li tás nak a töb bi sze xu á lis meg -

nyil vá nu lá si for má val szem be ni el sõd le ges sé gé re és ki zá ró la gos sá gá ra

vo nat ko zó elõ fel te vé sek ös  szes sé ge – érin tet len ma rad.

A ho mo sze xu á li sok kal szem be ni elõítélességgel ku ta tá sá val kap -

cso lat ban azon ban az a né zet is meg je lent, mely sze rint je len té sét le he -

tet len ség tár gyi la go san meg ha tá roz ni. Pszi cho ló gus ku ta tók hív ták fel

ar ra a fi gyel met, hogy csak kü lön bö zõ ide o lo gi kus ál lás pont ok ról be -

szél he tünk, me lyek mind egyi ke ren del ke zik a ho mo sze xu á li sok kal

szem be ni elõ í té le tes at ti tûd sa ját de fi ní ci ó já val (vö.: Kitzinger, 1987).

Így az egyes elõ í té let-meg ha tá ro zá sok nagy mér ték ben függ nek ide o ló -

gi ai kon tex tu suk tól, ép pen ezért a de fi ní ci ó kat gyár tó szak ér tõk mo ti vá -

ci ó it leg alább olyan fon tos fi gye lem be ven nünk, mint ku ta tá sa ik vég -

ered mé nye it.

Az elõ í té le tes be ál lí tó dás hoz ké pest jó val meg fog ha tóbb nak tû nik

a diszk ri mi na tív ma ga tar tás for mák vizs gá la ta. In ter per szo ná lis elem zé si

szin ten a diszk ri mi ná ció gyak ran az egyé ni elõ í té le tes ség ma ga tar tás be li

meg nyil vá nu lá sa ként ér tel me zõ dik. E lo gi ka sze rint az elõítélesség sze -

mé lyes adott ság len ne, mely diszk ri mi na tív ma ga tar tás ra haj la mo sít. Va -

ló já ban azon ban in kább a két je len ség köl csön ha tá sá ról be szél he tünk.

Pettigrew ér ve lé se sze rint a prob lé ma mag ja az in téz mé nye sí tett diszk -

ri mi ná ció (1986:172). Az elõ í té le tes ség nem pusz tán a diszk ri mi ná ció

for rá sa, de kö vet kez mé nye is: egy tár sa da lom ban in téz mé nyes szin ten

ér vé nye sü lõ diszk ri mi na tív kor lá to zá sok elõ í té le tes sé get gerjesztenek.

Ez az ér ve lés a tár sa dal mi szin tû, cso port kö zi elem zés fon tos sá gá ra utal,

ahol az egyes tár sa dal mi cso por to kat súj tó diszk ri mi ná ció szint je a tár sa -

dal mi cso por tok for rá sok kal és ha ta lom mal va ló el lá tott sá gá nak kü lönb -

sé ge it tük rö zi (vö.: Brewer, 1994:319).

Az egyé ni elõ í té le tes ség meg ha tá ro zá si ne héz sé ge i bõl adó dó prob -

lé mák úgy ke rül he tõk el, ha a diszk ri mi ná ci ót sze mély kö zi ma ga tar tás

he lyett in kább cso port kö zi ma ga tar tás ként kö ze lít jük meg (vö.: Tajfel,

1978). Eb ben az ös  sze füg gés ben a cse lek vés moz ga tó ru gó ja nem a sze -

mé lyi ség, ha nem a cso port tag ság. Egy adott tár sa dal mi cso port tag jai

szá má ra tár sa dal mi iden ti tá suk fenn tar tá sát szol gál ja a „mi – õk”, az az a

sa ját cso port (ingroup) és a má sik cso port (outgroup) tag jai kö zöt ti éles

kü lönb ség té tel, amely nek gya ko ri já ru lé ka a va ló ság el tor zí tá sa. ågy elõ -

for dul, hogy a sa ját cso port tag jai a má sik cso port ba tar to zók ra tár sa dal -

mi lé te zé sük tõl meg fosz tott dif fe ren ci á lat lan mas  sza ként te kin te nek

(vö.: Tajfel, 1982). A má sik cso port tag ja i nak ily mó don va ló ész le lé sé -

ben kap nak sze re pet a szte re o tí pi ák, me lyek kép zõ dé se ugyan ak kor e

fo lya mat tól el vá laszt ha tat lan.
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A szte re o tí pi ák mind egyé ni, mind tár sa dal mi kon tex tus ban mû kö -

dõ ké pe sek, de tar tal mu kat te kint ve a cso port kö zi vi sel ke dés jel leg ze -

tes sé ge it köz ve tí tik. Szte re o tí pi á kat al kal maz ni egy egyén re nem más,

mint meg fosz ta ni õt sze mé lyes tu laj don sá ga i tól, il let ve e tu laj don sá go -

kat olya nok kal he lyet te sí te ni, me lye ket egy külcsoportra vo nat ko zó an

ál ta lá no san jel lem zõ nek vé lünk (vö.: Snyder-Miene, 1994:34).

Gardner a tár sa dal mi kon szen zus alap ján de fi ni ált szte re o tí pi ák je -

len tõ sé gét hang sú lyoz za: ezek kog ni tív nak tû nõ meg ala po zott sá guk mi att

nagy mér té kû tár sa dal mi tá mo ga tást él vez nek, így tar tal muk in kább

tény ként, mint pusz ta fel te vés ként ész lel he tõ (vö.: Gardner, 1994). Ha

pe dig az ilyen tí pu sú szte re o tí pi ák be épül nek a köz tu dat ba, ak kor ki vá -

ló an al kal ma sak a diszk ri mi na tív ma ga tar tás for mák iga zo lá sá ra.
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tív te vé keny sé gé nek ele mei – te hát ér tel mez he tõk egy cso port szocio-

kulturális fel fo gá sá nak ki fe je zõ dé se ként, me lyek töb bet árul nak el a

szte re o tí pi á kat al kal ma zó cso port szocio-kulturális hát te ré rõl, mint ese -

tünk ben a ho mo sze xu á lis ként meg kü lön böz te tet tek rõl. A szte re o tí pi ák

funk ci ó i val kap cso lat ban Tajfel ál tal is ki emelt po zi tív tár sa dal mi iden -

ti tás igé nye (Tajfel, 1981) így ki e gé szül het a szte re o tí pi á kat al kal ma zók

kol lek tív ön meg ha tá ro zá sá val és ön ma guk nak a „dol gok rend jé ben va ló

el he lye zé sé vel” (Bourhis [et al.] 1997:294).

Úgy is ér vel he tünk, hogy a ho mo sze xu a li tás nem más, mint egy

he te ro sze xu á lis kon cep ció, amely csak a he te ro sze xu a li tás sal ös  sze kap -

cso lód va nyer tár sa dal mi je len té se ket. Eb ben az ér te lem ben a ho mo -

sze xu á lis po li ti ka fõ cél ja a ho mo sze xu a li tás „homoszexualizálása”, az az:

a „hetero-kolonializmustól” va ló sza ba du lás, a sze xu á lis érint ke zé sek

sok fé le sé gé bõl nor má vá emelt – he te ro sze xu á lis – for ma hegemon-

isztikus mû kö dé sé nek meg kér dõ je le zé se ál tal. Bár ez csak ad dig le het

ér vé nyes cél, amíg a sze xu a li tás ról va ló gon dol ko dás ból a „he te ro sze xu -

á lis alap fel te vés” – az az a he te ro sze xu a li tás nak a töb bi sze xu á lis meg -

nyil vá nu lá si for má val szem be ni el sõd le ges sé gé re és ki zá ró la gos sá gá ra

vo nat ko zó elõ fel te vé sek ös  szes sé ge – érin tet len ma rad.

A ho mo sze xu á li sok kal szem be ni elõítélességgel ku ta tá sá val kap -

cso lat ban azon ban az a né zet is meg je lent, mely sze rint je len té sét le he -

tet len ség tár gyi la go san meg ha tá roz ni. Pszi cho ló gus ku ta tók hív ták fel

ar ra a fi gyel met, hogy csak kü lön bö zõ ide o lo gi kus ál lás pont ok ról be -

szél he tünk, me lyek mind egyi ke ren del ke zik a ho mo sze xu á li sok kal

szem be ni elõ í té le tes at ti tûd sa ját de fi ní ci ó já val (vö.: Kitzinger, 1987).

Így az egyes elõ í té let-meg ha tá ro zá sok nagy mér ték ben függ nek ide o ló -

gi ai kon tex tu suk tól, ép pen ezért a de fi ní ci ó kat gyár tó szak ér tõk mo ti vá -

ci ó it leg alább olyan fon tos fi gye lem be ven nünk, mint ku ta tá sa ik vég -

ered mé nye it.

Az elõ í té le tes be ál lí tó dás hoz ké pest jó val meg fog ha tóbb nak tû nik

a diszk ri mi na tív ma ga tar tás for mák vizs gá la ta. In ter per szo ná lis elem zé si

szin ten a diszk ri mi ná ció gyak ran az egyé ni elõ í té le tes ség ma ga tar tás be li

meg nyil vá nu lá sa ként ér tel me zõ dik. E lo gi ka sze rint az elõítélesség sze -

mé lyes adott ság len ne, mely diszk ri mi na tív ma ga tar tás ra haj la mo sít. Va -

ló já ban azon ban in kább a két je len ség köl csön ha tá sá ról be szél he tünk.

Pettigrew ér ve lé se sze rint a prob lé ma mag ja az in téz mé nye sí tett diszk -

ri mi ná ció (1986:172). Az elõ í té le tes ség nem pusz tán a diszk ri mi ná ció

for rá sa, de kö vet kez mé nye is: egy tár sa da lom ban in téz mé nyes szin ten

ér vé nye sü lõ diszk ri mi na tív kor lá to zá sok elõ í té le tes sé get gerjesztenek.

Ez az ér ve lés a tár sa dal mi szin tû, cso port kö zi elem zés fon tos sá gá ra utal,

ahol az egyes tár sa dal mi cso por to kat súj tó diszk ri mi ná ció szint je a tár sa -

dal mi cso por tok for rá sok kal és ha ta lom mal va ló el lá tott sá gá nak kü lönb -

sé ge it tük rö zi (vö.: Brewer, 1994:319).

Az egyé ni elõ í té le tes ség meg ha tá ro zá si ne héz sé ge i bõl adó dó prob -

lé mák úgy ke rül he tõk el, ha a diszk ri mi ná ci ót sze mély kö zi ma ga tar tás

he lyett in kább cso port kö zi ma ga tar tás ként kö ze lít jük meg (vö.: Tajfel,

1978). Eb ben az ös  sze füg gés ben a cse lek vés moz ga tó ru gó ja nem a sze -

mé lyi ség, ha nem a cso port tag ság. Egy adott tár sa dal mi cso port tag jai

szá má ra tár sa dal mi iden ti tá suk fenn tar tá sát szol gál ja a „mi – õk”, az az a

sa ját cso port (ingroup) és a má sik cso port (outgroup) tag jai kö zöt ti éles

kü lönb ség té tel, amely nek gya ko ri já ru lé ka a va ló ság el tor zí tá sa. ågy elõ -

for dul, hogy a sa ját cso port tag jai a má sik cso port ba tar to zók ra tár sa dal -

mi lé te zé sük tõl meg fosz tott dif fe ren ci á lat lan mas  sza ként te kin te nek

(vö.: Tajfel, 1982). A má sik cso port tag ja i nak ily mó don va ló ész le lé sé -

ben kap nak sze re pet a szte re o tí pi ák, me lyek kép zõ dé se ugyan ak kor e

fo lya mat tól el vá laszt ha tat lan.
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meg ke rül he tet len nek lát szik a ho mo sze xu a li tás tár sa dal mi kategorizá-

ciójával kap cso la tos ál lás fog la lás. A kü lön fé le ho mo sze xu á lis moz gal -

mak sa ját cél ja ik el éré se ér de ké ben kü lön bö zõ tu do má nyos el mé le ti

ke re te ket hasz nál hat nak – sok eset ben le gi ti má ci ós igén  nyel – hi vat ko -

zá si ala pul. Ezek kö zül a két leg fon to sabb az esszencializmus és a tár sa -

dal mi konstrukcionizmus.

Az esszencializmussal – il let ve a szi no ni má i ként hasz nált bi o lo giz -

mus sal vagy uni ver za liz mus sal – a homoszexualitással kap cso la tos tár sa -

da lom tu do má nyi mun kák ban fõ ként ne ga tív re fe ren ci a ként, mint va la -

mely „in tel lek tu á lis neanderthali” (Dynes, 1989:217) meg gyõ zõ dé se ként

ta lál koz ha tunk. A ho mo sze xu a li tás bi o ló gi a i lag és/vagy uni ver zá li san

adott – gé nek hez, hor mo nok hoz, pszi cho ló gi ai de fek tek hez, kí sér té sek -

hez kö tõ dõ – es  szen ci á já nak lé te zé sé re kon cent rá ló esszencializmus a

te o ló gia és az or vos tu do mány ha gya té ka, és so ká ig meg bíz ha tó irány tû -

ként szol gált a „sze xu a li tás mo csa ras tá ja in” va ló na vi gá lás hoz (Weeks,

1995:3). Az es  szen cia lis ta meg kö ze lí tés nem kér dõ je le zi meg a sze xu á lis

ori en tá ci ós ka te gó ri ák ér vé nyét: e ka te gó ri ák alap ját ob jek tí ven lé te zõ,

meg vál toz tat ha tat lan jel leg ze tes sé gek ként ke ze li. A vegy tisz ta esszen-

cializmus – ha lé te zik ilyen egy ál ta lán – egy re ke vés bé jel lem zõ a ho-

moszexualitással kap cso la tos tár sa da lom tu do má nyi ér dek lõ dés re, de a

min den na pi ma gya rá za tok ban még na gyon gyak ran fel tû nik az ilyen tí -

pu sú ér ve lés.

A konstrukcionizmus el len té te majd nem minden nek, amit az es-

szencializmus – ál lí tó lag – je lent. A konstrukcionisták sze rint a sze xu á lis

ori en tá ció „kul tú ra-spe ci fi kus, és ta lán nem is ob jek tí ven adott” (vö.:

Stein, 1990:325), így a hetero- és ho mo sze xu á lis ka te gó ri ák je len té se i -

ket az adott szocio-kulturális kör nye zet bõl nye rik. A hang súly te hát

azon tár sa dal mi je len té sek elõ ál lí tá sá ra ke rül, me lye ken ke resz tül a hete -

ro/homoszexualitás meg konst ru á ló dik. Az elem zés cél ja itt a ho gyan
vizs gá la ta: ho gyan töl tõd nek fel kü lön fé le tar tal mak kal és ho gyan sta bi -

li zá lód nak az üres ka te gó ri ák, és ho gyan il lesz tik az em be rek éle tü ket

az így lét re jött struk tú rák kö zé. Az ilyen elem zés elõ fel té te le a sze xu á lis

je len sé gek mi nél tel je sebb spekt ru má nak fel is me ré se, mely bõl bi zo -

nyos jel leg ze tes sé gek a szocio-kulturális el vá rá sok nak meg fe le lõ en kü -

lön fé le ka te gó ri ák ká nya lá bol ha tók ös  sze. 

A tár sa dal mi konstrukcionista el mé let leg ál ta lá no sabb szint jén az

ál lít ha tó, hogy a fi zi ka i lag meg egye zõ sze xu á lis gya kor la tok nem bír nak

2.2. A ho mo sze xu á lis po li ti ka korlátai

Az ed dig el mon dot tak alap ján a fe je zet ele jén be ve ze tett ho mo sze xu á -

lis po li ti ka de fi ní ció né mi fe lül vizs gá lat ra szo rul. E meg ha tá ro zás – mi -

sze rint a ho mo sze xu á lis po li ti ka szim bo li kus tér ként ér tel mez he tõ azon

de fi ní ci ók, le írá sok, dis kur zu sok és ka te gó ri ák meg kér dõ je le zé sé re, me -

lyek a tár sa dal mi te ret hát rá nyos mó don struktúrálják a ho mo sze xu á li -

sok, az az azon em be rek szá má ra, akik ho mo sze xu á lis ként azo no sít ják

ma gu kat és/vagy ho mo sze xu á lis ként azo no sít tat nak má sok ál tal – leg sé -

rü lé ke nyebb ele mé nek ma ga a ho mo sze xu á lis tû nik. Szám ta lan ér vé -

nyes, ám ese ten ként egy más sal tel je sen ös  sze egyez tet he tet len vá lasz

ad ha tó ugyan is a „kik is azok a ho mo sze xu á li sok?” kér dés re. A ho mo -

sze xu a li tás le írá sá nak ne héz sé gei a ho mo sze xu á lis ka te gó ria elég te len -

sé ge i bõl adód nak: „Elég te len egy részt, mert nem iga zán al kal mas vi sel -

ke dés for mák be so ro lá sá ra, más részt mert a szó nem vo nat koz tat ha tó

egy konk rét ta pasz ta lat tí pus ra” (Foucault, 1982:15).

Ezen kí vül so kan haj la mo sak pusz tán egy faj ta szim bo li kus me zõ -

ként te kin te ni a ho mo sze xu á lis po li ti ká ra és el fe led kez ni na gyon is gya -

kor la ti as vo nat ko zá sa i ról: pél dá ul a szer ve ze tek min den na pi túl élé si

stra té gi á i ról, a tár sa dal mi el is me ré sért foly ta tott küz de lem rõl, a for rá sok

el osz tá sá ról stb. Az el mé le ti ku ta tás ál ta lá ban az adott tár sa dal mi te ret

ura ló struk tú rák be mu ta tá sá ra, elem zé sé re vagy „dekonstruálására”

kon cent rál, ahol a dekonstrukció a je len sé gek új faj ta lo gi ka sze rin ti ér -

tel me zé si mód ját je len ti. Pél dá ul az ame ri kai poszt mo dern ih le té sû

„dekonstruáló” queer-elmélet az zal a szem lé let vál tás sal jel le mez he tõ,

mely so rán a marginalizált he lyett a rend szer köz pon ti ele me – va gyis a

ho mo sze xu a li tás he lyett a he te ro sze xu a li tás – ke rül a vizs gá ló dás és a

kri ti ka fó ku szá ba. A ho mo sze xu á lis po li ti ka kon tex tu sá ban azon ban a

pusz ta dekonstrukció nem elég sé ges a szim bo li kus vagy nem szim bo li -

kus struk tú rák meg vál toz ta tá sá hoz. Sa ját ér tel me zé si lo gi kánk fris sí té se

ugyan is nem ga ran tál ja a po li ti kai el len fe lek szem lé let vál tá sát, és még

ha be is kö vet kez ne a „nor má lis ként el fo ga dott hegemonisztikus rend -

sze rek demisztifikálása” (Bersani, 1995:4), ez még nem je len te né a to -

vább ra is mû kö dõ rend sze rek ha tás ta la ní tá sát.

Újabb ne héz sé get je lent a ho mo sze xu á lis po li ti ka li mi tált ké pes sé ge

ar ra, hogy ma gya rá za tot nyújt son a sze xu á lis ori en tá ci ós ka te gó ri ák és a

szocio-kulturális kör nye zet kap cso la tá nak ös  sze füg gé se i re. Itt ugyan is
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meg ke rül he tet len nek lát szik a ho mo sze xu a li tás tár sa dal mi kategorizá-

ciójával kap cso la tos ál lás fog la lás. A kü lön fé le ho mo sze xu á lis moz gal -

mak sa ját cél ja ik el éré se ér de ké ben kü lön bö zõ tu do má nyos el mé le ti

ke re te ket hasz nál hat nak – sok eset ben le gi ti má ci ós igén  nyel – hi vat ko -

zá si ala pul. Ezek kö zül a két leg fon to sabb az esszencializmus és a tár sa -

dal mi konstrukcionizmus.

Az esszencializmussal – il let ve a szi no ni má i ként hasz nált bi o lo giz -

mus sal vagy uni ver za liz mus sal – a homoszexualitással kap cso la tos tár sa -

da lom tu do má nyi mun kák ban fõ ként ne ga tív re fe ren ci a ként, mint va la -

mely „in tel lek tu á lis neanderthali” (Dynes, 1989:217) meg gyõ zõ dé se ként

ta lál koz ha tunk. A ho mo sze xu a li tás bi o ló gi a i lag és/vagy uni ver zá li san

adott – gé nek hez, hor mo nok hoz, pszi cho ló gi ai de fek tek hez, kí sér té sek -

hez kö tõ dõ – es  szen ci á já nak lé te zé sé re kon cent rá ló esszencializmus a

te o ló gia és az or vos tu do mány ha gya té ka, és so ká ig meg bíz ha tó irány tû -

ként szol gált a „sze xu a li tás mo csa ras tá ja in” va ló na vi gá lás hoz (Weeks,

1995:3). Az es  szen cia lis ta meg kö ze lí tés nem kér dõ je le zi meg a sze xu á lis

ori en tá ci ós ka te gó ri ák ér vé nyét: e ka te gó ri ák alap ját ob jek tí ven lé te zõ,

meg vál toz tat ha tat lan jel leg ze tes sé gek ként ke ze li. A vegy tisz ta esszen-

cializmus – ha lé te zik ilyen egy ál ta lán – egy re ke vés bé jel lem zõ a ho-

moszexualitással kap cso la tos tár sa da lom tu do má nyi ér dek lõ dés re, de a

min den na pi ma gya rá za tok ban még na gyon gyak ran fel tû nik az ilyen tí -

pu sú ér ve lés.

A konstrukcionizmus el len té te majd nem minden nek, amit az es-

szencializmus – ál lí tó lag – je lent. A konstrukcionisták sze rint a sze xu á lis

ori en tá ció „kul tú ra-spe ci fi kus, és ta lán nem is ob jek tí ven adott” (vö.:

Stein, 1990:325), így a hetero- és ho mo sze xu á lis ka te gó ri ák je len té se i -

ket az adott szocio-kulturális kör nye zet bõl nye rik. A hang súly te hát

azon tár sa dal mi je len té sek elõ ál lí tá sá ra ke rül, me lye ken ke resz tül a hete -

ro/homoszexualitás meg konst ru á ló dik. Az elem zés cél ja itt a ho gyan
vizs gá la ta: ho gyan töl tõd nek fel kü lön fé le tar tal mak kal és ho gyan sta bi -

li zá lód nak az üres ka te gó ri ák, és ho gyan il lesz tik az em be rek éle tü ket

az így lét re jött struk tú rák kö zé. Az ilyen elem zés elõ fel té te le a sze xu á lis

je len sé gek mi nél tel je sebb spekt ru má nak fel is me ré se, mely bõl bi zo -

nyos jel leg ze tes sé gek a szocio-kulturális el vá rá sok nak meg fe le lõ en kü -

lön fé le ka te gó ri ák ká nya lá bol ha tók ös  sze. 

A tár sa dal mi konstrukcionista el mé let leg ál ta lá no sabb szint jén az

ál lít ha tó, hogy a fi zi ka i lag meg egye zõ sze xu á lis gya kor la tok nem bír nak

2.2. A ho mo sze xu á lis po li ti ka korlátai

Az ed dig el mon dot tak alap ján a fe je zet ele jén be ve ze tett ho mo sze xu á -

lis po li ti ka de fi ní ció né mi fe lül vizs gá lat ra szo rul. E meg ha tá ro zás – mi -

sze rint a ho mo sze xu á lis po li ti ka szim bo li kus tér ként ér tel mez he tõ azon

de fi ní ci ók, le írá sok, dis kur zu sok és ka te gó ri ák meg kér dõ je le zé sé re, me -

lyek a tár sa dal mi te ret hát rá nyos mó don struktúrálják a ho mo sze xu á li -

sok, az az azon em be rek szá má ra, akik ho mo sze xu á lis ként azo no sít ják

ma gu kat és/vagy ho mo sze xu á lis ként azo no sít tat nak má sok ál tal – leg sé -

rü lé ke nyebb ele mé nek ma ga a ho mo sze xu á lis tû nik. Szám ta lan ér vé -

nyes, ám ese ten ként egy más sal tel je sen ös  sze egyez tet he tet len vá lasz

ad ha tó ugyan is a „kik is azok a ho mo sze xu á li sok?” kér dés re. A ho mo -

sze xu a li tás le írá sá nak ne héz sé gei a ho mo sze xu á lis ka te gó ria elég te len -

sé ge i bõl adód nak: „Elég te len egy részt, mert nem iga zán al kal mas vi sel -

ke dés for mák be so ro lá sá ra, más részt mert a szó nem vo nat koz tat ha tó

egy konk rét ta pasz ta lat tí pus ra” (Foucault, 1982:15).

Ezen kí vül so kan haj la mo sak pusz tán egy faj ta szim bo li kus me zõ -

ként te kin te ni a ho mo sze xu á lis po li ti ká ra és el fe led kez ni na gyon is gya -

kor la ti as vo nat ko zá sa i ról: pél dá ul a szer ve ze tek min den na pi túl élé si

stra té gi á i ról, a tár sa dal mi el is me ré sért foly ta tott küz de lem rõl, a for rá sok

el osz tá sá ról stb. Az el mé le ti ku ta tás ál ta lá ban az adott tár sa dal mi te ret

ura ló struk tú rák be mu ta tá sá ra, elem zé sé re vagy „dekonstruálására”

kon cent rál, ahol a dekonstrukció a je len sé gek új faj ta lo gi ka sze rin ti ér -

tel me zé si mód ját je len ti. Pél dá ul az ame ri kai poszt mo dern ih le té sû

„dekonstruáló” queer-elmélet az zal a szem lé let vál tás sal jel le mez he tõ,

mely so rán a marginalizált he lyett a rend szer köz pon ti ele me – va gyis a

ho mo sze xu a li tás he lyett a he te ro sze xu a li tás – ke rül a vizs gá ló dás és a

kri ti ka fó ku szá ba. A ho mo sze xu á lis po li ti ka kon tex tu sá ban azon ban a

pusz ta dekonstrukció nem elég sé ges a szim bo li kus vagy nem szim bo li -

kus struk tú rák meg vál toz ta tá sá hoz. Sa ját ér tel me zé si lo gi kánk fris sí té se

ugyan is nem ga ran tál ja a po li ti kai el len fe lek szem lé let vál tá sát, és még

ha be is kö vet kez ne a „nor má lis ként el fo ga dott hegemonisztikus rend -

sze rek demisztifikálása” (Bersani, 1995:4), ez még nem je len te né a to -

vább ra is mû kö dõ rend sze rek ha tás ta la ní tá sát.

Újabb ne héz sé get je lent a ho mo sze xu á lis po li ti ka li mi tált ké pes sé ge

ar ra, hogy ma gya rá za tot nyújt son a sze xu á lis ori en tá ci ós ka te gó ri ák és a

szocio-kulturális kör nye zet kap cso la tá nak ös  sze füg gé se i re. Itt ugyan is
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ak ti vis tái sok he lyen ra gasz kod ni lát sza nak az egy más tól vi lá go san el ha -

tá rolt ka te gó ri ák hoz (vö.: Epstein, 1987:243).

Itt ra gad ha tó meg az esszencializmus két fe de lû funk ci ó ja, hi szen

egy részt stra té gi ai sze re pet nyer het a ho mo sze xu á lis le gi ti má ci ó ban,

más részt vi szont erõ sí ti a szak ér tõk tõl, il let ve a szak ér tel met kép vi se lõ

in téz mé nyek tõl va ló füg gést (vö.: Tiefer, 1987:320), ahon nan az em be -

rek hi te les tá jé koz ta tást és út mu ta tást vár nak. Va ló szí nû leg fõ ként ez az

„egy aránt ked ve zõ a mozgalmároknak és a szak ér tõk nek” egy be esés

tart ja to vább ra is élet ben az es  szen cia lis ta ér ve ket.

A tár sa dal mi konstrukcionista meg kö ze lí tés ra di ká lis al eset ének –

vagy foly ta tá sá nak – te kint he tõ a – queer-elméletbe át szû rõ dõ – dekon-

strukcionizmus, mely nek szé les kö rû fel hasz nál ha tó sá gát már töb ben

meg kér dõ je lez ték (vö.: Stein–Plummer, 1994; Adam, 2000). A dekon-

strukcionisták szám ûzik a homoszexualitást az el mé le ti pa let tá ról, ehe -

lyett a sze xu a li tás komp le xebb meg ér té sét ígé rik, vál lal va a klas  szi kus

po li ti kai ak ti viz mus ele rõt le ne dés ének, il let ve el le he tet le nü lé sé nek ve -

szé lyét is. A queer-elmélet ugyan is vizs gá ló dá sa fó ku szát a homoszexual-

itásról a he te ro sze xu a li tás ra – a marginalizáltról a köz pon ti je len ség re –

irá nyít ja, ahol a he te ro sze xu a li tás nem más, mint egy nor ma tív sze xu á lis

rend szer kö te le zõ ér vé nyû ki fe je zõ dé se. A queer ki fe je zés sem utal sem -

mi fé le elõ re meg ha tá ro zott alany ra vagy tárgy ra: „bár mit je lent het, ami

szem be sze gül a nor má lis ként, le gi tim ként, do mi náns ként el fo ga dot tal”

(Halperinm 1995:62).

A queer-elmélet oly mó don dekonstruál, hogy a hetero- és ho mo -

sze xu á lis ka te gó ri á kat új faj ta lo gi ka sze rint ér tel me zi: a ha gyo má nyos

két pó lu sú el len tét pár ok – mint hetero- vagy ho mo sze xu a li tás, kí vül

vagy be lül, normalitás vagy abnormalitás, centralitás vagy marginalitás –

elem zé se so rán fel is me ri ben nük az egy más sal át szõtt és egy más tól el -

vá laszt ha tat lan je len té se ket. Az ilyen tí pu sú elem zés szük ség sze rû en

ma gá ban fog lal ja a „ha tá rok és kor lá tok ös  sze om lá sá nak, és az iden ti tá -

sok ra di ká lis ös  sze za va ro dá sá nak a le he tõ sé gét” (Fuss, 1991:6). Sõt, rá -

vi lá gít a ter mi no ló gi ai ér vé nyes ség prob le ma ti kus pont ja i ra is, hi szen a

ho mo sze xu a li tás a he te ro sze xu a li tás vi szony la tá ban úgy mû kö dik, mint

egy „nél kü löz he tet len bel sõ zár vány – egy da rab ka kint a bent bel se jé -

ben, amely le he tõ vé te szi a ‘ben ti ség’ ar ti ku lá ci ó ját; ha tár sér tés, amely

szük sé ges a ha tár mint olyan meg al ko tá sá hoz” (Fuss, 1991:3). Így a he -

te ro sze xu a li tás ha tá rá nál kez dõ dõ, de egy ben a he te ro sze xu a li tás ha tá rát

uni ver zá lis tár sa dal mi je len tés sel, így a mai tár sa dal mi-kul tu rá lis kód -

rend szer alap ján ös  sze tar to zó nak vélt múlt bé li sze xu á lis gya kor la tok és

iden ti tá sok kap cso la ta is meg kér dõ je lez he tõ. A kö vet ke zõ szin ten a sze xu á -

 lis vágy irá nya – a sze xu á lis ori en tá ció konst ruk ció-jel le ge – vet he tõ fel.

Van nak azon ban, akik a sze xu á lis ori en tá ció bi o ló gi ai rög zí tett sé ge mel -

lett ér vel ve csak a sze xu á lis ma ga tar tás for mák nak az ural ko dó kul tu rá lis

ke re tek ál tal meg ha tá ro zott fel épí tett sé gét hang sú lyoz zák. A sze xu á lis

im pul zus ra – kész te tés re, vágy ra – is konst ruk ci ó ként te kin tõ ra di ká lis

irány zat pe dig el jut egé szen a sze xu a li tás fo gal mi dekonstrukciójáig.

(Vö.: Vance, 1989:18–19.)

Ezen a pon ton ér de mes utal ni azok ra a meg fi gye lé sek re, me lyek

rá vi lá gí ta nak ma gá nak a sze xu a li tás nak is tár sa dal mi lag meg konst ru ált

jel le gé re: „ami sze xu á lis egy adott kon tex tus ban, ta lán nem az egy má -

sik ban; egy él mény a tár sa dal mi lag el sa já tí tott je len té sek al kal ma zá sa

ré vén vá lik sze xu á lis sá” (Caplan, 1987:2). Azt is ér de mes meg je gyez ni,

hogy egyes kul tú rák ban nem lé te zik sem mi fé le, a sze xu a li tás ra vo nat -

ko zó for má lis el mé let, más hol pe dig a tár sa dal mi ne mek rõl, a fér fi as ság

és nõ i es ség kri té ri u ma i ról al ko tott el kép ze lé se ket nem az ál ta lunk meg -

szo kott szim met ri kus du a liz mus ural ja (vö.: Ortner–Whitehead, 1981:6).

A tár sa dal mi konstrukcionizmus nem a sze xu a li tás alap ve tõ bi o ló -

gi ai té nye i nek a ta ga dá sát je len ti, ha nem e té nyek tár sa dal mi ki fe je zõ -

dé se i nek vizs gá la tát: a sze xu a li tást sze mé lyes, il let ve ma gán ügyünk nek

érez zük, de ezek az ér zé sek min dig ma guk ban fog lal ják a kör nye zõ vi -

lág ban ér vé nyes sze re pe ket, de fi ní ci ó kat, szim bó lu mo kat és je len té se -

ket (vö.: Ross-Rapp, 1983). Az egyé ni sze xu a li tás be ágya zó dik a tár sa da -

lom éle té be és at tól el vá laszt ha tat lan. 

Mint lát hat tuk, a konstrukcionista meg kö ze lí tés ren ge teg olyan

kér dést vet fel, me lyek re vá la szo kat csak multidiszciplináris ku ta tás ad -

hat. Így a konstrukcionizmus alap ve tõ al ko tó ele me egy faj ta bi zony ta -

lan ság – va gyis a sta bil, tár gyi bi zo nyos ság hi á nya –, amely nem szol gál -

tat túl jó hi vat ko zá si ala pot a si ke res ho mo sze xu á lis po li ti kai ak ti viz -

mus hoz. Tár sa dal mi jog igé nyek alá tá masz tá sá ra va ló sá gos, meg fog ha tó

dol gok kel le nek, nem ele gen dõ csu pán el vont konst ruk ci ók ra hi vat koz ni.

A po li ti kai aré ná ban ezért sok szor meg gyõ zõbb nek tûn nek az es  szen -

cia lis ta ér vek. Így ala kul ha tott ki az az ér de kes hely zet, hogy míg a kon-

strukcionista el mé let hí vei a hetero- és ho mo sze xu á lis meg kü lön böz te -

tés tár sa dal mi fik ció-vol tát haj to gat ják, ad dig a ho mo sze xu á lis po li ti ka
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ak ti vis tái sok he lyen ra gasz kod ni lát sza nak az egy más tól vi lá go san el ha -

tá rolt ka te gó ri ák hoz (vö.: Epstein, 1987:243).

Itt ra gad ha tó meg az esszencializmus két fe de lû funk ci ó ja, hi szen

egy részt stra té gi ai sze re pet nyer het a ho mo sze xu á lis le gi ti má ci ó ban,

más részt vi szont erõ sí ti a szak ér tõk tõl, il let ve a szak ér tel met kép vi se lõ

in téz mé nyek tõl va ló füg gést (vö.: Tiefer, 1987:320), ahon nan az em be -

rek hi te les tá jé koz ta tást és út mu ta tást vár nak. Va ló szí nû leg fõ ként ez az

„egy aránt ked ve zõ a mozgalmároknak és a szak ér tõk nek” egy be esés

tart ja to vább ra is élet ben az es  szen cia lis ta ér ve ket.

A tár sa dal mi konstrukcionista meg kö ze lí tés ra di ká lis al eset ének –

vagy foly ta tá sá nak – te kint he tõ a – queer-elméletbe át szû rõ dõ – dekon-

strukcionizmus, mely nek szé les kö rû fel hasz nál ha tó sá gát már töb ben

meg kér dõ je lez ték (vö.: Stein–Plummer, 1994; Adam, 2000). A dekon-

strukcionisták szám ûzik a homoszexualitást az el mé le ti pa let tá ról, ehe -

lyett a sze xu a li tás komp le xebb meg ér té sét ígé rik, vál lal va a klas  szi kus

po li ti kai ak ti viz mus ele rõt le ne dés ének, il let ve el le he tet le nü lé sé nek ve -

szé lyét is. A queer-elmélet ugyan is vizs gá ló dá sa fó ku szát a homoszexual-

itásról a he te ro sze xu a li tás ra – a marginalizáltról a köz pon ti je len ség re –

irá nyít ja, ahol a he te ro sze xu a li tás nem más, mint egy nor ma tív sze xu á lis

rend szer kö te le zõ ér vé nyû ki fe je zõ dé se. A queer ki fe je zés sem utal sem -

mi fé le elõ re meg ha tá ro zott alany ra vagy tárgy ra: „bár mit je lent het, ami

szem be sze gül a nor má lis ként, le gi tim ként, do mi náns ként el fo ga dot tal”

(Halperinm 1995:62).

A queer-elmélet oly mó don dekonstruál, hogy a hetero- és ho mo -

sze xu á lis ka te gó ri á kat új faj ta lo gi ka sze rint ér tel me zi: a ha gyo má nyos

két pó lu sú el len tét pár ok – mint hetero- vagy ho mo sze xu a li tás, kí vül

vagy be lül, normalitás vagy abnormalitás, centralitás vagy marginalitás –

elem zé se so rán fel is me ri ben nük az egy más sal át szõtt és egy más tól el -

vá laszt ha tat lan je len té se ket. Az ilyen tí pu sú elem zés szük ség sze rû en

ma gá ban fog lal ja a „ha tá rok és kor lá tok ös  sze om lá sá nak, és az iden ti tá -

sok ra di ká lis ös  sze za va ro dá sá nak a le he tõ sé gét” (Fuss, 1991:6). Sõt, rá -

vi lá gít a ter mi no ló gi ai ér vé nyes ség prob le ma ti kus pont ja i ra is, hi szen a

ho mo sze xu a li tás a he te ro sze xu a li tás vi szony la tá ban úgy mû kö dik, mint

egy „nél kü löz he tet len bel sõ zár vány – egy da rab ka kint a bent bel se jé -

ben, amely le he tõ vé te szi a ‘ben ti ség’ ar ti ku lá ci ó ját; ha tár sér tés, amely

szük sé ges a ha tár mint olyan meg al ko tá sá hoz” (Fuss, 1991:3). Így a he -

te ro sze xu a li tás ha tá rá nál kez dõ dõ, de egy ben a he te ro sze xu a li tás ha tá rát

uni ver zá lis tár sa dal mi je len tés sel, így a mai tár sa dal mi-kul tu rá lis kód -

rend szer alap ján ös  sze tar to zó nak vélt múlt bé li sze xu á lis gya kor la tok és

iden ti tá sok kap cso la ta is meg kér dõ je lez he tõ. A kö vet ke zõ szin ten a sze xu á -

 lis vágy irá nya – a sze xu á lis ori en tá ció konst ruk ció-jel le ge – vet he tõ fel.

Van nak azon ban, akik a sze xu á lis ori en tá ció bi o ló gi ai rög zí tett sé ge mel -

lett ér vel ve csak a sze xu á lis ma ga tar tás for mák nak az ural ko dó kul tu rá lis

ke re tek ál tal meg ha tá ro zott fel épí tett sé gét hang sú lyoz zák. A sze xu á lis

im pul zus ra – kész te tés re, vágy ra – is konst ruk ci ó ként te kin tõ ra di ká lis

irány zat pe dig el jut egé szen a sze xu a li tás fo gal mi dekonstrukciójáig.

(Vö.: Vance, 1989:18–19.)

Ezen a pon ton ér de mes utal ni azok ra a meg fi gye lé sek re, me lyek

rá vi lá gí ta nak ma gá nak a sze xu a li tás nak is tár sa dal mi lag meg konst ru ált

jel le gé re: „ami sze xu á lis egy adott kon tex tus ban, ta lán nem az egy má -

sik ban; egy él mény a tár sa dal mi lag el sa já tí tott je len té sek al kal ma zá sa

ré vén vá lik sze xu á lis sá” (Caplan, 1987:2). Azt is ér de mes meg je gyez ni,

hogy egyes kul tú rák ban nem lé te zik sem mi fé le, a sze xu a li tás ra vo nat -

ko zó for má lis el mé let, más hol pe dig a tár sa dal mi ne mek rõl, a fér fi as ság

és nõ i es ség kri té ri u ma i ról al ko tott el kép ze lé se ket nem az ál ta lunk meg -

szo kott szim met ri kus du a liz mus ural ja (vö.: Ortner–Whitehead, 1981:6).

A tár sa dal mi konstrukcionizmus nem a sze xu a li tás alap ve tõ bi o ló -

gi ai té nye i nek a ta ga dá sát je len ti, ha nem e té nyek tár sa dal mi ki fe je zõ -

dé se i nek vizs gá la tát: a sze xu a li tást sze mé lyes, il let ve ma gán ügyünk nek

érez zük, de ezek az ér zé sek min dig ma guk ban fog lal ják a kör nye zõ vi -

lág ban ér vé nyes sze re pe ket, de fi ní ci ó kat, szim bó lu mo kat és je len té se -

ket (vö.: Ross-Rapp, 1983). Az egyé ni sze xu a li tás be ágya zó dik a tár sa da -

lom éle té be és at tól el vá laszt ha tat lan. 

Mint lát hat tuk, a konstrukcionista meg kö ze lí tés ren ge teg olyan

kér dést vet fel, me lyek re vá la szo kat csak multidiszciplináris ku ta tás ad -

hat. Így a konstrukcionizmus alap ve tõ al ko tó ele me egy faj ta bi zony ta -

lan ság – va gyis a sta bil, tár gyi bi zo nyos ság hi á nya –, amely nem szol gál -

tat túl jó hi vat ko zá si ala pot a si ke res ho mo sze xu á lis po li ti kai ak ti viz -

mus hoz. Tár sa dal mi jog igé nyek alá tá masz tá sá ra va ló sá gos, meg fog ha tó

dol gok kel le nek, nem ele gen dõ csu pán el vont konst ruk ci ók ra hi vat koz ni.

A po li ti kai aré ná ban ezért sok szor meg gyõ zõbb nek tûn nek az es  szen -

cia lis ta ér vek. Így ala kul ha tott ki az az ér de kes hely zet, hogy míg a kon-

strukcionista el mé let hí vei a hetero- és ho mo sze xu á lis meg kü lön böz te -

tés tár sa dal mi fik ció-vol tát haj to gat ják, ad dig a ho mo sze xu á lis po li ti ka
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ki üre se dik, és így egy re ke vés bé szol gál hat to váb bi – kü lö nö sen iden ti -

tás ala pú – po li ti kai cé lo kat. E meg kö ze lí tés nél azon ban fon tos hang sú -

lyoz ni poszt mo dern ih le tett sé gét és kor lá to zott el ter jedt sé gét, hi szen

el sõ sor ban a nyu ga ti vi lág meg ha tá ro zott he lye i re – pél dá ul egyes

észak-ame ri kai egye te mi kö rök re – jel lem zõ.

2.3. Ös  szeg zés

Eb ben a fe je zet ben a ho mo sze xu a li tás po li ti ká já val fog lal koz tam, az az:

olyan el mé le ti ke re te ket pró bál tam fel vá zol ni, me lye ken be lül a ho mo -

sze xu a li tás tár sa dal mi ka te gó ri á já nak át po li ti zá ló dá sa ér tel mez he tõ vé

vá lik. Eh hez ki in du ló pont ként a ho mo sze xu á lis po li ti ka fo gal mi meg -

ha tá ro zá sát vél tem szük sé ges nek.

A ho mo sze xu á lis po li ti kát a mo dern tár sa dal mak ra jel lem zõ iden ti -

tás po li ti kák – il let ve „élet po li ti kai stra té gi ák” – egyik jel leg ze tes tí pu -

sa ként meg fo gal maz va azo kat a po li ti kai aktorokat pró bál tam azo no sí ta ni,

akik ezt a po li ti kát mû vel he tik. Amint ko ráb ban hang sú lyoz tam, –

ideáltipikusan – ezek olyan ho mo sze xu á lis ala nyok, akik nek ho mo sze xu á -

 lis iden ti tá sa szük ség kép pen a ho mo sze xu a li tás tár sa dal mi ka te gó ri á já -

hoz és je len té se i hez kap cso ló dik. A ho mo sze xu a li tás je len té sé nek –

egyé ni és tár sa dal mi – iden ti fi ká ci ós és attribúciós kon tex tu sok ban va ló

vizs gá la ta so rán azon ban egy részt a ho mo sze xu á lis iden ti tá sú alany,

más részt ma ga a ho mo sze xu a li tás ka te gó ri á ja problematizálódott.

A po li ti kai ak ti viz mus hoz so kak ál tal ki ke rül he tet len nek vélt ho -

mo sze xu á lis iden ti tá sok cso port kö zi, il let ve tár sa dal mi szin ten „fik ci ók -

ként”, az egyé ne ket te kint ve „fe nye ge tett iden ti tá sok ként” ér tel me -

zõd tek. A ho mo sze xu a li tás ka te gó ri á ja pe dig egy – a „he te ro sze xu á lis

alap fel te vést” tük rö zõ – „he te ro sze xu á lis kon cep ci ó ként” je lent meg,

mely ön ma gá ban ér tel mez he tet len.

A ho mo sze xu á lis ka te gó ria – és iden ti tás – elég te len sé ge re fe ren ci -

át lan sá gá ból adó dott, il let ve an nak a fel nem is me ré sé bõl – vagy egy faj -

ta tár sa dal mi kon szen zu son nyug vó tu da tos fél re is me ré sé bõl –, hogy a

tár sa dal mi ne mi nor mák kul tu rá lis mát ri xá ban a bi o ló gi ai nem, a tár sa -

dal mi ne mi sze rep, a sze xu á lis gya kor la tok és a vá gyak egy sé ge meg kér -

dõ je lez he tõ és ese ten ként meg kér dõ je le zen dõ.

is ké pe zõ ho mo sze xu a li tás nem il leszt he tõ be le tel je sen a sze xu á lis kü -

lön bö zõ ség fo ga lom kö ré be, ám ugyan ak kor on nan el sem hagy ha tó.

Eb ben a kon tex tus ban a ho mo sze xu á lis iden ti tás re fe ren ci át lan ná

vá lik, és he lyét olyan iden ti tás kom po nen sek – pél dá ul a kor, a tár sa dal -

mi hely zet, a nem, az ál lam pol gár ság, az et ni kai ho va tar to zás, a sze xu á lis

pre fe ren cia – ve he tik át, me lye ket ko ráb ban „el nyom tak a mo no li ti kus

lesz bi kus és me leg iden ti tás meg je lö lé sek” (Duggan, 1992:967; vö.: Seid -

man, 1994:173). Kö vet ke zés kép pen a ho mo sze xu a li tás fel vál la lá sa is je -

len tés nél kü li vé vá lik: 

„Az a ‘te’, aki elõtt fel tá rul koz tam, most egy más fé le ho má lyos te rü let elé

ke rül. Va ló já ban nem tör tént más, mint hogy a ho mály az egyik te rü let rõl

a má sik ra to ló dott: az elõtt nem tud tad, va jon ‘az va gyok-e’, most vi szont

azt nem tu dod, hogy mit je lent ‘an nak’ len ni.” (Butler, 1991:15–16)

Judith Butler, a poszt mo dern fe mi niz mus egyik leg je len tõ sebb el mé -

let  al ko tó ja sze rint csu pán az „iden ti tás alap ját ké pe zõ il lú zi ók nak”

(1990:44) ne vez he tõk azok az el gon do lá sok, me lyek – a tár sa dal mi ne mi

meg osz tott ság kö te le zõ gya kor la ta i ból adó dó an – el fo gad ják az alany, il -

let ve az iden ti tás bel sõ ko he ren ci á ját. Ez a bel sõ ko he ren cia ugyan is –

mely a tár sa dal mi ne mi nor mák kul tu rá lis mát ri xát te kint ve az aszim -

met ri ku san el kü lö nü lõ „nõi” és „fér fi” tu laj don sá gok el len té tes sé gé -

ben, il let ve ez zel ös  sze füg gés ben a „vágy heteroszexualizálásában”

nyil vá nul meg – a bi o ló gi ai nem (sex), a tár sa dal mi ne mi sze rep (gender),

a sze xu á lis gya kor la tok (sexual practice) és a vá gyak (desire) egy más nak

va ló meg fe lel tet he tõ sé gé nek, il let ve egy sé ges sé gé nek fel té te le zé sé re

épül: mint ha egy sze mély ese té ben fel tét le nül ok-oko za ti kap cso lat lé -

tez ne bi o ló gi ai ne me, kul tu rá li san konst ru ált ne mi sze re pei és – e két

„alap di men zió” ki fe je zõ dé se i ként vagy ha tá sa i ként ér tel me zett – sze -

xu á lis vá gyai, il let ve sze xu á lis ma ga tar tá sa kö zött (vö.: Butler, 1990:23).

Butler e lát szó la gos egy ség meg kér dõ je le zé sét ér tel me zi az iden ti tás

dekonstrukciójaként, mely el ve zet het egy új faj ta (identitás)politika ki -

ala kí tá sá ig – szem ben az zal az el ter jedt (sze xu á lis, il let ve tár sa dal mi ne -

mi) po li ti kai gya kor lat tal, mely ép pen azo kat „kö ti rög höz” és szo rít ja

kor lá tok kö zé, akik nek a tár sa dal mi kép vi se le tét és fel sza ba dí tá sát el ér ni

re mé li (1990:189).

Az ilyen, po li ti kai tett ként is meg fo gal maz ha tó dekonstrukció so -

rán a ho mo sze xu a li tás szó és ka te gó ria las san – de el ke rül he tet le nül –
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ki üre se dik, és így egy re ke vés bé szol gál hat to váb bi – kü lö nö sen iden ti -
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3. A homoszexualitással kap cso la tos tár sa dal mi at ti tû -
dök Ma gyar or szá gon a jog al ko tás és a jog al kal ma -
zás tükrében23

A ho mo sze xu a li tás po li ti ká ja ilyen ér te lem ben „dekonstruálás” –

az az a tár sa dal mi ne mi és a sze xu á lis iden ti tá sok al ko tó ele me i nek és

tár sa dal mi-kul tu rá lis kör nye ze té nek új ra- és új já ér tel me zé sé – után ki -

ált, ahol a dekonstruálás ma ga vál hat po li ti kai ak tus sá.

A ho mo sze xu a li tás po li ti ká já nak elem zé se te hát csak több szin ten,

az es  szen cia lis ta és a tár sa dal mi konstrukcionista meg kö ze lí té sek má ig

jel lem zõ „együtt élé sé nek” fi gye lem be vé te lé vel va ló sít ha tó meg, mely -

 lyel kap cso lat ban igen meg fon to lan dó nak – és a ré szem rõl kö ve ten dõ -

nek – vé lem Craig Calhoun kö vet ke zõ ja vas la ta it:

Az iden ti tás es  szen cia lis ta meg kö ze lí té se i nek ural má tól nem sza ba dul ha -

tunk meg egy sze rû en az zal, hogy el len té tes meg kö ze lí tést al kal ma zunk.

A ki utat in kább az kí nál ja, hogy a nyu ga ti gon dol ko dás el múlt két száz

évé ben meg sok szo ro zód tak – és elõ re lát ha tó lag még job ban meg sza po -

rod nak – azok az el mé le ti és gya kor la ti esz kö zök, ame lyek se gít sé gé vel

meg bir kóz ha tunk az iden ti tás és a kü lön bö zõ ség prob lé má i val. Az es-

szencializmushoz hoz zá ad juk a konstrukcionizmust, s e du a liz mus hoz

hoz zá tes  szük az iden ti tá sok dekonstrukciójának és meg erõ sí té sé nek le he -

tõ sé gét. (Calhoun, 1997:103)
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tö röl je el a bün te tõ tör vény könyv azon ren del ke zé se it – el sõ sor ban a 199.

pa ra gra fust –, me lyek diszk ri mi nál ják a ho mo sze xu á lis fér fi a kat és a lesz bi -

kus nõ ket. 2002. szep tem ber 3-án az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za tá ban al kot -

mány el le nes nek mi nõ sí tet te és meg sem mi sí tet te a Bün te tõ Tör vény könyv -

rõl szó ló 1978. évi IV. tör vény 199. és 200. pa ra gra fu sát.

A ma gyar al kot mány el vi leg tilt min den fé le meg kü lön böz te tést. En -

 nek alap ján elõ ször 1993-ban for dult há rom szer ve zet – a Lambda Bu da -

 pest Ba rá ti Tár sa ság, a Ho mé rosz Egye sü let és a Ma gyar Zsi dó Lesz  bi kus

és Gay Cso port – az Al kot mány bí ró ság hoz a Btk. 199. § el len. Majd 1996-

ban Ju hász Gé za egy át fo góbb al kot mány bí ró sá gi in dít ványt ké szí tett a

sze xu á lis bûn cse lek mé nyek kel kapcsolatban.24

Írá som ban az zal a cél lal te kin tem át az azo nos ne mû ek kö zöt ti kap -

cso la to kat meg kü lön böz te tõ ma gyar bün te tõ tör vé nyek tör té ne tét, hogy

rá mu tat has sak a jog al ko tói el vek nek azok ra a meg kér dõ je lez he tõ ele -

me i re, me lyek a 21. szá zad ban az Eu ró pai Uni ó ba tar tó Ma gyar or szá gon

már rég óta fö lül vizs gá lat ra szo rul tak. 

A ma gyar tör vé nyek az azo nos ne mû ek kö zöt ti bün te ten dõ kap cso -

la tok meg je lö lé sé re a 19. szá zad tól nap ja in kig a faj ta lan ság ki fe je zést –

ko ráb ban pe dig el sõ sor ban a szo dó mia szót, il let ve an nak ese ten ként jel -

zõk kel el lá tott la tin alak ját – hasz nál ták. (A Ma gyar or szá gon va la ha is ha tá -

lyos bün te tõ tör vény köny vek ben te hát hi á ba ke res sük a 19. szá zad vé gén

szü le tett és az óta szé les kör ben el ter jedt ho mo sze xu a li tás vagy ho mo  sze xu á -

lis sza va kat.)

2002. szep tem ber 3. elõtt a ma gyar bün te tõ tör vény hat pa ra gra fu sa

fog lal ko zott a faj ta lan ság til tá sá val: a „Sze mé rem el le ni erõ szak” cí mû

198. §, a „Ter mé szet el le ni faj ta lan ság” cí mû 199. §, a „Ter mé szet el le ni

erõ sza kos faj ta lan ság” cí mû 200. §, a „Meg ron tás” cí mû 201. és 202. §

és a „Vér fer tõ zés” cí mû 203. §. Ezek kö zül ese ten ként ne héz volt el -

dön te ni, hogy me lyek fog lal koz tak ki fe je zet ten a homoszexualitással,

hi szen a sze mé rem el le ni erõ szak el kö ve tõ i nek kö re – a tör vény szö ve -

ge sze rint – ma gá ban fog lal ta a ter mé szet el le ni erõ sza kos faj ta lan ság el -

kö ve tõ i nek körét,25 és ugyan így a meg ron tás el kö ve tõi kö ré be tar toz tak

A ho mo sze xu a li tás tör té ne ti leg vál to zó meg íté lé sé nek egyik leg job ban

ku tat ha tó as pek tu sa egy adott tár sa da lom jog rend jé nek, kü lö nö sen

bün te tõ tör vé nye i nek vizs gá la ta. A bün te tõ jog az adott tár sa da lom ban

el fo ga dott és ko di fi kált nor mák meg sze gé sét szank ci o nál ja, még pe dig

az ál lam ere jé vel és tá mo ga tá sá val. Bi zo nyos tí pu sú nor ma sze gé sek

bûn cse lek mén  nyé nyil vá ní tá sa és bün te ten dõ vé té te le te hát konk ré tan

egyes nor mák ki emelt fon tos sá gát jel zi, ál ta lá no san pe dig az adott tár sa -

da lom nor ma rend sze rét tük rö zi. A ma gyar jog rend tör té ne ti át te kin té se

így vál hat a homoszexualitással kap cso la tos tár sa dal mi at ti tû dök fel tér -

ké pe zé sé nek egyik – ed dig ke vés sé ku ta tott – esz kö zé vé.

A ma gyar bün te tõ jog nak a homoszexualitással kap cso lat ba hoz ha tó

ren del ke zé se it va la mint e ren del ke zé sek tör té ne ti hát te rét nem csak

azért fon tos át te kin te ni, mert ez a jog ág tud a leg ra di ká li sab ban be avat -

koz ni – a sze mé lyes sza bad ság kor lá to zá sá nak le he tõ sé gé vel – az em be -

rek éle té be, ha nem azért is, mert a ho mo sze xu á li so kat érin tõ egyéb jo gi

meg kü lön böz te té sek azok ban az el vek ben gyö ke rez nek, me lyek az

azo nos ne mû ek kö zöt ti kap cso la tok bün te ten dõ sé gét hir de tik. Ezen el -

vek lé nye gi ele me i nek elem zé sé vel – fõ ként a kü lön bö zõ tör vé nyek hez

és jog gya kor lat ok hoz fû zött ma gya rá za tok alap ján – fel tár ha tó, hogy a

ma gyar tár sa da lom tör té ne té nek meg ha tá ro zott kor sza ka i ban mi lyen hi -

vat ko zá sok kal hoz tak – bí rói és tár sa dal mi – íté le tet az azo nos ne mû ek

kö zöt ti kap cso la tok ról.

3.1. Az Al kot mány bí ró ság 2002. szep tem ber 3-i 

ha tá ro za ta és az azt meg elõ zõ hely zet

Az Eu ró pai Par la ment Kül ügyi Bi zott sá ga 2002 jú ni u sá ban köz zé tett 72. szá -

mú aján lá sá ban is mé tel ten fel hív ta a ma gyar kor mány fi gyel mét ar ra, hogy
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24 Mind két al kot mány bí ró sá gi be ad vány meg ta lál ha tó az Amsz ter dam után cí mû

kö tet ben (ILGA-Europe–Háttér, 2000).

25 A két pa ra gra fus szö ve ge az el sõ tag mon dat tól el te kint ve azo nos: Sze mé rem el le ni
erõ szak – 198. §: (1) Aki mást erõ szak kal, avagy az élet vagy tes ti ép ség el len irá -

nyu ló köz vet len fe nye ge tés sel faj ta lan ság ra, vagy en nek el tû ré sé re kény sze rít,



tö röl je el a bün te tõ tör vény könyv azon ren del ke zé se it – el sõ sor ban a 199.

pa ra gra fust –, me lyek diszk ri mi nál ják a ho mo sze xu á lis fér fi a kat és a lesz bi -

kus nõ ket. 2002. szep tem ber 3-án az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za tá ban al kot -
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24 Mind két al kot mány bí ró sá gi be ad vány meg ta lál ha tó az Amsz ter dam után cí mû

kö tet ben (ILGA-Europe–Háttér, 2000).

25 A két pa ra gra fus szö ve ge az el sõ tag mon dat tól el te kint ve azo nos: Sze mé rem el le ni
erõ szak – 198. §: (1) Aki mást erõ szak kal, avagy az élet vagy tes ti ép ség el len irá -

nyu ló köz vet len fe nye ge tés sel faj ta lan ság ra, vagy en nek el tû ré sé re kény sze rít,



mé rem sér tõ cse lek mény csak ak kor faj ta lan ság, ha […] a tet tes sze xu á lis

in dí ték ból vagy cél ból kö ve ti el. […]28

E ma gya rá zat, il let ve a ko ráb ban em lí tett pa ra gra fu sok szö ve gé nek

leg fõbb hi á nyos sá ga az, hogy nem te szik le he tõ vé a vi lá gos ér tel me zést,

ami – mint a ké sõb bi ek ben lát ni fog juk – nem új ke le tû prob lé ma a ma -

gyar jog ne mi er kölc  csel kap cso la tos sza bá lyo zá sá ban. 

Az azo nos ne mû ek kö zöt ti kap cso la tok diszk ri mi ná ci ó ja leg in kább

a 199. § lé té ben, il let ve a 201. pa ra gra fus ban sze rep lõ – az azo nos ne mû -

ek (18 év) és a kü lön bö zõ ne mû ek (14 év) kö zöt ti sze xu á lis kap cso la -

tok ban meg ál la pí tott ún. be le egye zé si kor ha tár ra vo nat ko zó – meg kü -

lön böz te tés ben volt tet ten ér he tõ. Ezen kí vül az egy ér tel mû en a ho mo -

sze xu á lis kap cso la tok ra uta ló – né mi leg kö zép ko ri szel le met idé zõ –

„ter mé szet el le ni faj ta lan ság” ki fe je zés önál ló sze re pel te té se és ki eme -

lé se ön ma gá ban is diszk ri mi na tív tett ként ér tel mez he tõ, hi szen az így

ne ve zett cse lek mé nyek til tá sa más pa ra gra fu sok nak is ré sze. 

Kér dés, hogy mi lyen jog al ko tói cél ve ze tett az azo nos ne mû ek kö -

zöt ti kap cso la to kat diszk ri mi ná ló jo gi hely zet ki ala ku lá sá hoz. Ha vá la -

szol ni aka runk e kér dés re több té nye zõt kell fi gye lem be ven nünk: egy -

részt a jog al ko tó ál tal vé den dõ nek ítélt jog tárgy mi ben lét ét és az eh hez

kap cso ló dó fel té te le zé se ket, va la mint az azo nos ne mû ek kap cso la ta i ra

vo nat koz tat ha tó jo gi sza bá lyo zás tör té ne ti ala ku lá sát. 

A „faj ta lan ság”, il let ve a „ter mé szet el le ni faj ta lan ság” ki emelt til -

tá sá val a ma gyar tör vé nyek a szó ban for gó – ese ten ként nem túl vi lá go -

san meg ha tá ro zott – cse lek mé nyek tár sa dal mi ve szé lyes sé gét fe jez ték

ki. Eb ben a kon tex tus ban a vé den dõ jo gi tárgy nak ál ta lá no san a ne mi

er kölcs, konk ré tan a 199. § ese té ben „az if jú ság egész sé ges irá nyú sze -

xu á lis fejlõdése”,29 az Al kot mány bí ró ság egyik ha tá ro za ta alap ján pe dig

a gyer me kek meg fe le lõ tes ti, szel le mi és er köl csi fejlõdése30 tûnt. A vé -

dett jog tárgy ilyen meg ha tá ro zá sa olyan fel té te le zé sek el fo ga dá sá ra utal,

me lyek sze rint az azo nos ne mû ek kö zött mû kö dõ és tõ lük min den bi -

zon  nyal el ta nul ha tó kap cso la tok tól azért vé den dõ a tár sa da lom, mert

ezek mind er köl csi leg, mind egész sé gi leg kár té kony ha tá sú ak le het nek.

Az if jú ság vé del mé nek hang sú lyo zá sa te hát  – ki mon dat la nul, de uta lás -

a ter mé szet el le ni faj ta lan ság elkövetõi.26 Ugyan ezt a lo gi kát kö vet ve a

vér fer tõ zés rõl szó ló pa ra gra fus ban a „ter mé szet el le ni faj ta lan ság” ki fe -

je zés al kal ma zá sa fe les le ges, hi szen itt a „ter mé szet el le ni faj ta lan sá -

got” is ma gá ban fog la ló meg ron tás sze re pel te té se elég sé ges volna.27

A faj ta lan ság fo gal ma a ha tá lyos bün te tõ tör vény könyv höz fû zött

ma gya rá zat sze rint – is – „ér tel me zés re szo ru ló tény ál lá si elem”, mely -

nek meg ha tá ro zá sa a kö vet ke zõ: 

Faj ta lan ság – a kö zö sü lés ki vé te lé vel – min den sú lyo san sze mé rem sér tõ

cse lek mény, amely a ne mi vágy fel kel té sé re vagy ki elé gí té sé re szol gál.

[…] El len ben nem bün te ti a ren del ke zés az em ber nek ál lat tal vég hez vitt

faj ta lan sá gát. […] A cse lek mény sze mé rem sér tõ vol tát a tár sa da lom ban

ural ko dó er köl csi sza bá lyok és szo ká sok, nem pe dig az el kö ve tõ vagy a

pas  szív alany egyé ni fel fo gá sa alap ján kell meg ítél ni. A ne mi vágy fel kel -

té sé re vagy ki elé gí té sé re al kal mas cse lek mé nyek egy ré szét a mai köz fel -

fo gás „nor má lis”-nak, más ré szét „rend el le nes”-nek, de a part ner be le -

egye zé se ese tén ál ta lá ban meg en ge dett nek vagy el tûr he tõ nek tart ja. Sze -

mé rem sér tõ ek vi szont a ha son ló cse lek mé nyek a má sik part ner

be le egye zé sé nek hi á nyá ban, to váb bá bi zo nyos part ne rek vagy bi zo nyos

kö rül mé nyek kö zött […]. Mind amel lett csak a „sú lyo san” sze mé rem sér tõ

cse lek mény te kint he tõ faj ta lan ság nak. Így pl. nem te kint he tõ a sze mé -

rem ér zet sú lyos meg sér té sé nek egy nõ meg csó ko lá sa […]. Vé gül a sze -
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vagy vé de ke zés re, il le tõ leg aka rat nyil vá ní tás ra kép te len ál la po tát hasz nál ja fel

faj ta lan ság ra, bûn tet tet kö vet el, és két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság vesz -

tés sel bün te ten dõ. […]. Ter mé szet el le ni erõ sza kos faj ta lan ság - 200. §: (1) Aki azo -
nos ne mû sze mélyt erõ szak kal, avagy az élet vagy tes ti ép ség el len irá nyu ló köz -

vet len fe nye ge tés sel faj ta lan ság ra, vagy en nek el tû ré sé re kény sze rít, vagy vé -

de ke zés re, il le tõ leg aka rat nyil vá ní tás ra kép te len ál la po tát hasz nál ja fel

faj ta lan ság ra, bûn tet tet kö vet el, és két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság vesz -

tés sel bün te ten dõ. […]

26 Az egyik pa ra gra fus ban tel jes egé szé ben meg ta lál ha tó a má sik szö ve ge: Meg -

ron tás - 201.§: (1) Aki ti zen ne gye dik élet év ét be nem töl tött sze mél  lyel kö zö -

sül, va la mint az a ti zen nyol ca dik élet év ét be töl tött sze mély, aki ti zen ne gye dik élet év ét
meg nem ha la dott sze mél  lyel faj ta lan ko dik, bûn tet tet kö vet el, és egy év tõl öt évig

ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ. […]. Ter mé szet el le ni faj ta lan ság –
199.§: Az a ti zen nyol ca dik élet év ét be töl tött sze mély, aki en nél fi a ta labb, azo nos ne mû
sze mél  lyel faj ta lan ko dik, bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ sza bad ság -

vesz tés sel bün te ten dõ.

27 Vér fer tõ zés - 203.§: (1) Aki egye nes ági ro ko ná val kö zö sül vagy faj ta lan ko dik,
bûn tet tet kö vet el, és egy év tõl öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten -

dõ. […] (3) Aki test vé ré vel kö zö sül vagy ter mé szet el le ni faj ta lan sá got kö vet el,

vét ség mi att két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

28 A Bün te tõ Tör vény könyv ma gya rá za ta II. 1986. Bu da pest: Köz gaz da sá gi és Jo -

gi Könyv ki adó. 608.

29 CompLex CD Jog tár. Le zár va: 2000. áp ri lis 30.

30 Lásd a 21/1996. (V.17.) AB ha tá ro za tot.
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be le egye zé sé nek hi á nyá ban, to váb bá bi zo nyos part ne rek vagy bi zo nyos

kö rül mé nyek kö zött […]. Mind amel lett csak a „sú lyo san” sze mé rem sér tõ

cse lek mény te kint he tõ faj ta lan ság nak. Így pl. nem te kint he tõ a sze mé -
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vagy vé de ke zés re, il le tõ leg aka rat nyil vá ní tás ra kép te len ál la po tát hasz nál ja fel

faj ta lan ság ra, bûn tet tet kö vet el, és két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság vesz -
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tés sel bün te ten dõ. […]

26 Az egyik pa ra gra fus ban tel jes egé szé ben meg ta lál ha tó a má sik szö ve ge: Meg -

ron tás - 201.§: (1) Aki ti zen ne gye dik élet év ét be nem töl tött sze mél  lyel kö zö -
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199.§: Az a ti zen nyol ca dik élet év ét be töl tött sze mély, aki en nél fi a ta labb, azo nos ne mû
sze mél  lyel faj ta lan ko dik, bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ sza bad ság -

vesz tés sel bün te ten dõ.

27 Vér fer tõ zés - 203.§: (1) Aki egye nes ági ro ko ná val kö zö sül vagy faj ta lan ko dik,
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28 A Bün te tõ Tör vény könyv ma gya rá za ta II. 1986. Bu da pest: Köz gaz da sá gi és Jo -

gi Könyv ki adó. 608.

29 CompLex CD Jog tár. Le zár va: 2000. áp ri lis 30.

30 Lásd a 21/1996. (V.17.) AB ha tá ro za tot.



3.2. A kí vá na tos he te ro sze xu a li tás nor má ja a ma gyar

jog tör té net ben

Az 1978. évi IV. tör vény azo nos ne mû ek kö zöt ti kap cso la tok ra vo nat ko -

zó til tá sa i nak jog tör té ne ti elõzményei32 az 1961. évi V. tör vény ben, il let -

ve az 1878. évi V. tör vény ben ta lál ha tók. Az 1961. évi V. tör vény „Ter -

mé szet el le ni faj ta lan ság ról” szó ló 278. és 279. pa ra gra fu sa az 1878-as

ren del ke zé sek hez ké pest több szem pont ból meg újult: a faj ta lan ság

sze rû en – ös  sze kap cso ló dik a ho mo sze xu a li tás ki ala ku lá sá ra vo nat ko zó

ál lás fog la lás sal: az „el ta nul ha tó ság mo tí vu má val”. 

Mind eb bõl a ma gyar jog al ko tók ama meg gyõ zõ dé sé re kö vet kez tet -

he tünk, mi sze rint a né pes ség egy sé ges he te ro sze xu á lis szo ci a li zá ci ó ja

len ne a kí vá na tos ál la pot, mely ké sõbb, éret tebb kor ban eset leg foly ta -

tód hat egy faj ta ho mo sze xu á lis reszocializációval (vö.: Troiden, 1988). Pél dá ul

az – im már meg sem mi sí tett – 199. § ma gya rá za ta sze rint a ser dü lõ-if jú -

kor ban – az az a „ne mi ösz tö nök ki ala ku lá sá nak, rög zü lé sé nek” idõ sza ká -

ban – lé võ ket „érõ sze xu á lis at ro ci tá sok a ne mi ösz tö nök el fer dü lé sé nek,

a ho mo sze xu a li tás ki ala ku lá sá nak ve szé lyé vel jár”.31 Ez a meg kö ze lí tés a

homoszexualitást, egy faj ta ve szély for rás ként, egyé ni leg vá laszt ha tó, de –

a tár sa dal mi meg kü lön böz te té sek bõl fa ka dó – hát rá nyok kal já ró élet stra -

té gia-op ci ó ként ke zel te, me lyet ép pen hát rá nyai mi att kel le ne csak éret -

tebb kor ban az egyé nek szá má ra hoz zá fér he tõ vé ten ni.

A ma gyar jog al ko tók nem szá mol tak az „ele ve el fer dü lés”, az az a

ve le szü le tett ho mo sze xu a li tás le he tõ sé gé vel, mely eset ben a he te ro sze -

xu á lis szo ci a li zá ció egy faj ta kény szer ként je le nik meg és ez ál tal za va ro -

kat okoz hat a sze mé lyi ség fej lõ dés ben. Va la mint nem vet ték fi gye lem be

azt a tényt, hogy akár „el ta nul ha tó nak”, akár bi o ló gi a i lag meg ha tá ro -

zott nak té te lez zük a homoszexualitást, en nek fel vál la lá sa töb bek kö zött

az in téz mé nye sí tett diszk ri mi ná ció mi att jár az érin tett sze mé lyek szá -

má ra a ne ga tív tár sa dal mi meg íté lés ben tük rö zõ dõ és éle tü ket alap ve tõ en

be fo lyá so ló hát rá nyok kal.

A kí vá na tos – il let ve ese ten ként kö te le zõ – he te ro sze xu a li tás nor -

má ja a ma gyar jog rend szer ré gi ha gyo má nya. Ha rö vi den át te kint jük az

azo nos ne mû ek kap cso la ta i ra vo nat koz tat ha tó jo gi sza bá lyo zás tör té ne ti

ala ku lá sát, ké pet kap ha tunk e nor ma gyö ke re i rõl és ös  sze te võ i rõl.

�TAKÁCS JUDIT: Homoszexualitás és társadalom 3 A homoszexualitással kap cso la tos tár sa dal mi at ti tû dök Ma gyar or szá gon…�
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31 CompLex CD Jog tár. Kü lön fi gyel met ér de mel az itt al kal ma zott ter mi no ló gia:

„el fer dü lés”, „veszély”.

32 Az 1961. V. 278. § szin te szó sze rint meg egye zik az 1978. IV. tör vény „Ter mé -

szet el le ni erõ sza kos faj ta lan ság” cí mû – az AB ál tal im már el tö rölt – 200. pa ra -

gra fu sá nak szö ve gé vel. Az 1961. V. 279. § pe dig az 1978-as – az AB ál tal szin tén

fris sen meg sem mi sí tett – 199. § elõ kép ének te kint he tõ, az zal a kü lönb ség gel,

hogy 1961-ben az azo nos ne mû kap cso la tok te kin te té ben az ún. be le egye zé si

kor ha tár még ma ga sabb – 20 év – volt és az 1961-es vál to zat ban még ki emel ten

sze re pelt a „má so kat meg bot rán koz ta tó mó don” el kö ve tett faj ta lan ság bün te -

té se is. (1961.V. 279. §: Há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ a) az a
hu sza dik élet év ét be töl tött sze mély, aki ti zen ne gye dik élet év ét már be töl tött, de hu sza dik
élet év ét még túl nem ha la dott sze mél  lyel ter mé szet el le ni faj ta lan sá got kö vet el, b) aki
ter mé szet el le ni faj ta lan sá got má so kat meg bot rán koz ta tó mó don kö vet el. In: Tör vé -

nyek és ren de le tek hi va ta los gyûj te mé nye. Bu da pest: 1962:64.) Az 1961. V. tör -

vény meg ron tás ról szó ló 280. pa ra gra fu sa vi szont nem az 1978-as 201. pa ra gra -

fus ban al kal ma zott gya kor la tot kö vet te, az az a meg ron tás cím alatt nem is mé -

tel te meg a „ter mé szet el le ni faj ta lan sá got” til tó 279. §-t. A sze mé rem el le ni

erõ szak ról szó ló 1961-es 277. § még ki fe je zet ten a „há zas tár si élet kö zös ség kí -

vü li” faj ta lan ság ra kény sze rí tést til tot ta, va gyis ez a bûn cse lek mény csak egy -

más sal nem há zas nõk és fér fi ak kö zött va ló sul ha tott meg. (Ezt az ér tel me zést

erõ sí ti a 277.§ kö vet ke zõ ré sze: (3) Ha az el kö ve tõ és a sér tett az el sõ fo kú íté let meg -
ho za ta la elõtt há zas sá got köt, a bün te tést kor lát la nul eny hí te ni le het.) Így kü lön ren -

del kez tek – a 278. pa ra gra fus ban – az azo nos ne mû ek kö zöt ti, erõ szak kal el kö -

ve tett faj ta lan ság ról, míg a há zas sá gon be lü li erõ sza kos ne mi cse lek mé nyek kel

egy ál ta lán nem fog lal koz tak. Ez utób bi moz za na tot a ké sõb bi ek ben úgy kor ri -

gál ták, hogy mind az erõ sza kos kö zö sü lést til tó 197.§, mind a sze mé rem el le ni

erõ sza kot bün te tõ 198.§ szö ve gét meg vál toz tat ták. A ma ha tá lyos tör vény meg -

fe le lõ – 197. és 198. – pa ra gra fu sai a ko ráb bi „Aki nõt há zas sá gi élet kö zös sé gen

kí vül erõszakkal…” (1961.V. 276. §.), il let ve „Aki mást há zas sá gi élet kö zös sé -

gen kí vül erõ szak kal” (1961.V. 277. §.) he lyett az „Aki mást erõszakkal…” sza -

vak kal kez dõd nek. Így jö he tett lét re az a fur csa hely zet, hogy a ma ha tá lyos

198. § meg vál toz ta tott meg fo gal ma zá sa fe les le ges sé tet te a 200. §-t. Az AB ha -

tá ro zat te hát egy amúgy is fe les le ges pa ra gra fust sem mi sí tett meg: a sze mé rem

el le ni erõ szak el kö ve tõi és ál do za ti kö rét a le he tõ leg job ban ki ter jesz tet ték,

még sem vet ték fi gye lem be azt, hogy a „más”-ban ben ne fog lal ta tik az „azo nos

ne mû sze mély” is.



3.2. A kí vá na tos he te ro sze xu a li tás nor má ja a ma gyar

jog tör té net ben

Az 1978. évi IV. tör vény azo nos ne mû ek kö zöt ti kap cso la tok ra vo nat ko -

zó til tá sa i nak jog tör té ne ti elõzményei32 az 1961. évi V. tör vény ben, il let -

ve az 1878. évi V. tör vény ben ta lál ha tók. Az 1961. évi V. tör vény „Ter -

mé szet el le ni faj ta lan ság ról” szó ló 278. és 279. pa ra gra fu sa az 1878-as

ren del ke zé sek hez ké pest több szem pont ból meg újult: a faj ta lan ság

sze rû en – ös  sze kap cso ló dik a ho mo sze xu a li tás ki ala ku lá sá ra vo nat ko zó

ál lás fog la lás sal: az „el ta nul ha tó ság mo tí vu má val”. 

Mind eb bõl a ma gyar jog al ko tók ama meg gyõ zõ dé sé re kö vet kez tet -

he tünk, mi sze rint a né pes ség egy sé ges he te ro sze xu á lis szo ci a li zá ci ó ja

len ne a kí vá na tos ál la pot, mely ké sõbb, éret tebb kor ban eset leg foly ta -

tód hat egy faj ta ho mo sze xu á lis reszocializációval (vö.: Troiden, 1988). Pél dá ul

az – im már meg sem mi sí tett – 199. § ma gya rá za ta sze rint a ser dü lõ-if jú -

kor ban – az az a „ne mi ösz tö nök ki ala ku lá sá nak, rög zü lé sé nek” idõ sza ká -

ban – lé võ ket „érõ sze xu á lis at ro ci tá sok a ne mi ösz tö nök el fer dü lé sé nek,

a ho mo sze xu a li tás ki ala ku lá sá nak ve szé lyé vel jár”.31 Ez a meg kö ze lí tés a

homoszexualitást, egy faj ta ve szély for rás ként, egyé ni leg vá laszt ha tó, de –

a tár sa dal mi meg kü lön böz te té sek bõl fa ka dó – hát rá nyok kal já ró élet stra -

té gia-op ci ó ként ke zel te, me lyet ép pen hát rá nyai mi att kel le ne csak éret -

tebb kor ban az egyé nek szá má ra hoz zá fér he tõ vé ten ni.

A ma gyar jog al ko tók nem szá mol tak az „ele ve el fer dü lés”, az az a

ve le szü le tett ho mo sze xu a li tás le he tõ sé gé vel, mely eset ben a he te ro sze -

xu á lis szo ci a li zá ció egy faj ta kény szer ként je le nik meg és ez ál tal za va ro -

kat okoz hat a sze mé lyi ség fej lõ dés ben. Va la mint nem vet ték fi gye lem be

azt a tényt, hogy akár „el ta nul ha tó nak”, akár bi o ló gi a i lag meg ha tá ro -

zott nak té te lez zük a homoszexualitást, en nek fel vál la lá sa töb bek kö zött

az in téz mé nye sí tett diszk ri mi ná ció mi att jár az érin tett sze mé lyek szá -

má ra a ne ga tív tár sa dal mi meg íté lés ben tük rö zõ dõ és éle tü ket alap ve tõ en

be fo lyá so ló hát rá nyok kal.

A kí vá na tos – il let ve ese ten ként kö te le zõ – he te ro sze xu a li tás nor -

má ja a ma gyar jog rend szer ré gi ha gyo má nya. Ha rö vi den át te kint jük az

azo nos ne mû ek kap cso la ta i ra vo nat koz tat ha tó jo gi sza bá lyo zás tör té ne ti

ala ku lá sát, ké pet kap ha tunk e nor ma gyö ke re i rõl és ös  sze te võ i rõl.

�TAKÁCS JUDIT: Homoszexualitás és társadalom 3 A homoszexualitással kap cso la tos tár sa dal mi at ti tû dök Ma gyar or szá gon…�

82 83

31 CompLex CD Jog tár. Kü lön fi gyel met ér de mel az itt al kal ma zott ter mi no ló gia:

„el fer dü lés”, „veszély”.

32 Az 1961. V. 278. § szin te szó sze rint meg egye zik az 1978. IV. tör vény „Ter mé -

szet el le ni erõ sza kos faj ta lan ság” cí mû – az AB ál tal im már el tö rölt – 200. pa ra -

gra fu sá nak szö ve gé vel. Az 1961. V. 279. § pe dig az 1978-as – az AB ál tal szin tén

fris sen meg sem mi sí tett – 199. § elõ kép ének te kint he tõ, az zal a kü lönb ség gel,

hogy 1961-ben az azo nos ne mû kap cso la tok te kin te té ben az ún. be le egye zé si

kor ha tár még ma ga sabb – 20 év – volt és az 1961-es vál to zat ban még ki emel ten

sze re pelt a „má so kat meg bot rán koz ta tó mó don” el kö ve tett faj ta lan ság bün te -

té se is. (1961.V. 279. §: Há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ a) az a
hu sza dik élet év ét be töl tött sze mély, aki ti zen ne gye dik élet év ét már be töl tött, de hu sza dik
élet év ét még túl nem ha la dott sze mél  lyel ter mé szet el le ni faj ta lan sá got kö vet el, b) aki
ter mé szet el le ni faj ta lan sá got má so kat meg bot rán koz ta tó mó don kö vet el. In: Tör vé -

nyek és ren de le tek hi va ta los gyûj te mé nye. Bu da pest: 1962:64.) Az 1961. V. tör -

vény meg ron tás ról szó ló 280. pa ra gra fu sa vi szont nem az 1978-as 201. pa ra gra -

fus ban al kal ma zott gya kor la tot kö vet te, az az a meg ron tás cím alatt nem is mé -

tel te meg a „ter mé szet el le ni faj ta lan sá got” til tó 279. §-t. A sze mé rem el le ni

erõ szak ról szó ló 1961-es 277. § még ki fe je zet ten a „há zas tár si élet kö zös ség kí -

vü li” faj ta lan ság ra kény sze rí tést til tot ta, va gyis ez a bûn cse lek mény csak egy -

más sal nem há zas nõk és fér fi ak kö zött va ló sul ha tott meg. (Ezt az ér tel me zést

erõ sí ti a 277.§ kö vet ke zõ ré sze: (3) Ha az el kö ve tõ és a sér tett az el sõ fo kú íté let meg -
ho za ta la elõtt há zas sá got köt, a bün te tést kor lát la nul eny hí te ni le het.) Így kü lön ren -

del kez tek – a 278. pa ra gra fus ban – az azo nos ne mû ek kö zöt ti, erõ szak kal el kö -

ve tett faj ta lan ság ról, míg a há zas sá gon be lü li erõ sza kos ne mi cse lek mé nyek kel

egy ál ta lán nem fog lal koz tak. Ez utób bi moz za na tot a ké sõb bi ek ben úgy kor ri -

gál ták, hogy mind az erõ sza kos kö zö sü lést til tó 197.§, mind a sze mé rem el le ni

erõ sza kot bün te tõ 198.§ szö ve gét meg vál toz tat ták. A ma ha tá lyos tör vény meg -

fe le lõ – 197. és 198. – pa ra gra fu sai a ko ráb bi „Aki nõt há zas sá gi élet kö zös sé gen

kí vül erõszakkal…” (1961.V. 276. §.), il let ve „Aki mást há zas sá gi élet kö zös sé -

gen kí vül erõ szak kal” (1961.V. 277. §.) he lyett az „Aki mást erõszakkal…” sza -

vak kal kez dõd nek. Így jö he tett lét re az a fur csa hely zet, hogy a ma ha tá lyos

198. § meg vál toz ta tott meg fo gal ma zá sa fe les le ges sé tet te a 200. §-t. Az AB ha -

tá ro zat te hát egy amúgy is fe les le ges pa ra gra fust sem mi sí tett meg: a sze mé rem

el le ni erõ szak el kö ve tõi és ál do za ti kö rét a le he tõ leg job ban ki ter jesz tet ték,

még sem vet ték fi gye lem be azt, hogy a „más”-ban ben ne fog lal ta tik az „azo nos

ne mû sze mély” is.



lyel, de ter mé szet el le nes mó don […]. A b) pont alat ti eset […] a nõk kö -

zött el kö vet he tõ faj ta lan cse lek mé nye ket (lesbiai sze re lem) is ma gá ban

fog lal ja. A je len tör vény ez utób bi faj ta lan sá got, mely nek ér tel me iránt a

ré gi criminalisták vé le mé nye is szét ága zott, tel je sen mel lõz te […]. A kü -

lön bö zõ nemü sze mé lyek kö zött elõ for du ló faj ta lan sá got pe dig csak any -

 nyi ban von ta bün te tés alá, amen  nyi ben a [nõ sze mé lyen el kö ve tett sze mé rem
el le ni erõ szak ról ren del ke zõ – TJ] 233. § ér tel mé ben bün te ten dõ. […]

(Edvi, 1909:294–295)

Az 1878-as bün te tõ tör vény elõz mé nyei kö zül meg em lí ten dõ

Pauler Ti va dar elõ ször 1864–65-ben meg je len te tett Bün te tõ jog tan cí mû

mun ká ja, mely ben a fent idé zett Edvi-féle tör vény ma gya rá zat fõ ele mei

szin te tel je sen azo nos for má ban meg ta lál ha tók (vö.: Pauler, 1865:110). 34

Ez alap ján is fel té te lez he tõ, hogy a Pauler ál tal meg fo gal ma zott bün te -

tõ jo gi el vek so ká ig ha tot tak. Az em lí tett könyv 396–400. pa ra gra fu sai

fog lal koz tak a „ter mé szet el le ni faj ta lan ság” és a „faj ta lan ság” bûn tet te -

i vel, me lyek az elõb bi cse lek ményt a „ter mé szet rend jé vel el len ke zõ

ne mi kö zö sü lés ként” (Pauler, 1864:109), míg az utób bit „az er köl csi ség

és sze mér me tes ség dur va meg sér té sé nek” kü lön bö zõ ese te i ként ha tá -

roz ták meg (114). 

A ter mé szet el le ni faj ta lan ság bün te ten dõ sé ge Pauler sze rint „az er -

köl csi ér zü let dur va meg sér té sén, a ter mé szet rend jé nek ész el le nes

mel lõ zé sén, az em be ri mél tó ság lealacsonyitásán, az em ber szel le mi te -

het sé ge i re, physikai egész sé ge i re ká ros és sor vasz tó be fo lyá sán alap -

szik” (109–110). Még is „bün te té sét ha zánk tör vé nyei meg nem ha tá roz -

ván” (110), a bí rók ra ma radt a gya kor la ti dön tést. A ko ráb ban al kal ma -

zott gya kor la tot a ha lá los íté le tek jel le mez ték, de „ujabban a biro bölcs

be lá tá sa sze rint, bör tön nel fenyittetik” (110), aki nek azon ban ‘óva kod -

nia kell at tól, hogy az er köl csi fer tõ ben túl mély re hatoljon’.35

Pauler an nak a tény nek a ma gya rá za tá hoz, il let ve ma gya rá za ta he -

lyett, hogy „[t]örvényeink a ter mé szet el le ni faj ta lan sá got nem em lí tik”

(110) a Bodo-féle 1751-es Jurisprudentia criminalist idé zi: ‘a ma gyar nép

an  nyi ra el sa já tí tot ta az eré nyes ség és szû zi es ség eré nyét és egyéb ként is

bün te té se te kin te té ben már nem tett kü lönb sé get a nõk és fér fi ak kö -

zött, és az em ber nek ál lat tal va ló faj ta lan sá gát ki von ta a bün te ten dõ

cse lek mé nyek kö ré bõl. Az 1961-es bün te tõ tör vény leg fon to sabb újí tá sa

az volt, hogy a „ter mé szet el le ni faj ta lan ság ál ta lá nos, az az min den kor -

lá to zás nél kü li pönalizálását” mel lõz te. E for du lat ra egy részt tu do má -

nyos, más részt gya kor la ti meg fon to lá sok ból ke rült sor. A tör vény mi -

nisz te ri in dok lá sa sze rint a homoszexualitással a jog al ko tó nem tud mit

kez de ni, hi szen e „ter hel tek nél” a „leg gon do sabb [or vo si – TJ] te rá pia

is csak egé szen rit kán hoz ta meg a kí vánt ered ményt”, va gyis a ho mo -

sze xu a li tás „bi o ló gi ai je len ség, amely nek bûn cse lek mén  nyé nyil vá ní tá -

sa en nél az ok nál fog va hely te len”, an nál is in kább, mert a bün te ten dõ -

vé nyil vá ní tás „a zsa ro lás tág le he tõ sé gé nek ad utat” (Linczényi,

1977:134).

Az 1961-es bün te tõ tör vény könyv meg al ko tó i nak homoszexualitás-

sal kap cso la tos ál lás fog la lá sát – ahogy ez az idé zett mi nisz te ri in dok lás -

ból is ki de rült – a ho mo sze xu a li tás medikalizált fel fo gá sa ha tot ta át. Az

azo nos ne mû ek kö zöt ti kap cso la tok ra be teg ség ként – vagy be te ges ség -

ként – va ló uta lás az 1878. V. tör vény ben, il let ve a hoz zá fû zött ma gya rá -

za tok ban azon ban nem for dult elõ. Ek kor még a ter mé szet el le nes bûn

mo tí vum do mi nált: a tör vény 241. és 242.33 pa ra gra fu sa ki zá ró lag a fér fi ak

kö zöt ti, il let ve az em ber nek ál lat tal el kö ve tett faj ta lan sá gát ha tá roz ta

meg ter mé szet el le ni faj ta lan ság ként. Az erõ szak al kal ma zá sa nél kül el -

kö ve tett vál to za tot vét ség ként ke zel te és ma xi mum egy éves bör tön nel

bün tet te, míg az erõ sza kos vál to zat bûn tett nek ne vez te és ma xi mum öt

év bör tön nel ren del te bün tet ni. Az 1878-as tör vény hez fû zött ma gya rá -

zat sze rint:

A ter mé szet el le ni faj ta lan ság tá gabb ér te lem ben a ne mi kéj ér zet min den

ter mé szet el le nes ki elé gí té sét je len ti. Ily ér te lem ben az ön fer tõz te tés, s az

élet te len esz kö zök nek föl hasz ná lá sa is ide tar to zik: ez ese te ket azon ban

még a ré gi doctrina és tör vény ho zás is mel lõz te. A szo ro sabb ér te lem ben

vett sodomiának há rom ese tét kü lön böz tet ték meg: a ne mi kö zö sü lést: a)

ál lat tal […]; b) azo nos ne mû személylyel […]; kü lön bö zõ nemü személy-
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33 „241. §: Fér fi ak kö zött vég hez vitt faj ta lan ság, ugyszintén em ber nek ál lat tal el -

kö ve tett faj ta lan sá ga: a ter mé szet el le ni faj ta lan ság vét sé gét ké pe zi, és egy évig

ter je dõ fog ház zal bün te ten dõ. 242.§: a ter mé szet el le ni faj ta lan ság büntettét

ké pe zi, és öt évig ter jed he tõ bör tön nel bün te ten dõ: ha az fér fi ak kö zött, erõ -

szak kal vagy fe nye ge tés sel kö vet te tett el; […].” In: Ma gyar Tör vény tár.

1877–1878. évi Törvényczikkek. 1896. Bu da pest: Frank lin Tár su lat.

34 A könyv há rom al ka lom mal je lent meg: 1864–65-ben, 1869–70-ben és

1872–73-ban. A 398–400. § mind há rom ki adás ban vál to zat lan for má ban sze re -

pelt. A szer zõ, Pauler Ti va dar vi szont 1872-ben val lás- és köz ok ta tás ügyi mi -

nisz ter volt már, 1873-ban pe dig igaz ság ügyi mi nisz ter.

35 Pauler idé zi Häberlint: „[…] es muss daher auch die Entscheidung dieser

Frage dem Richter überlassen bleiben,welcher sich jedoch auch hiebei hüten

soll, zu tief in die Cloaken der Verworfenheit einzudringen.” (110–111)



lyel, de ter mé szet el le nes mó don […]. A b) pont alat ti eset […] a nõk kö -

zött el kö vet he tõ faj ta lan cse lek mé nye ket (lesbiai sze re lem) is ma gá ban

fog lal ja. A je len tör vény ez utób bi faj ta lan sá got, mely nek ér tel me iránt a
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lön bö zõ nemü sze mé lyek kö zött elõ for du ló faj ta lan sá got pe dig csak any -

 nyi ban von ta bün te tés alá, amen  nyi ben a [nõ sze mé lyen el kö ve tett sze mé rem
el le ni erõ szak ról ren del ke zõ – TJ] 233. § ér tel mé ben bün te ten dõ. […]
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zött, és az em ber nek ál lat tal va ló faj ta lan sá gát ki von ta a bün te ten dõ
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kez de ni, hi szen e „ter hel tek nél” a „leg gon do sabb [or vo si – TJ] te rá pia
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élet te len esz kö zök nek föl hasz ná lá sa is ide tar to zik: ez ese te ket azon ban

még a ré gi doctrina és tör vény ho zás is mel lõz te. A szo ro sabb ér te lem ben

vett sodomiának há rom ese tét kü lön böz tet ték meg: a ne mi kö zö sü lést: a)

ál lat tal […]; b) azo nos ne mû személylyel […]; kü lön bö zõ nemü személy-

�TAKÁCS JUDIT: Homoszexualitás és társadalom 3 A homoszexualitással kap cso la tos tár sa dal mi at ti tû dök Ma gyar or szá gon…�

84 85

33 „241. §: Fér fi ak kö zött vég hez vitt faj ta lan ság, ugyszintén em ber nek ál lat tal el -

kö ve tett faj ta lan sá ga: a ter mé szet el le ni faj ta lan ság vét sé gét ké pe zi, és egy évig

ter je dõ fog ház zal bün te ten dõ. 242.§: a ter mé szet el le ni faj ta lan ság büntettét

ké pe zi, és öt évig ter jed he tõ bör tön nel bün te ten dõ: ha az fér fi ak kö zött, erõ -

szak kal vagy fe nye ge tés sel kö vet te tett el; […].” In: Ma gyar Tör vény tár.

1877–1878. évi Törvényczikkek. 1896. Bu da pest: Frank lin Tár su lat.

34 A könyv há rom al ka lom mal je lent meg: 1864–65-ben, 1869–70-ben és

1872–73-ban. A 398–400. § mind há rom ki adás ban vál to zat lan for má ban sze re -

pelt. A szer zõ, Pauler Ti va dar vi szont 1872-ben val lás- és köz ok ta tás ügyi mi -

nisz ter volt már, 1873-ban pe dig igaz ság ügyi mi nisz ter.
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le ala cso nyí tó po li ti kai vétségként’39 ha tá roz ták meg és „böj tö lés sel szi -

go rí tott fog ház zal” bün tet ték (84). 

A 19. szá zad ban foly ta tó dott az azo nos ne mû ek kap cso la tát súj tó

bün te té sek eny hí té se: a ma gyar jog tör té net ben leg kö ze lebb az 1843-

ban szü le tett tör vény ja vas lat XXII. fe je ze té nek „A vér fer tõz te tés rõl és

egyéb bu ja ság be li bûn tet tek rõl” szó ló pa ra gra fu sa i ban fog lal koz tak a

szo dó mi á ra és a bes ti a li tás ra ös  sze fog la ló an uta ló, ak kor „ter mé szet el le -

ni kö zös kö dés nek” ne ve zett cse lek mé nyek kel. Itt a ki szab ha tó bün te -

tés ma xi mum há rom évig ter je dõ „rab ság ra” mér sék lõ dött (106). A „ter -

mé szet el le ni kö zös kö dés re” vo nat ko zó eny hébb meg íté lés is azt tük rö zi,

amit Fayer Lász ló úgy fo gal ma zott meg, hogy e ja vas lat „az elõitéletes

traditiokkal akar is, tud is szakítani”40 (Ha lász, 1909:101). Az 1878-as

tör vény pe dig a jo gi szi gor 18. szá zad vé gén meg in dult eny hü lé sé vel

össz hang ban az 1843-as ja vas lat hoz ké pest is to vább mér sé kel te, az az

ma xi mum egy évig ter je dõ fog ház bün te tés re csök ken tet te az azo nos

ne mû ek – pon to sab ban ki zá ró lag a fér fi ak – kö zöt ti erõ szak men tes kap -

cso la to kat súj tó szank ci ó kat. 

Ez a ten den cia foly ta tó dott a 20. szá zad ban is Ma gyar or szá gon: az

azo nos ne mû fel nõt tek kö zöt ti köl csö nös be le egye zés sel foly ta tott kap -

cso la tok sok vi ta után vé gül ki ke rül tek a tár sa da lom ra néz ve na gyon ve -

szé lyes nek ítélt, és emi att a bün te tõ tör vény köny vek ál tal szank ci o ná -

lan dó tar tott cse lek mé nyek kö ré bõl. Az egyik fõ kér dés azon ban má ig

az ma radt, hogy mi ért kell az azo nos ne mû ek kö zöt ti kap cso la tok nál

ma ga sabb ra he lyez ni a „meg ront ha tó sá gi” kor ha tárt. 

A köl csö nös be le egye zé sen ala pu ló „ter mé szet el le ni faj ta lan ság”

bün te ten dõ sé gé nek és bün tet he tõ sé gé nek meg kér dõ je le zé se a mo dern

nyu ga ti tár sa dal mak egyik – több mint egy év szá za dos – jel lem zõ jé nek

mond ha tó. Az azo nos ne mû ek kö zöt ti kap cso la tok in téz mé nyes meg kü -

lön böz te té se el le ni küz de lem el sõ hul lá ma né met te rü le ten már a 19.

szá zad utol só har ma dá ban meg in dult. En nek hát te ré ben az egy sé ges

né met bi ro dal mi bün te tõ tör vény 175. pa ra gra fu sá nak 1872-es be ve ze té se

állt, mely az ak ko ri ban né met vi szony lat ban szi go rú nak szá mí tó po rosz

olyan sze mér me tes, hogy tu laj don kép pen nincs is szük sé ge kü lön ilyen

tör vény re, az az még a bün te tés ál tal sem utal ar ra a le he tõ ség re, hogy

ilyes mit egy ál ta lán el le het követni’.36 Paulerrel szem ben Ha lász Zol tán

1909-es ta nul má nyá ban már kri ti kai ész re vé te lek kel ki egé szít ve utalt

Bodo né ze te i re – me lyek bõl vég sõ so ron az a kö vet kez te tés adód ha tott,

hogy „a kül föld del va ló érint ke zés, a hol ez a csunya bün el ter jedt volt,

okoz ta, hogy ké sõbb már a ma gya rok kö zött is akadt sodomista” (Ha -

lász, 1909:96) – és meg je gyez te, hogy „[p]ersze, ha a ré geb bi tör vé nye -

ink nek a ne mi delictumokra vo nat ko zó ré sze it vizs gál juk, kény te le nek

va gyunk Bodo ke gyes né ze tét ál ta lá ban egy kis sé megcorrigálni” (97).

Ha lász a sze mé rem el le ni bûn cse lek mé nyek 1878 elõt ti jog tör té -

net ét át te kint ve a Bodo-féle Jurisprudentia criminalist ne vez te az el sõ

rend sze res ma gyar bün te tõ jo gi mû nek. Eb ben a ter mé szet el le ni faj ta -

lan ság a töb bi ‘tes ti bû nök’ (carnis peccatis) kö zött a – mind két nem ál tal

el kö vet he tõ, de „a fér fi ak kal va ló kö zö sü lés ál tal per anum” (96) cse lek -

mé nyért ha lál bün te tés sel fe nye ge tõ – ‘ter mé szet el le ni bu ja ság bû né -

vel, kü lö nö sen a szo dó mi á val és a bes ti a li tás sal’ (de peccato luxuriae, con-
tra naturam, specialiter de sodomia et bestialitate) fog lal ko zó sza kasz ban

mint ‘akár ele ven em ber rel vagy ál lat tal el kö vet he tõ, ter mé szet el le nes,

tisz tá ta lan közösülés’37 sze re pelt (vö.: 91; 96). 

A ter mé szet el le ni faj ta lan sá got ál ta lá ban tûz ha lál lal bün te tõ gya -

kor lat ma gyar te rü le ten a 18. szá zad vé gén szûnt meg: a Má ria Te ré zia

ál tal ki adott 1767-es tör vény könyv ben a szo dó mia (das abscheulichste
Laster der Unkeuschheit wider die Natur, oder sodomitische Sünd) bün te té se

még a ‘föld szí né rõl va ló tûz ál ta li el tün te tés’ volt.38 II. Jó zsef 1787-ben

élet be lé pett bün te tõ tör vény könyv ében vi szont a ter mé szet el le ni faj -

ta lan ság bû nét, már a „cse ké lyebb je len tõ sé gû sze mé rem el le ni tá ma -

dá sok kö zött” sze re pel tet ték, – né mi leg meg le põ mó don – az ‘em bert
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36 „Gens hungara (mint Bodo mond ja) virtutis semper honestatisque et castitatis

studiosa, verecundia ducta, nec peculiarem le gem eatenus sanxit, ne scilicet

prohibendo ostenderet tale quid fieri posse.” (Pauler, 1864:110)

37 Ha lász idé zi Bodot: „Sodomia dicitur impurus co i tus, contra naturam, cum

homine, vel bruto, animante perpetratus.” (Ha lász 1909:96)

38 Ha lász idé zi a Constitutio criminalis Theresiana 1769-es ki adá sát: A szo dó mia itt

el sõ sor ban az em ber nek ál lat tal vagy holt test tel; má sod sor ban em ber nek azo -

nos ne mû part ne ré vel vagy nõ nek fér fi val ter mé szet el le nes mó don va ló üze ke -

dé sét je len tet te; har mad sor ban pe dig azt, ha va la ki egye dül kö ve tett el ter mé -

szet el le nes faj ta lan sá got. (Vö.: Ha lász, 1909:77.)

39 II. Jó zsef 1787. bün te tõ tör vény könyv ének 71. §-át idé zi Ha lász: „Wer die

Menschheit in dem Grade abwürdiget, um sich mit einem Viehe, oder mit

seinem eigenen Geschlechte fleischlich zu vergehen, macht sich eines politis-

chen Verbrechens schuldig.” (Ha lász, 1909:84)

40 Fayer Lász ló: A ma gyar bün te tõ jog ké zi köny ve c. mun ká ját idé zi Ha lász.
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36 „Gens hungara (mint Bodo mond ja) virtutis semper honestatisque et castitatis
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40 Fayer Lász ló: A ma gyar bün te tõ jog ké zi köny ve c. mun ká ját idé zi Ha lász.



vál nak a fér fi sze re lem kö ve tõ i vé. El mé le te vég kö vet kez te té se sze rint a

ve le szü le tett urning-hajlam se nem bûn, se nem be teg ség:

Hogy egy va ló di fér fi sze xu á lis kész te té sû sze rel met érez zen egy fér fi

iránt, az le he tet len. Az urning nem iga zi fér fi, ha nem a nõ és a fér fi egy -

faj ta ke ve ré ke. Csak a tes te fér fi, a ben ne la ko zó sze rel mi ösz tön azon ban

nõi. Kö vet ke zés kép pen ezt az ösz tönt a fér fi nem fe lé kell irá nyí ta nia,

míg a nõk kel va ló sze xu á lis kap cso lat írtózást vált ki be lõ le […] sze xu á lis

kész te té sû sze rel met csak a fér fi nem iránt érez. Nem tud más ként

tenni.43 Nem õ ad ta ma gá nak ezt a sze rel mi irá nyult sá got, és ezt el tö röl ni

sem ké pes. […] 

Hogy a ter mé szet ho gyan és mi ért al kot ta meg eze ket a köz tes lé nye ket,

az má ig meg ol dat lan rej tély. Más részt vi szont az, […] hogy az urningok

sze xu á lis sze rel mi kész te té sét a ter mé szet ad ta, az ma már vi tat ha tat lan.

az urning sze re lem okát min den fé le más ban ke res ték már (pl. az ön fer tõ -

zés ben stb.), ám ezek a fel te vé sek mind ha mi sak.

Az egész te rem tett vi lág ban nincs még egy olyan sze xu á lis ér zés sel fel ru -

há zott élõ te remt mény, mely nek ezt az erõs haj la mot – ön ma gát ször nyû

ön fel ál do zás ban fel emészt ve – egész éle té ben el kel le ne foj ta nia. Sõt, a

sze xu á lis érett ség idõ sza ká ban e haj lam idõ sza kos ki elé gí té se tel je sen

ter mé sze tes igény, mely szük sé ges a test és a lé lek egész sé gé nek fenn tar -

tá sá hoz. Ez a ter mé szet igé nye, mely ugyan olyan kö nyör te le nül kí ván

tisz te le tet az urningtól, mint a va ló di fér fi tól. Az urning szá má ra a nõ vel

foly ta tott sze xu á lis kap cso lat len ne egy sze rû en ter mé szet el le nes bûn.

Ér tel met len ség az urning sze xu á lis sze rel mi gya kor la tát her maf ro di ta-jel -

le gû sze xu á lis ter mé sze té bõl ki ra gad va meg ítél ni […]

Az urning is em be ri lény. En nél fog va ne ki is van nak ter mé sze tes em be ri

jo gai. […] A tör vény ho zó nak nincs jo ga ma gét a ter mé szet fö lé he lyez ni,

nincs jo ga el ítél ni a te rem tõt a te remt mé nye i ben, nincs jo ga már tír ként

fel ál doz ni élõ te remt mé nye ket természetadta haj la muk mi att.

Az urning az ál lam pol gá ra is. En nél fog va ne ki is van nak pol gá ri jo gai és

az ál lam nak ve le szem ben is van nak kö te les sé gei. […] Az ál lam nincs fel -

jo go sít va ar ra, hogy jo gok nél kü li em ber ként ke zel je az urningot – ahogy

mind ez idá ig tet te.

A tör vény ho zó nak ter mé sze te sen jo ga van az urning sze rel mi haj la má nak

ki fe je zõ dé se it ugyan olyan ke re tek kö zött meg szab ni, aho gyan er re az ös -

 szes ál lam pol gár ese té ben fel van jo go sít va. Kö vet ke zés kép pen a tör -

vény ho zó meg tilt hat az urningnak há rom dol got:

a) éret len fi úk el csá bí tá sát,

b) az igaz ság meg sér té sét (erõ szak, fe nye ge tés stb. ál tal; tu da tuk nál nem

lé võ em be rek ki hasz ná lá sá val stb.),

c) köz sze mé rem sér tést.

E meg szo rí tá sok ke re te in be lül az urning sze re lem se hol nem iga zi bûn -

cse lek mény. […] A szá mos kép zelt bûn kö zé so rol ha tó, me lyek a ci vi li zált

tör vény ke zés ki ter jesz té sét je len tet te az ad dig a fér fi ak kö zöt ti sze xu á -

lis kap cso la to kat bün tet le nül ha gyó or szág ré szek re is. Ugyan is míg Po -

rosz or szág volt az egyik el sõ olyan né met ál lam, amely az ak ko ri ban szo -

dó mi á nak ne ve zett cse lek mé nyért – 1532 óta – já ró ha lál bün te tést a 18.

szá zad vé gén – 1794-ben – bör tön bün te tés sel és kor bá cso lás sal, il let ve

tes ti fe nyí tés sel vál tot ta fel, ad dig a 19. szá zad el sõ fe lé ben több né met

ál lam, köz tük Ba jor or szág – 1813-ban –, Württemberg – 1839-ben – és

Han no ver, már az 1791-es Code Napoléon min tá já ra a fér fi ak kö zöt ti

kény sze rí tés nél kü li sze xu á lis ak tu sok tel jes bün tet len sé gét ve zet te be.

(vö.: Dynes, 1990:472).

A bi ro dal mi bün te tõ tör vény köny vet 1870-ben fo gad ták el az újon -

nan lét re jött Észak-Német Kon fö de rá ci ó ban, majd 1872. ja nu ár 1-jén

lé pett ha tály ba a bi ro da lom egész te rü le tén, fel vált va ez zel az 1815 óta

lé te zõ 36 szu ve rén tör vény ho zói en ti tás jog gya kor la tát. A 175. § csak a

fér fi ak kö zött zaj ló „ter mé szet el le nes faj ta lan sá got” (widernatürliche Un-
zucht) bün tet te, ma xi mum öt éves be bör tön zés sel. Ha tá lya ere de ti leg

csak az anális kö zö sü lés re ter jedt vol na ki, de a ké sõb bi ek ben a fel leb -

be zé si bí ró sá gok ki ter jesz tet ték ha tá lyát – a köl csö nös masz tur bá ci ón

kí vül – a „kö zö sü lés hez ha son ló ak tu sok ra” (beischlafsähnliche Handlun-
gen) is. A nõk kö zöt ti sze xu á lis kap cso la to kat vi szont a tör vény egy ál ta -

lán nem szank ci o nál ta (vö.: Dynes, 1990:944).

A po rosz szi gor ko rai el len zõi kö zött em lít he tõ a né met jo gász Karl

Heinrich Ulrichs és a ma gát ma gyar nak val ló, éve kig né met vá ro sok ban

élõ író-pub li cis ta Kertbeny Kár oly. Ulrichs az egy más hoz von zó dó fér fi ak -

ról egy faj ta lel ki femininitást fel té te le zett és õket urningoknak nevez -

te.41 El mé le té nek köz pon ti ele me volt, hogy a fér fit fér fi irán ti sze re -

lem re ösz tön zõ haj lam a „fér fi test be zárt nõi lélek”42 meg nyil vá nu lá sa.

Az urningok te hát fi zi kai meg je le né sük ben fér fi ak, de sze xu á li san a fér -

fi ak hoz von zód nak, míg a nõk tõl ir tóz nak: egy köz tes, har ma dik nem

kép vi se lõi, akik szü le té sük tõl fog va ter mé sze tes fej lõ dés kö vet kez té ben
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41 A sze xu á li san a nõk höz von zó dó és a fér fi ak tól ir tó zó ál ta lá ban fér fi nak ne ve -

zett egyé nek meg ne ve zé sé re Ulrichs a „Dioning” ki fe je zést hasz nál ta. A új ki -

fe je zé se ket – me lyek ben gö rög is ten sé gek, Uranosz és Dioné ne vé re va ló uta -

lás fe dez he tõ fel – Pla tón La ko má ja ih let te, ahol Aph ro di té két alak ban külön-

böztetõdik meg: Uranosz anya nél kü li lá nya ként mint az égi – uranios –

sze re lem, Dioné és Ze usz lá nya ként pe dig mint a kö zön sé ges – pandemos –

sze re lem is ten nõ je (vö.: Dynes, 1990: 1352).

42 „Anima muliebris virili corpore inclusa.”
43 Az alá hú zás sal je lölt ré szek a szer zõ ere de ti ki eme lé sei.
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A 175. § el tör lé sé ért küz dõk ér vei az 1890-es évek tõl Ma gyar or szá -

gon is érez tet ni kezd ték ha tá su kat. 1894-ben Eördögh And rás, egy bu -

da pes ti tör vény szé ki bí ró ar ra hi vat koz va emelt szót a ma gyar bün te tõ

tör vény könyv 241. pa ra gra fu sa el tör lé se mel lett – amit a né met 175. §

egy sze rû át vé tel ének ne ve zett –, hogy az a po ten ci á lis el kö ve tõk el ret -

ten té sé re, meg ja ví tá sá ra vagy a köz mo rá lon ej tett csor ba ki küsz öbö lé sé re

tel jes ség gel al kal mat lan. Sõt – ér ve lé se sze rint – ép pen a köz mo rál

szen ved a tár gya lás ál tal „egy ha tal mas arczulcsapást”:

Ba dar ság oly cse lek mé nye ket til ta ni s a ti lal mat bün te tõ sankczióval

körülsánczolni, me lyek meg aka dá lyo zá sá ra min den mód és esz köz hi ány -

zik s me lyek meg tör tén te ugyszólván so ha sem tu dó dik ki. (Eördögh,

1894:4)

Vámbéry Rusz tem 1897-ben ar ra a – töb bek kö zött Richard von

Krafft-Ebing oszt rák el me gyógy ász ál tal kez de mé nye zett – né met fel hí -

vás ra re a gált, mely ben a 175. § el tör lé sét, il let ve mó do sí tá sát kö ve tel -

ték. A ja va solt mó do sí tás sze rint csak az erõ sza kos, köz bot rányt oko zó,

il let ve 16 éven alu li ak kal el kö ve tett cse lek mé nye ket kel le ne til ta ni.

Vámbéry a fel hí vás el len fog lalt ál lást ar ra utal va, hogy a tör vény meg tar -

tá sa azt fe je zi ki, hogy „a bib li ai ala po kon nyug vó til tó er köl csi norm még

nem ve szett ki a közérzületbõl”(1897:310). Az er köl csi meg fon to lá so kat

tük rö zõ jo gi ti la lom meg szün te té sét – mely szá má ra a kér dé ses cse lek -

mény „di rekt elõ moz dí tá sa ként” (310) fo gal ma zó dott meg – an nak el is -

me ré se mel lett sem tá mo gat ta Vámbéry, hogy „a bün te tõ igaz ság szol gál -

ta tás a tet tes kö nyör te len ül dö zé se ál tal több kárt, mint hasz not oko zott,

mert gyak ran va ló ban ki vá ló egyé ne ket tett tönk re. Csak hogy en nek el -

ke rü lé se nem a tör vény, ha nem a birói bölcseség fel ada ta.” (310).

A Vámbéry-cikkbõl az is meg tud ha tó, hogy az em lí tett né met in -

dít vány ki in du ló pont ja a ho mo sze xu a li tás bi o ló gi ai meg ha tá ro zott sá gá -

nak el fo ga dá sa volt, mely alap ján „a beszámithatóság lát szó la gos

megszünésével, el vesz tik a lá buk alól a bün tet he tõ ség ta la ját is” (Vám-

béry, 1897:309). Ez azért fon tos moz za nat, mert a ho mo sze xu a li tás bün -

tet he tõ sé gé vel kap cso lat ban a 19. szá zad vé gé tõl kezd ve fel me rült an -

nak a kér dé se, hogy va jon be teg ség nek te kint he tõ-e a ho mo sze xu a li tás,

és ha igen, a be szá mít ha tat lan ság ra va ló hi vat ko zás sal nem zár ha tó-e ki

a bün te tés. Va gyis ezen a pon ton kap cso lód ha tott be a tör vény szé ki

szak ér tõi sze rep re is vál lal ko zó el me gyógy ászat, il let ve pszi chi át ria a ho-

moszexualitással kap cso la tos tár sa dal mi vé le ke dé sek ki ala kí tá sá ba.

em be ri ség szé gye né re be mocs kol ják Eu ró pa tör vény köny ve it. Bün te té se

te hát hi va ta los jó vá ha gyás sal el kö ve tett igaszságtalanság. (Ulrichs,

1870:64–5)

Mind ezek alap ján a ma gát urningként nyil vá no san is fel vál la ló Ul-

richs meg pró bált az érin tet tek vé del mé re kel ni kü lön fé le bün te tõ el já -

rás ok ban, sõt 1865-ben alap sza bály-ter ve ze tet ké szí tett egy lét re ho zan -

dó „Urning Unió”-hoz és terv be vet te egy Urning-lap in dí tá sát is.44

Kertbeny – ho mo sze xu á lis sza vunk meg al ko tó ja – ugyan szin tén

el fo gad ta a ho mo sze xu a li tás ve le szü le tett ösz tön jel le gé bõl adó dó el -

nyom ha tat lan sá gát, de Ulrichsszal el len tét ben leg fõbb érv ként azt

hang sú lyoz ta, hogy a mo dern ál lam nak ki kel le ne ter jesz te nie az ál lam -

pol gár ok ma gán éle té be va ló be nem avat ko zás el vét a ho mo sze xu á li -

sok ra is. Va gyis Kertbeny nem a ho mo sze xu á li sok – az az egy vi szony lag

kis lét szá mú, igen kor lá to zott ér dek ér vé nye sí tõ erõ vel bí ró tár sa dal mi

cso port – jo gi fel sza ba dí tá sá hoz hasz no sít ha tó bi o ló gi ai ér ve ket ke res te,

ha nem a ho mo sze xu a li tás sza bad gya kor lá sá hoz va ló jog min den ki szá -

má ra va ló biz to sí tá sát szor gal maz ta. Az 1860-as évek vé gén rend kí vül

mo dern nek szá mí tó em ber jo gi ér ve lé se sze rint az ál lam nak nincs jo ga

az egyén sze xu á lis ma ga tar tá sá val kap cso la tos ma gán ügyek be – se – be -

avat koz ni:

[…] A ve le szü le tett ség bi zo nyí tá sa azon ban egy ál ta lán nem ve zet cél hoz,

fõ leg nem gyor san, és ezen kí vül ve szé lye sen két élû fegy ver, bár mi lyen

ér de kes is le gyen ez a ter mé sze ti rej tély ant ro po ló gi ai szem pont ból. Hi -

szen a tör vény ke zés nem kér de zi, hogy a haj lam ve le szü le tett-e, ha nem

csak e haj lam sze mé lyes és tár sa dal mi ve szé lyei, a tár sa da lom hoz va ló vi -

szo nya ér dek li. Van nak pél dá ul szü le té sük nél fog va vér szom jas em be rek,

pi ro má ni á sok, mo no má ni á sok stb., de õket sem hagy ják há bo rí tat la nul ki -

él ni haj la ma i kat, még ha ezek or vo si lag bi zo nyí tot tak is…, azért csak izo -

lál ják õket, és ez ál tal szél sõ sé ges sé gük tõl a tár sa dal mat. Így sem mit sem

nyer nénk az zal, ha si ke rül ne akár a leg két ség be von ha tat la nabb bi zo nyos -

ság gal is bi zo nyí ta ni a ve le szü le tett sé get. Sok kal in kább ar ról kell meg gyõz ni
az el len fe le ket, hogy ép pen az ál ta luk hasz nált jo gi fo gal mak sze rint nincs sem mi
kö zük eh hez a haj lam hoz, akár ve le szü le tett, akár szánt szán dé kos, mi vel az ál -
lam nak nincs jo ga be avat koz nia ab ba, amit két ti zen négy év fe let ti em ber ön ként,
a nyil vá nos ság ki zá rá sá val, har ma dik sze mé lyek jo ga i nak meg sér té se nél kül egy -
más sal mû vel […] (Kertbeny, 1868)
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A 175. § el tör lé sé ért küz dõk ér vei az 1890-es évek tõl Ma gyar or szá -

gon is érez tet ni kezd ték ha tá su kat. 1894-ben Eördögh And rás, egy bu -

da pes ti tör vény szé ki bí ró ar ra hi vat koz va emelt szót a ma gyar bün te tõ
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ten té sé re, meg ja ví tá sá ra vagy a köz mo rá lon ej tett csor ba ki küsz öbö lé sé re
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A Vámbéry-cikkbõl az is meg tud ha tó, hogy az em lí tett né met in -
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béry, 1897:309). Ez azért fon tos moz za nat, mert a ho mo sze xu a li tás bün -

tet he tõ sé gé vel kap cso lat ban a 19. szá zad vé gé tõl kezd ve fel me rült an -

nak a kér dé se, hogy va jon be teg ség nek te kint he tõ-e a ho mo sze xu a li tás,

és ha igen, a be szá mít ha tat lan ság ra va ló hi vat ko zás sal nem zár ha tó-e ki

a bün te tés. Va gyis ezen a pon ton kap cso lód ha tott be a tör vény szé ki

szak ér tõi sze rep re is vál lal ko zó el me gyógy ászat, il let ve pszi chi át ria a ho-

moszexualitással kap cso la tos tár sa dal mi vé le ke dé sek ki ala kí tá sá ba.

em be ri ség szé gye né re be mocs kol ják Eu ró pa tör vény köny ve it. Bün te té se

te hát hi va ta los jó vá ha gyás sal el kö ve tett igaszságtalanság. (Ulrichs,

1870:64–5)

Mind ezek alap ján a ma gát urningként nyil vá no san is fel vál la ló Ul-

richs meg pró bált az érin tet tek vé del mé re kel ni kü lön fé le bün te tõ el já -

rás ok ban, sõt 1865-ben alap sza bály-ter ve ze tet ké szí tett egy lét re ho zan -

dó „Urning Unió”-hoz és terv be vet te egy Urning-lap in dí tá sát is.44

Kertbeny – ho mo sze xu á lis sza vunk meg al ko tó ja – ugyan szin tén

el fo gad ta a ho mo sze xu a li tás ve le szü le tett ösz tön jel le gé bõl adó dó el -

nyom ha tat lan sá gát, de Ulrichsszal el len tét ben leg fõbb érv ként azt

hang sú lyoz ta, hogy a mo dern ál lam nak ki kel le ne ter jesz te nie az ál lam -

pol gár ok ma gán éle té be va ló be nem avat ko zás el vét a ho mo sze xu á li -

sok ra is. Va gyis Kertbeny nem a ho mo sze xu á li sok – az az egy vi szony lag

kis lét szá mú, igen kor lá to zott ér dek ér vé nye sí tõ erõ vel bí ró tár sa dal mi

cso port – jo gi fel sza ba dí tá sá hoz hasz no sít ha tó bi o ló gi ai ér ve ket ke res te,

ha nem a ho mo sze xu a li tás sza bad gya kor lá sá hoz va ló jog min den ki szá -

má ra va ló biz to sí tá sát szor gal maz ta. Az 1860-as évek vé gén rend kí vül

mo dern nek szá mí tó em ber jo gi ér ve lé se sze rint az ál lam nak nincs jo ga

az egyén sze xu á lis ma ga tar tá sá val kap cso la tos ma gán ügyek be – se – be -

avat koz ni:

[…] A ve le szü le tett ség bi zo nyí tá sa azon ban egy ál ta lán nem ve zet cél hoz,

fõ leg nem gyor san, és ezen kí vül ve szé lye sen két élû fegy ver, bár mi lyen

ér de kes is le gyen ez a ter mé sze ti rej tély ant ro po ló gi ai szem pont ból. Hi -

szen a tör vény ke zés nem kér de zi, hogy a haj lam ve le szü le tett-e, ha nem

csak e haj lam sze mé lyes és tár sa dal mi ve szé lyei, a tár sa da lom hoz va ló vi -

szo nya ér dek li. Van nak pél dá ul szü le té sük nél fog va vér szom jas em be rek,

pi ro má ni á sok, mo no má ni á sok stb., de õket sem hagy ják há bo rí tat la nul ki -

él ni haj la ma i kat, még ha ezek or vo si lag bi zo nyí tot tak is…, azért csak izo -

lál ják õket, és ez ál tal szél sõ sé ges sé gük tõl a tár sa dal mat. Így sem mit sem

nyer nénk az zal, ha si ke rül ne akár a leg két ség be von ha tat la nabb bi zo nyos -

ság gal is bi zo nyí ta ni a ve le szü le tett sé get. Sok kal in kább ar ról kell meg gyõz ni
az el len fe le ket, hogy ép pen az ál ta luk hasz nált jo gi fo gal mak sze rint nincs sem mi
kö zük eh hez a haj lam hoz, akár ve le szü le tett, akár szánt szán dé kos, mi vel az ál -
lam nak nincs jo ga be avat koz nia ab ba, amit két ti zen négy év fe let ti em ber ön ként,
a nyil vá nos ság ki zá rá sá val, har ma dik sze mé lyek jo ga i nak meg sér té se nél kül egy -
más sal mû vel […] (Kertbeny, 1868)

�TAKÁCS JUDIT: Homoszexualitás és társadalom 3 A homoszexualitással kap cso la tos tár sa dal mi at ti tû dök Ma gyar or szá gon…�

90 91

44 A lap vé gül 1870-ben meg is je lent, de tá mo ga tás hi á nyá ban csak egy szá mot

ért meg.



let ben elõ adást tar tott „A homosexualitás és an nak forensikus mél ta tá sa”

cím mel. Fischer itt egy ér tel mû en ál lást fog lalt e „sexualis té ren más -

képp be ren de zett egyé ne ket” (Fischer, 1909:32) súj tó bün te tõ jo gi

szank ci ók el len:

Az bi zo nyos, hogy ezen tör vény az em be rek egy nagy cso port já val szem -

ben igaz ság ta lan, a hu má nus ér zés tel jes hijjával van, ki szol gál tat a mi fel -

fo gá sunk sze rint a ter mé szet tõl ab nor mi san al ko tott egyé ne ket, má sok

zsa ro lá sá nak, ki te szi õket az ál ta luk ma még min dig hely te le nül elbirált

ne mi ér zé sük alap ján a köz meg ve tés nek. […] Mi vel a homosexualis cse -

le ke de tek mind két fél be le egye zé sé vel tör tén nek, mi vel nyil vá nos ság tól

tel je sen el zár tan, mi vel kárt sem test ben, sem lé lek ben egyik fél sem

szen ved, de ma ga az ál lam sem ré sze sül meg rö vi dü lés ben, nincs meg a

jo gos alap, hogy ezek a cse le ke de tek bün tet tes se nek. (32)

Eb ben a hely zet ben Fischer a pszi chi á te rek nek egy faj ta ki egyen -

sú lyo zó sze re pet szánt, hi szen a bí rók nak – hi á ba len né nek „át hat va a

mai mo dern s he lyes fel fo gás tól” (33) – a tör vény elõ írá sa it kel lett tisz -

te let ben tar ta ni uk. 

Ugyan eb ben az év ben ugyan itt Ha lász Zol tán ügy véd is szót emelt

a 241. pa ra gra fus el tör lé se mel lett és a bün te ten dõ ség fenn tar tá sá nak

hí ve it az ál ta luk hasz nált ér vek sem le ge sí té sé vel pró bál ta meg gyõz ni a

kö vet ke zõk rõl:

mig az egyes egyén az ön ma ga fe let ti ren del ke zés, cse lek vé si ké pes sé ge

és cse lek vé si jog ha tá ra it túl nem lé pi, mig más nak, vagy a köz nek ér de -

ke it nem tan gál ja, ad dig bûn cse lek mény nem fo rog fenn és ad dig az ál -

lam nak bün te tõ be avat ko zás ra jo ga és oka nincs. (Ha lász 1909:15)

Ha lász ki in du ló pont ja az volt, hogy „az exact tu do mány nak fat-

tyuhajtásaként em le ge tett psychiatriai vivmányokat [az az a ho mo sze xu a -
li tás ve le szü le tett sé gét – TJ] e té ren el fo ga dom” (Ha lász, 1909b:7). Így már

nem kel lett el sõ sor ban a gyer me kek vé del mé vel és a je len ség el ter je -

dé sé vel kap cso la tos ag go dal mak ra kon cent rál nia, ha nem azt ecse tel het -

te, hogy a tör vény el tör lé sé vel a bot rá nyok szá ma is csök ken ne és a köz -

vé le mény is ke ve seb bet fog lal koz na e „köz mo rált rom bo ló” té má val.

Az azo nos ne mû ek kö zöt ti kap cso la tok dekriminalizációjáért szót

eme lõ Kertbeny, Eördögh, Fischer és Ha lász ál tal – már a 19 szá zad vé gé -

tõl – han goz ta tott ér ve ket, il let ve azok egy ré szét csak a 20. szá zad má so -

dik fe lé ben fo gad ták el Ma gyar or szá gon. Ko ráb ban az azo nos ne mû ek

A 19. szá zad vé gé tõl Ma gyar or szá gon meg je lent el me kór ta ni szak -

köny vek ben a ho mo sze xu a li tás mint az „ösz tön élet egyik rend el le nes -

sé ge” sze re pelt (vö.: Moravcsik, 1897; Moravcsik–Sólyom, 1901; Schaf-

fer, 1927), mely be so ro lás a té ma szak te kin tély ének szá mí tó Richard

von Krafft-Ebing 1885-ben ma gya rul is meg je lent „Az el me be teg sé gek

tan köny ve” cí mû mun ká já nak ha tá sát tük rö zi (Krafft-Ebing, 1885). A

ho mo sze xu a li tás be te ges sé gé re vo nat ko zó ál ta lá no san el fo ga dott né zet

pe dig az volt, hogy „egy ma gá ban, isoláltan még nem ké pez el me be teg -

sé get” (Moravcsik, 1897:183). E fel fo gás ideg- és el me kór ta ni szak mai

kö rök ben va ló el ter jedt sé gé re utal, hogy Sza bó Jó zsef és Nyírõ Gyu la

or vos nö ven dé kek és gya kor ló or vo sok szá má ra írt, 1925-ben pub li kált

El me kór ta ná ban is a kö vet ke zõ ket ta lál juk:

a perversiók nem ma guk ban, ha nem a bün te tés tõl, a nyil vá nos le lep le -

zés tõl, a zsa ro lás tól va ló fé le lem, a fej let tebb ethicai ér zel mek kel va ló

konf lik tu sok kö vet kez té ben okoz hat nak komp le xu so kat és ez ál tal neuro-

sisokat. (141)

Ami kor 1894-ben a ma gyar pszi chi á te rek kö zött vi ta bon ta ko zott ki

a pszi chi át ria és a bün te tõ jog vi szo nyá ról, az egyik fõ kér dés ar ra vo nat -

ko zott, hogy men  nyi ben egyez tet he tõk ös  sze a bün te tõ jog és a pszi chi -

át ria ál tal hasz nált be szá mít ha tó sá gi kri té ri u mok, il let ve mi lyen tör -

vény szé ki or vos szak ér tõi sze re pet vál lal hat nak a pszi chi á te rek. E vi ta

so rán Laufenauer Kár oly a homoszexualitással kap cso lat ban azt emel te

ki, hogy bár ál ta lá ban nem tart ja el me be te gek nek a ho mo sze xu á li so kat,

„konk rét ese tek ben oly be teg ség nek te kin ten dõ a per vers ne mi ösz tön,

mely igen nyo ma té kos eny hí tõ kö rül mény gya nánt kell, hogy sze re pel -

jen a bí ró elõtt” (Laufenauer, 1894:8). Ez az ál ta lá ban nem be teg ség, de
konk ré tan az le het tí pu sú ér ve lés nem so kat se gí tett a bün te tõ jog bí rói

gya kor la tá ban, ar ra azon ban meg fe lelt, hogy az egyé ni ese tek be te ges -

sé gé re vo nat ko zó tu do má nyos mér le ge lés nek, az az a pszi chi á ter-szak ér -

tõk bün te tõ jo gi sze rep vál la lá sá nak szük sé ges sé gét alá tá mas  sza. Ezt a

meg kö ze lí tést azon ban a pszi chi át ri ai szak mán be lül sem fo gad ták osz -

tat lan lel ke se dés sel. Reichard Zsig mond pél dá ul így re a gált: „rá mu tat -

tam már ar ra, hogy a psychiatria ha tá rai men  nyi re szé le se dõ ben van nak,

és men  nyi re ké te sek” (Reichard, 1894:32). 

1909-re vi szont, úgy tûnt, a gya kor lat ban már el dõlt a pszi chi á te rek

bün te tõ jo gi sze rep vál la lá sá val kap cso la tos kér dés: eb ben az év ben Fis-

cher Ignácz, el me or vos, tör vény szé ki orvosszakértõ a Ma gyar Jo gász egy -
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let ben elõ adást tar tott „A homosexualitás és an nak forensikus mél ta tá sa”

cím mel. Fischer itt egy ér tel mû en ál lást fog lalt e „sexualis té ren más -

képp be ren de zett egyé ne ket” (Fischer, 1909:32) súj tó bün te tõ jo gi

szank ci ók el len:

Az bi zo nyos, hogy ezen tör vény az em be rek egy nagy cso port já val szem -

ben igaz ság ta lan, a hu má nus ér zés tel jes hijjával van, ki szol gál tat a mi fel -

fo gá sunk sze rint a ter mé szet tõl ab nor mi san al ko tott egyé ne ket, má sok

zsa ro lá sá nak, ki te szi õket az ál ta luk ma még min dig hely te le nül elbirált

ne mi ér zé sük alap ján a köz meg ve tés nek. […] Mi vel a homosexualis cse -

le ke de tek mind két fél be le egye zé sé vel tör tén nek, mi vel nyil vá nos ság tól

tel je sen el zár tan, mi vel kárt sem test ben, sem lé lek ben egyik fél sem

szen ved, de ma ga az ál lam sem ré sze sül meg rö vi dü lés ben, nincs meg a

jo gos alap, hogy ezek a cse le ke de tek bün tet tes se nek. (32)

Eb ben a hely zet ben Fischer a pszi chi á te rek nek egy faj ta ki egyen -

sú lyo zó sze re pet szánt, hi szen a bí rók nak – hi á ba len né nek „át hat va a

mai mo dern s he lyes fel fo gás tól” (33) – a tör vény elõ írá sa it kel lett tisz -

te let ben tar ta ni uk. 

Ugyan eb ben az év ben ugyan itt Ha lász Zol tán ügy véd is szót emelt

a 241. pa ra gra fus el tör lé se mel lett és a bün te ten dõ ség fenn tar tá sá nak

hí ve it az ál ta luk hasz nált ér vek sem le ge sí té sé vel pró bál ta meg gyõz ni a

kö vet ke zõk rõl:

mig az egyes egyén az ön ma ga fe let ti ren del ke zés, cse lek vé si ké pes sé ge

és cse lek vé si jog ha tá ra it túl nem lé pi, mig más nak, vagy a köz nek ér de -

ke it nem tan gál ja, ad dig bûn cse lek mény nem fo rog fenn és ad dig az ál -

lam nak bün te tõ be avat ko zás ra jo ga és oka nincs. (Ha lász 1909:15)

Ha lász ki in du ló pont ja az volt, hogy „az exact tu do mány nak fat-

tyuhajtásaként em le ge tett psychiatriai vivmányokat [az az a ho mo sze xu a -
li tás ve le szü le tett sé gét – TJ] e té ren el fo ga dom” (Ha lász, 1909b:7). Így már

nem kel lett el sõ sor ban a gyer me kek vé del mé vel és a je len ség el ter je -

dé sé vel kap cso la tos ag go dal mak ra kon cent rál nia, ha nem azt ecse tel het -

te, hogy a tör vény el tör lé sé vel a bot rá nyok szá ma is csök ken ne és a köz -

vé le mény is ke ve seb bet fog lal koz na e „köz mo rált rom bo ló” té má val.

Az azo nos ne mû ek kö zöt ti kap cso la tok dekriminalizációjáért szót

eme lõ Kertbeny, Eördögh, Fischer és Ha lász ál tal – már a 19 szá zad vé gé -
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szer ve zet be jegy zés irán ti ké rel mét, mert a ta gok nem tet tek ele get a

szá muk ra elõ írt 18 éves al só kor ha tár kö te le zõ be ve ze té sé nek. Az ez zel az

üg  gyel kap cso lat ban szü le tett al kot mány bí ró sá gi ha tá ro zat és an nak in -

dok lá sa vi szont kö vet ke ze te sen a „gyer me kek fej lõ dé sé nek vé del mé rõl”

és a „gyer me kek jo ga i ról” értekezik,46 ez zel azt a be nyo mást kelt ve, mint -

ha a Szi vár vány Tár su lás a tag sá gát el sõ sor ban gyer me kek kö zül akar ta

vol na to bo roz ni, il let ve ki je lölt mû kö dé si kö re nem a jog vé de lem – ha -

nem va la mi egé szen más – lett vol na. 

A homoszexualitással kap cso la tos diszk ri mi na tív jo gi sza bá lyo zás

meg vál toz ta tá sa azon ban, úgy tû nik, az Eu ró pai Uni ó hoz va ló csat la ko -

zás kö ze led té vel el ke rül he tet len né vált. Az 1997 ok tó be ré ben alá írt és

1999 má ju sá tól ér vény ben lé võ Amsz ter da mi Szer zõ dés 13. cik ke lye

ugyan is a sze xu á lis ori en tá ció alap ján va ló diszk ri mi ná ció til tá sá ról is

ren del ke zett (vö.: ILGA-Europe–Háttér 2000: 20). Ezen elv tisz te let -

ben tar tá sá nak igé nyét jel zi, hogy az Eu ró pai Par la ment Ma gyar or szág -

ról ké szí tett 2001-es országjelentésében ki fo gás ként sze re pelt az, hogy

a ma gyar bün te tõ tör vény könyv to vább ra is hát rá nyos meg kü lön böz te -

tés sel sújt ja a homoszexuálisokat.47

Az Eu ró pai Unió fe lõl ér ke zõ, az antidiszkriminációs vál toz ta tá sok ra

kész te tõ el vá rá sok kal össz hang ban a ma gyar jog al kal ma zás ban is meg fi -

gyel he tõk bi zo nyos vál to zá sok. Ma gyar or szá gon 1998-ban szü le tett elõ -

ször olyan bí ró sá gi vég zés – a Bu da pes ti II. és III. Ke rü le ti Bí ró sá gon –,

amely a meg ron tás és ter mé szet el le ni faj ta lan ság bûn tet tek mi att in dí -

tott bün te tõ el já rást a jog sza bály ok al kot mány el le nes sé gé nek utó la gos

vizs gá la tá nak kez de mé nye zé sé re hi vat koz va fel füg gesz tet te.48 Az in -

dok lást idéz ve:

[…] Fi gye lem mel a ter mé szet el le ni faj ta lan ság bün te tõ jo gi sza bá lyo zá sá -

nak ed di gi tör té ne té re, a bí ró ság ál lás pont ja sze rint az élet kor meg ha tá ro -

zá sa tel je sen ön ké nyes és al kot má nyo san nem alá tá masz tott. Ezt mu tat ja,

hogy az 1961. évi V. tör vény hez ké pest is az 1978. évi IV. tör vény meg vál -

toz tat ta az élet kort mind az ala nyi ol da lon, mind a sér tet ti ol da lon. Az

kö zöt ti kap cso la tok tör vé nyi ke ze lé sét te kint ve Ma gyar or szág a ger mán

és a szláv ál la mok gya kor la tát kö vet te (vö.: Ha lász 1909:363). Ez zel

szem ben több or szág ban – pél dá ul Fran cia or szág ban, Olasz or szág ban,

Hol lan di á ban, Bel gi um ban és Spa nyol or szág ban (vö.: Vámbéry, 1897;

Ke nye res, 1909) – már a 19. szá zad vé gé re fel hagy tak a „ter mé szet el le ni

fajtalanságnak”45 ne ve zett cse lek mé nyek bün te té sé vel:

[…] a faj ta lan ság gal mind ad dig, a míg egyéb jo gok sé rel mé vel nem jár,

egy ál ta lán nem tö rõd nek, mert a ne mi ösz tön ki elé gí té se kö rül a pol gá rok

jo gá nak kor lá to zá sát jo gos nak nem tart ják. (Ke nye res, 1909:355)

3.3. Az antidiszkriminációs sza bá lyo zás fe lé

Ma gyar or szá gon az 1961-es tör vény ugyan már nem szank ci o nál ta az

azo nos ne mû ek kö zöt ti köl csö nös be le egye zé sen nyug vó kap cso la to kat,

de az ún. be le egye zé si kor ha tár és a köz bot rány oko zás te kin te té ben

fenn tar tot ta az in téz mé nyes diszk ri mi ná ci ót. Az 1961-es tör vény meg al -

ko tó i nak és al kal ma zó i nak az azo nos ne mû ek kö zöt ti kap cso la tok meg -

kü lön böz te té sé hez leg fõbb hi vat ko zá si ala pul a ho mo sze xu a li tás 19.

szá zad vé gé tõl ki bon ta ko zó, majd a 20. szá zad el sõ fe lé ben el ter jedt

medikalizált mo dell je kí nál ko zott.

Az 1978-as bün te tõ tör vény könyv – az el té rõ ún. be le egye zé si kor -

ha tár, az ide jét múlt nak te kint he tõ faj ta lan ság-ter mi no ló gia és az egy mást

át fe dõ szö ve ge zé sû pa ra gra fu sok meg tar tá sá val, va la mint az in dok lá sok -

ban sze rep lõ uta lá sok kal, me lyek bõl a ré geb bi medikalizált ho mo sze xu -

a li tás-mo dell kö szön vis  sza – to vább õriz te az azo nos ne mû ek kö zöt ti

kap cso la to kat meg kü lön böz te tõ jel le gét. E bün te tõ jo gi meg kü lön böz te -

tés je len tõ sé gét azért na gyon fon tos hang sú lyoz ni, mert az azo nos ne mû -

ek kö zöt ti kap cso la tok diszk ri mi ná ci ó já nak ál la mi tá mo ga tott sá gát su -

gall ta, va la mint ki in du ló pon tot és hi vat ko zá si ala pot nyúj tott an nak a né -

zet nek a ter jesz té sé re, hogy a ho mo sze xu á li sok ér dek vé del me nem

va ló sul hat meg a fi a ta lok, il let ve a gyer me kek ér dek sé rel me nél kül. 

Em lé ke ze tes pél dá ul, hogy a Fõ vá ro si Bí ró ság 1994-ben a el sõ sor -

ban azért nem hagy ta jó vá a Szi vár vány Tár su lás a Me le gek Jo ga i ért ne vû

�TAKÁCS JUDIT: Homoszexualitás és társadalom 3 A homoszexualitással kap cso la tos tár sa dal mi at ti tû dök Ma gyar or szá gon…�

94 95

45 Fel té ve, hogy nagy ko rú ak kö zött, kény szer al kal ma zá sa nél kül tör tént.

46 21./1996. (V.17.) AB ha tá ro zat

47 Az MTI hí re alap ján. (Er dész Je nõ, MTI tu dó sí tó je len té se, Brüs  szel,

2001.09.05.)

48 Ha son ló al kot mány el le nes sé gi ag gály mi att szü le tett a bün te tõ el já rást fel füg -

gesz tõ vég zés 2000 ok tó be ré ben a He ves Me gyei Bí ró sá gon. A vég zés szö ve gét

Ju hász Gé za a Habeas Corpus Mun ka cso port mun ka tár sa bo csá tot ta a ren del -

ke zé sem re.



szer ve zet be jegy zés irán ti ké rel mét, mert a ta gok nem tet tek ele get a

szá muk ra elõ írt 18 éves al só kor ha tár kö te le zõ be ve ze té sé nek. Az ez zel az

üg  gyel kap cso lat ban szü le tett al kot mány bí ró sá gi ha tá ro zat és an nak in -

dok lá sa vi szont kö vet ke ze te sen a „gyer me kek fej lõ dé sé nek vé del mé rõl”

és a „gyer me kek jo ga i ról” értekezik,46 ez zel azt a be nyo mást kelt ve, mint -

ha a Szi vár vány Tár su lás a tag sá gát el sõ sor ban gyer me kek kö zül akar ta

vol na to bo roz ni, il let ve ki je lölt mû kö dé si kö re nem a jog vé de lem – ha -

nem va la mi egé szen más – lett vol na. 

A homoszexualitással kap cso la tos diszk ri mi na tív jo gi sza bá lyo zás

meg vál toz ta tá sa azon ban, úgy tû nik, az Eu ró pai Uni ó hoz va ló csat la ko -

zás kö ze led té vel el ke rül he tet len né vált. Az 1997 ok tó be ré ben alá írt és

1999 má ju sá tól ér vény ben lé võ Amsz ter da mi Szer zõ dés 13. cik ke lye

ugyan is a sze xu á lis ori en tá ció alap ján va ló diszk ri mi ná ció til tá sá ról is

ren del ke zett (vö.: ILGA-Europe–Háttér 2000: 20). Ezen elv tisz te let -

ben tar tá sá nak igé nyét jel zi, hogy az Eu ró pai Par la ment Ma gyar or szág -

ról ké szí tett 2001-es országjelentésében ki fo gás ként sze re pelt az, hogy

a ma gyar bün te tõ tör vény könyv to vább ra is hát rá nyos meg kü lön böz te -

tés sel sújt ja a homoszexuálisokat.47

Az Eu ró pai Unió fe lõl ér ke zõ, az antidiszkriminációs vál toz ta tá sok ra

kész te tõ el vá rá sok kal össz hang ban a ma gyar jog al kal ma zás ban is meg fi -

gyel he tõk bi zo nyos vál to zá sok. Ma gyar or szá gon 1998-ban szü le tett elõ -

ször olyan bí ró sá gi vég zés – a Bu da pes ti II. és III. Ke rü le ti Bí ró sá gon –,

amely a meg ron tás és ter mé szet el le ni faj ta lan ság bûn tet tek mi att in dí -

tott bün te tõ el já rást a jog sza bály ok al kot mány el le nes sé gé nek utó la gos

vizs gá la tá nak kez de mé nye zé sé re hi vat koz va fel füg gesz tet te.48 Az in -

dok lást idéz ve:

[…] Fi gye lem mel a ter mé szet el le ni faj ta lan ság bün te tõ jo gi sza bá lyo zá sá -

nak ed di gi tör té ne té re, a bí ró ság ál lás pont ja sze rint az élet kor meg ha tá ro -

zá sa tel je sen ön ké nyes és al kot má nyo san nem alá tá masz tott. Ezt mu tat ja,

hogy az 1961. évi V. tör vény hez ké pest is az 1978. évi IV. tör vény meg vál -

toz tat ta az élet kort mind az ala nyi ol da lon, mind a sér tet ti ol da lon. Az

kö zöt ti kap cso la tok tör vé nyi ke ze lé sét te kint ve Ma gyar or szág a ger mán

és a szláv ál la mok gya kor la tát kö vet te (vö.: Ha lász 1909:363). Ez zel

szem ben több or szág ban – pél dá ul Fran cia or szág ban, Olasz or szág ban,

Hol lan di á ban, Bel gi um ban és Spa nyol or szág ban (vö.: Vámbéry, 1897;

Ke nye res, 1909) – már a 19. szá zad vé gé re fel hagy tak a „ter mé szet el le ni

fajtalanságnak”45 ne ve zett cse lek mé nyek bün te té sé vel:

[…] a faj ta lan ság gal mind ad dig, a míg egyéb jo gok sé rel mé vel nem jár,

egy ál ta lán nem tö rõd nek, mert a ne mi ösz tön ki elé gí té se kö rül a pol gá rok

jo gá nak kor lá to zá sát jo gos nak nem tart ják. (Ke nye res, 1909:355)

3.3. Az antidiszkriminációs sza bá lyo zás fe lé

Ma gyar or szá gon az 1961-es tör vény ugyan már nem szank ci o nál ta az

azo nos ne mû ek kö zöt ti köl csö nös be le egye zé sen nyug vó kap cso la to kat,

de az ún. be le egye zé si kor ha tár és a köz bot rány oko zás te kin te té ben

fenn tar tot ta az in téz mé nyes diszk ri mi ná ci ót. Az 1961-es tör vény meg al -

ko tó i nak és al kal ma zó i nak az azo nos ne mû ek kö zöt ti kap cso la tok meg -

kü lön böz te té sé hez leg fõbb hi vat ko zá si ala pul a ho mo sze xu a li tás 19.

szá zad vé gé tõl ki bon ta ko zó, majd a 20. szá zad el sõ fe lé ben el ter jedt

medikalizált mo dell je kí nál ko zott.

Az 1978-as bün te tõ tör vény könyv – az el té rõ ún. be le egye zé si kor -

ha tár, az ide jét múlt nak te kint he tõ faj ta lan ság-ter mi no ló gia és az egy mást

át fe dõ szö ve ge zé sû pa ra gra fu sok meg tar tá sá val, va la mint az in dok lá sok -

ban sze rep lõ uta lá sok kal, me lyek bõl a ré geb bi medikalizált ho mo sze xu -

a li tás-mo dell kö szön vis  sza – to vább õriz te az azo nos ne mû ek kö zöt ti

kap cso la to kat meg kü lön böz te tõ jel le gét. E bün te tõ jo gi meg kü lön böz te -

tés je len tõ sé gét azért na gyon fon tos hang sú lyoz ni, mert az azo nos ne mû -

ek kö zöt ti kap cso la tok diszk ri mi ná ci ó já nak ál la mi tá mo ga tott sá gát su -

gall ta, va la mint ki in du ló pon tot és hi vat ko zá si ala pot nyúj tott an nak a né -

zet nek a ter jesz té sé re, hogy a ho mo sze xu á li sok ér dek vé del me nem

va ló sul hat meg a fi a ta lok, il let ve a gyer me kek ér dek sé rel me nél kül. 

Em lé ke ze tes pél dá ul, hogy a Fõ vá ro si Bí ró ság 1994-ben a el sõ sor -

ban azért nem hagy ta jó vá a Szi vár vány Tár su lás a Me le gek Jo ga i ért ne vû

�TAKÁCS JUDIT: Homoszexualitás és társadalom 3 A homoszexualitással kap cso la tos tár sa dal mi at ti tû dök Ma gyar or szá gon…�

94 95

45 Fel té ve, hogy nagy ko rú ak kö zött, kény szer al kal ma zá sa nél kül tör tént.

46 21./1996. (V.17.) AB ha tá ro zat

47 Az MTI hí re alap ján. (Er dész Je nõ, MTI tu dó sí tó je len té se, Brüs  szel,

2001.09.05.)

48 Ha son ló al kot mány el le nes sé gi ag gály mi att szü le tett a bün te tõ el já rást fel füg -

gesz tõ vég zés 2000 ok tó be ré ben a He ves Me gyei Bí ró sá gon. A vég zés szö ve gét

Ju hász Gé za a Habeas Corpus Mun ka cso port mun ka tár sa bo csá tot ta a ren del -

ke zé sem re.



3.5. Ös  szeg zés

Mint lát hat tuk, Ma gyar or szá gon az azo nos ne mû ek kap cso la tá ra vo nat -

koz tat ha tó bün te tõ jo gi tör vé nyek – a 2002-es AB ha tá ro zat elõtt – ki fe -

je zet ten meg kü lön böz te tõ jel le gû ek vol tak: az azo nos ne mû ek kö zöt ti

„tör vény te len” kap cso la tok sú lyo sabb jo gi kö vet kez mé nyek kel jár tak,

mint a nem azo nos ne mû e ké. A tör vé nyek ben al kal ma zott el avult nak

te kint he tõ ter mi no ló gia, az az a „ter mé szet el le ni faj ta lan ság” ki fe je zés

meg õr zé se és funkciótlan is mét lés ál ta li hang sú lyo zá sa szin tén el uta sí tó

meg kü lön böz te tést su gallt – és su gall, hi szen a 2002-es AB ha tá ro zat e

ki fe je zé sek to váb bi hasz ná la tát he lyes nek tart ja. 

A homoszexualitással kap cso la tos tör vé nyek ma gyar or szá gi tör té ne -

té nek fel vá zo lá sá ból meg mu tat ko zott, hogy a bün te tõ tör vé nyek ben tet -

ten ér he tõ el uta sí tás gyö ke re egy faj ta – a ke resz tény „sze mér me tes sé -

get”, il let ve a „ter mé szet rend jé nek” fenn tar tá sát hir de tõ – er köl csi íté -

let volt. Ez a ke resz tény gyö ke rû, er köl csi ala pú meg íté lés su gár zott az

AB ál tal meg sem mi sí tett pa ra gra fu sok ból is. 

A tör té ne ti át te kin tés bõl az is ki tûnt, hogy az azo nos ne mû ek hez

von zó dók jo gi meg kü lön böz te té se el len egyes eu ró pai szer zõk már a 19.

szá zad má so dik fe lé tõl szót emel tek. Bár már eb ben az idõ szak ban meg -

je len tek azok az ér vek, me lyek a bün tet he tõ ség meg szün te té sét a ma -

gán élet ál la mi be avat ko zás-men te sí té sé re hi vat koz va kí ván ták el ér ni, a

ké sõb bi ek ben el sõ sor ban a ho mo sze xu a li tás medikalizált meg kö ze lí té se

ural ta el a jog al ko tást. A 20. szá zad ele ji ma gyar pszi chi á te rek né ze te i -

bõl azon ban az is ki de rült, hogy – leg alább is töb ben kö zü lük – a ho-

moszexualitást „ön ma gá ban” nem tar tot ták be teg ség nek: õk is in kább a

tár sa dal mi meg bé lyeg zés bõl ere dõ traumatikus kö vet kez mé nye ket tar -

tot ták a ho mo sze xu a li tás „be teg ség tü ne te i nek”.

Ma gyar or szá gon az 1878-as tör vény a – fel nõtt fér fi ak – köl csö nös

be le egye zés sel tör té nõ ho mo sze xu á lis kap cso la ta it még szank ci o nál ta,

míg az 1961-es tör vény ben ez a bûn cse lek mény tí pus már nem sze re -

pelt. A vál to zás hát te ré ben a ho mo sze xu a li tás „bi o ló gi ai ter helt ség -

ként” va ló meg ha tá ro zá sát ta lál juk. Az 1978-as tör vény azon ban to vább

õriz te – és egyes ré sze i ben to vább ra is õr zi – az 1961-es meg kü lön böz te -

tõ gya kor la tot az ún. be le gye zé si kor ha tár ok el té rõ meg ha tá ro zá sá val.

Bár az 1978-as tör vény hez fû zött ma gya rá zat ban a ho mo sze xu a li tás „el -

ta nul ha tó sá gá ra” vo nat ko zó el kép ze lés je lent meg, mely el len tét be ál -

1978. évi IV. tör vény 199. pa ra gra fu sá hoz fû zött mi nisz te ri in dok lás sze -

rint a 18 éven alu li sér tett egész sé ges ne mi fej lõ dé sét kí ván ja vé de ni a

tör vény ez zel a sza kas  szal […]. A bí ró ság ál lás pont ja sze rint azon ban a bi -

o ló gia tu do má nya, il let ve az or vos tu do mány je len leg nem tud ja meg ha tá -

roz ni az azo nos ne mû ek hez va ló ér zel mi és sze xu á lis von zó dás okát, így

az sem ál la pít ha tó meg, hogy egy nagy ko rú sze mély nek egy azo nos ne mû

14. élet év ét be nem töl tött sze mél  lyel va ló sze xu á lis kap cso la ta hát rá nyo -

sab ban érint he ti-e az egyén ne mi fej lõ dé sét, mint he te ro sze xu á lis kap -

cso lat ban. […] (ILGA-Europe–Háttér 2000:118)

Ez a bí ró sá gi vég zés nem csak az al kot má nyos sá gi ag gá lyok meg fo -

gal ma zá sa mi att vált fon tos sá, ha nem azért is, mert az in dok lás rá mu ta -

tott a ho mo sze xu a li tás medikalizált mo dell jé nek bi zony ta lan sá ga i ra. Ez -

ál tal köz vet ve az a 20. szá zad ele jé tõl mû kö dõ gya kor lat is meg kér dõ je -

le zõ dik, mely sze rint a homoszexualitással kap cso lat ban el sõ sor ban az

or vos tu do mány nak, a pszi chi át ri á nak vagy a bi o ló gia tu do má nyá nak le -

het nek tár sa dal mi szem pont ból ér vé nyes ként el fo gad ha tó ki je len té sei. 

A mai jog al kal ma zá si prob lé mák eszünk be jut tat hat ják a ko rai aboli-

cionisták ese tét a pszi chi át ri á val: ak ko ri ban a tu do má nyos ér vé nyû ként

el fo ga dott el me gyógy ásza ti ér vek le gi ti má ló se gít sé gé vel pró bál tak ki utat

ta lál ni a tör vé nyek túl sá go san me rev nek ítélt rend sze ré bõl. Most azon ban

ép pen for dí tott a hely zet, hi szen a tu do má nyos ér vek nem nyúj ta nak

meg erõ sí tést, ha nem in kább el bi zony ta la ní ta nak. 1995 au gusz tu sá ban

pél dá ul Czeizel End re ge ne ti kus ame ri kai for rá sok ra hi vat koz va be szá -

molt a „ho mo sze xu a li tás gén jé nek” azo no sí tá sá ról: „A ho mo sze xu á li sok -

nak má sok a gén je ik, más az agyuk, és más a sze xu á lis ori en tá ci ó juk.

Ezek rõl õk ter mé sze te sen nem te het nek, ilyen nek szü let tek” (Czeizel,

1995:5). Bu da Bé la pszi chi á ter vi szont így ér velt még 1978-ban, mint -

egy meg elõ le gez ve a vá laszt a majd nem két év ti zed del ké sõb bi ál lí tó la -

gos föl fe de zés re: a „bi o ló gi ai ere det el len szól a ho mo sze xu á lis vi sel ke -

dés igen nagy sok ré tû sé ge, varianciája” (Bu da, 1978: 327).

Va gyis fel me rül het an nak a le he tõ sé ge, hogy a jog al ko tás és a jog al -

kal ma zás egy re in kább nem ki zá ró lag az „eg zakt nak” te kin tett – ám

ese ten ként egy más nak el lent mon dó – tu do má nyos ered mé nyek bõl me -

rít tár sa dal mi le gi ti má ci ós erõt, ha nem az adott tár sa da lom ra jel lem zõ

kü lön fé le élet for mák mi nél jobb meg is me ré sé bõl és élet sze rû vis  sza -

tük rö zé sé bõl.
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3.5. Ös  szeg zés
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4. A ho mo sze xu a li tás mé di a be li lát ha tó sá ga és lát ha tat -
lan sá ga Ma gyar or szá gon 

lít ha tó a 17 év vel ko ráb bi bi o ló gi ai meg ha tá ro zott sá got han goz ta tó érv -

vel, mely alap ján el tö röl ték a fel nõt tek kö zöt ti köl csö nös be le egye zé sen

ala pu ló ho mo sze xu á lis kap cso la tok bün te té sét.

Mind ezek alap ján el mond ha tó, hogy a 20. szá zad má so dik fe lé ben

a ma gyar jog al ko tók a homoszexualitást egy faj ta „ab nor má lis” bi o ló gi ai

– és így nem bün te ten dõ – je len ség ként ha tá roz ták meg, mely ugyan ak -

kor még is va la mi lyen mó don el ta nul ha tó és el sa já tí tá sa kü lö nö sen az if -

jú ság szá má ra el ke rü len dõ ve szé lyek kel jár. Az 1990-es évek vé gé re a

homoszexualitásra vo nat koz tat ha tó ma gyar jog al ko tás el lent mon dá sai a

jog al kal ma zás ban is fel szín re tör tek: több konk rét eset ben is fel me rült

az azo nos ne mû ek kap cso la tát meg kü lön böz te tés sel ke ze lõ jog sza bály -

ok al kot mány el le nes sé ge. A nem zet kö zi – eu ró pai uni ós – el vá rá sok

szin tén a diszk ri mi na tív sza bá lyo zá sok fö lül vizs gá la tát ve tí tet ték elõ re.

A ma gyar jog al ko tás ban és jog al kal ma zás ban tük rö zõ dõ homoszexua -

litással kap cso la tos at ti tû dök – el sõ sor ban 19-20. szá za di – vizs gá la ta so -

rán nyo mon kö vet he tõk a ho mo sze xu a li tás tár sa dal mi kategorizációjá-

nak vál to za tai: a ho mo sze xu a li tás a 19. szá zad vé gé ig bûn ként, a 20. szá -

zad má so dik fe lé ig be teg ség ként, majd a tár sa da lom ra – bi zo nyos

mér té kig – ve szé lyes nor ma sér tés ként je len ült meg. A sza ba don vá -

laszt ha tó ho mo sze xu á lis élet for ma, úgy tû nik, egy elõ re nem sze re pel a

ma gyar jog rend szer ál tal tük rö zött vá lasz ték ban. 

Nem sza bad el fe led kez nünk ar ról, hogy az azo nos ne mû ek kö zöt ti

kap cso la tok jo gi meg kü lön böz te té sé ben meg nyil vá nu ló in téz mé nyes

diszk ri mi ná ció fo ko za tos fel szá mo lá sa csak az el sõ lé pé se ket je lent he ti

egy ál ta lá nos antidiszkriminációs sza bá lyo zás meg al ko tá sa fe lé. Az Al -

kot mány bí ró ság 2002 szep tem ber 3-ai dön té se ilyen szem pont ból min -

den kép pen nagy je len tõ sé gû, hi szen hoz zá já rul hat az ál lam pol gár ok egy

nem el ha nya gol ha tó há nya dá nak si ke re sebb tár sa dal mi in teg rá ci ó já hoz.
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vei, me lyek a tár sa dal mi ész lel he tõ ség szem pont já ból a ho mo sze xu á li -

sok ra is al kal maz ha tó ak (vö.: Tuchman, 1978).

A homoszexualitással kap cso la tos mainstream mé dia rep re zen tá ci ók

fo ko za tos tér nye ré sé vel a lát ha tó sá gon túl fon tos vizs gá la ti szem pont tá

vál ha tott az is, hogy a mé dia rep re zen tá ci ók ál tal köz ve tí tett nyílt vagy

kó dolt üze ne tek ho gyan tük rö zik a je len ség tár sa dal mi fo gad ta tá sát

(vö.: Gross, 2002). Marguerite Moritz ar ra hív ja fel a fi gyel met, hogy a

ho mo sze xu á li sok mé di a be li áb rá zo lá sát a kez de ti idõ szak ban a bi zarr il-

luszrálása jel le mez te (vö.: Moritz, 1996), mely gya kor lat hoz zá já rult a

ho mo sze xu á li sok ra vo nat ko zó szte re o tí pi ák el ter je dé sé hez.

Egyes szer zõk azt eme lik ki, hogy az „új ság írás ban a lus ta ság és a

szte re o tip gon dol ko dás mód egy más ve le já rói” (Linn, 1996:17). Willard

Enteman a szte re o tí pia ere de ti jelentésére49 utal va jegy zi meg, hogy

már csak azért is tel je sen he lyén va ló a szte re o tí pi ák kal kap cso lat ban az

új ság írás te rü le tén vizs gá lód ni, mert egyes új ság írók – a be tû sze dõk

prés mat ri ca-al kal ma zá sá hoz ha son ló an – haj la mo sak „tár gyuk ra egy me -

rev for mát erõl tet ni az is mét lõ dõ me cha ni kus hasz ná lat elõ se gí té se ér -

de ké ben” (Willard, 1996:9). Így gyak ran az a vég ered mény, hogy az

egyé ne ket pusz tán egy „ál ta lunk konst ru ált ka te gó ria ki ter jesz té se ként

ke zel jük, dehumanizáljuk” (Willard, 1996:9), ami az elõ í té le tek meg -

erõ sí té sét – és ese ten ként a diszk ri mi na tív bá nás mód iga zo lá sát – szol -

gál hat ja. 

Larry Gross ame ri kai mé dia ku ta tó év ti ze dek óta fog lal ko zik a ho -

mo sze xu a li tás és a mé dia vi szo nyá val. Ta pasz ta la tai sze rint a ho mo sze -

xu á li so kat az utób bi év ti ze dek ben egy re gyak rab ban ne ve zik sze xu á lis

ki sebb ség nek, mely a töb bi ki sebb sé gi – az az szám sze rû nagy sá guk tól

füg get le nül ha ta lom mal vi szony lag el lá tat lan – cso port tal együtt osz to -

zik ab ban a kö zös „mé dia sors ban”, mely nek fõ jel leg ze tes sé gei a vi -

szony la gos lát ha tat lan ság és a le ala cso nyí tó szte re o ti pi zá lás. A sze xu á lis

ki sebb sé gek azon ban két fon tos do log ban el tér nek a „ha gyo má nyos” –

et ni kai – ki sebb sé gek tõl és in kább a ra di ká lis po li ti kai ki sebb sé gek hez

ha son lí ta nak: egy részt éle tük va la mely idõ sza ká tól – jel lem zõ en ké sõ

ka masz ko ruk tól – kezd ve ön ma gu kat ha tá roz zák meg és nem fel tét le -

nül fel is mer he tõk el sõ rá né zés re má sok ál tal; más részt mi vel mû kö dé -

sük kel meg kér dõ je le zik a dol gok „ter mé sze tes rend jét”, tö meg mé di a -

Eb ben a fe je zet ben homoszexualitással kap cso la tos mé dia rep re zen tá ci ók

vizs gá la tá ra vál lal ko zom, me lye ket el sõ sor ban a homoszexualitásra vo -

nat ko zó tár sa dal mi dis kur zus vis  sza tük rö zõ dé se i ként ér tel me zem. Eh -

hez el mé le ti hát tér ként a mé dia va ló ság-meg ha tá ro zó, il let ve in for má -

ció kont rol lá ló és -rendszerezõ ha tá sa i ra kon cent rá ló tö meg kom mu ni ká -

ci ós el mé le tek (vö.: McQuail, 1987), il let ve a témakultivációs el mé let

(agenda-setting theory) ered mé nye i re tá masz ko dom, me lyek alap ján a mé dia

és a köz be széd (public discourse) té ma vá lasz tá sai kö zött szo ros és köl csö -

nös kap cso lat té te lez he tõ fel (vö.: McComb–Shaw, 1972; Dea ring–Ro gers,

1992). Így dol go za tom nak eb ben a ré szé ben a mé dia rep re zen tá ci ó kat

egy faj ta „nyom ol va sás hoz” hasz ná lom, me lyek se gít sé gé vel a ho mo sze xu a -

li tás tár sa da lom ban ha gyott – a tár sa dal mi at ti tû dö ket is bi zo nyos mér -

té kig tük rö zõ – nyo ma it sze ret ném azo no sí ta ni.

A ho mo sze xu a li tás mé di a be li meg je le ní té sé re vo nat ko zó ko ráb bi

ku ta tá sok alap ján az egyik leg fon to sabb as pek tus nak a lát ha tó ság (visi-
bility), az az a tár sa dal mi ész lel he tõ ség vizs gá la ta mu tat ko zott (vö.: Gross,

1996, 2002; Moritz, 1996). So ká ig ugyan is ál ta lá no san jel lem zõ volt az a

hely zet, amit Larry Gross így fo gal ma zott meg: „a ho mo sze xu á li sok

pusz ta lé te zé sé re va ló uta lás is fel té te le zett fe nye ge tést je lent a dol gok

ter mé sze tes rend jé re, ezért a té ma alap ve tõ en prob le ma ti kus és el lent -

mon dá sos a tö meg mé dia szá má ra” (Gross, 1991:20). A ho mo sze xu a li tás

mé di a be li lát ha tat lan sá ga egy részt ma gya ráz ha tó a kul tu rá lis fo gal mak

„tisz tán tar tá sá nak” igé nyé vel – va gyis an nak a fel té te le zé sé vel, hogy

egyes je len sé gek azért ér tel me zõd nek za va ró és be mu ta tás ra mél tat lan

ano má li a ként, mert nem il leszt he tõk a lé te zõ kul tu rá lis ka te gó ri ák

rend sze ré be – (vö.: Douglas, 1966; Schudson, 1991), il let ve a kü lön fé le

tár sa dal mi cso por tok el té rõ erõ vi szo nya i val és az eb bõl adó dó kor lá to -

zott ön ki fe je zõ ké pes sé gé vel. Itt meg fon to lan dók pél dá ul Gaye Tuch-

man a „nõk tö meg mé di a be li szim bo li kus sem mi be vé te lé rõl” szó ló ér -
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vei, me lyek a tár sa dal mi ész lel he tõ ség szem pont já ból a ho mo sze xu á li -
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zott ön ki fe je zõ ké pes sé gé vel. Itt meg fon to lan dók pél dá ul Gaye Tuch-
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ugyan ak kor szé les kö rû nem zet kö zi ki te kin tést nyújt a ma gyar ol va só

szá má ra is va la mi lyen szem pont ból ak tu á lis sá vá ló té mák be mu ta tá sá -

val. Te hát ugyan az zal a fel té te le zés sel él tem, mint Funkhauser az 1970-es

évek ele jén: a he ti lap ok – köz tük a HVG – ugyan nem te kint he tõk el -

sõd le ges in for má ció for rás nak, még is va ló szí nû sít he tõ, hogy tar tal muk

„meg fe lel a ki emelt mé di u mok – a te le ví zió és a na pi lap ok – tar tal má -

nak” (Funkhouser, 1973:64). E fel té te le zés alap ján az mond ha tó, hogy a

HVG cik ke i nek te ma ti ká ja kö ve ti és be mu tat ja az adott hét fon to sabb

bel föl di és nem zet kö zi ese mé nye it: az írá sok ból te hát kö vet kez tet ni le -

het ar ra, hogy egy adott idõ szak ban me lyek vol tak a ma gyar or szá gi köz -

ér dek lõ dés re is szá mot tar tó ese mé nyek, hí rek a vi lág ban. A HVG

elem zé se mel lett szólt az is, hogy ez a saj tó or gá num nem so rol ha tó

egyet len konk rét ma gyar or szá gi po li ti kai cso por to su lás tá mo ga tói kö zé

sem, és nagy – 115 ezer kö rü li – pél dány szá ma mi att vi szony lag nagy ol -

va só kö zön sé get ér el. To váb bá prak ti kus szem pont ként fon tos meg em -

lí te ni, hogy el ér he tõ CD-ROM for má tum ban, mely nagy ban meg köny -

 nyí ti a cik kek ke ze lé sét.

A HVG nyolc év fo lya má nak tel jes át te kin té se után a fe je zet vé gén

egy rö vid eset ta nul mány ere jé ig át té rek egy kü lön le ges tí pu sú mé dia -

rep re zen tá ció, a rek lám te rü le té re. Itt egy olyan pél dát mu ta tok be, mely

rá vi lá gít hat a ho mo sze xu a li tás e té ren – is – ér vé nye sü lõ ne ga tív meg íté -

lé sé re, va la mint ar ra, hogy Ma gyar or szá gon mi ért nin cse nek ho mo sze xu á -

 li sok nak szó ló, il let ve a homoszexualitást rep re zen tá ló rek lá mok.

4.1. A homoszexualitásról a HVG-ben (1993–2000)

A Ma gyar or szá gon ta pasz tal ha tó homoszexualitással kap cso la tos tár sa -

dal mi at ti tû dök vizs gá la ta cél já ból a HVG gaz da sá gi, po li ti kai he ti hír -

ma ga zin 1993. ja nu ár és 2000. de cem ber kö zött meg je lent szá ma i nak

tar ta lom elem zé sé re vál lal koz tam a HVG Ar chív 1993–2000 cí mû CD-ROM

fel hasz ná lá sá val.

A HVG Ar chí vum nyolc év fo lya má nak 40.332 cik ke kö zül 181-ben

tet tek em lí tést homoszexualitásról, il let ve ho mo sze xu á li sok ról – köz tük

19-ben a ho mo sze xu á lis szi no ni má ja ként fel tûnt a me leg ki fe je zés; 8 cikk -

ben pe dig csak a me le ge ket em le get ték a homoszexualitásra va ló uta lás

nél kül. Ér de mes meg em lí te ni, hogy az el sõ olyan cikk, ahol a me leg

be li meg kö ze lí té sük prob le ma ti kus sá vá lik. A dol gok ter mé sze tes rend -

je ugyan is olyan ne mi sze rep rend szer mû kö dé sét su gall ja, mely ben jól

azo no sít ha tók a nõ i es ség és a fér fi as ság „nor má lis” jel lem zõi, il let ve

sze rep kö rei. A „nor má lis” ne mi sze rep rend szer fenn tar tá sá hoz a tö meg -

mé dia – mint az egyik leg ha té ko nyabb szo ci a li zá ci ós kö zeg – szo ci a li zá -

ci ós ha tá sa is je len tõs mér ték ben hoz zá já rul: már a gye rek kor tól kezd ve

köz ve tí ti azo kat a kép ze te ket és el vá rá so kat, me lyek bõl ki de rül het, ho -

gyan le het sé ges és he lyes nõ ként vagy fér fi ként él ni, vi sel ked ni. Így a

sze xu á lis ki sebb sé gek tö meg mé di a be li meg je le ní té se szük ség sze rû en

iga zo dik a tár sa dal mi ne mi vi szo nyok kö ve tel mé nye i hez: ha egy ál ta lán

meg je len het nek, ak kor leg több ször ne ga tív – el ret ten tõ – pél da ként

sze re pel nek. A ho mo sze xu a li tás tö meg mé di a be li lát ha tó sá ga ugyan az

1980-as évek kö ze pé tõl nö ve ked ni kez dett, a megnövekedett hír ér ték

azon ban fõ ként az AIDS be teg ség meg je le né sé vel füg gött ösz  sze, és az

ilyen tí pu sú be szá mo lók so ká ig szin te ki zá ró lag a ne ga tív szte re o tí pi á -

kat és a ko ráb ban is jel lem zõ elõ í té le te ket erõ sí tet ték (vö.: Gross,

1996:148–155).

A ho mo sze xu a li tás mé dia rep re zen tá ci ó i nak elem zé sé ben a leg fon -

to sabb szem pont ok kö zé tar to zik a tárgy vá lasz tás és a nyelv hasz ná lat

vizs gá la ta. Ez utób bi szem pont tal kap cso lat ban hang sú lyoz za Moritz a

kü lön bö zõ – ese ten ként egy más sal el len té tes ol da lon ál ló – tár sa dal mi

cso por tok ál tal hasz nált ter mi no ló gi ai kü lönb sé gek fon tos sá gát: így ér -

tel me zõd het pél dá ul az abor tusz el le nes ség az „élet vé del me ként”, az

antifeminizmus a „csa lá di ér té kek kép vi se le te ként” és a me le gek és

lesz bi ku sok pol gá ri jo gai „különjogokként” (vö.: Moritz, 1996:148).

Ezért a ho mo sze xu a li tás mé di a be li lát ha tó sá gá nak vizs gá la ta so rán az is

a cél ja im kö zé tar to zik, hogy be mu tas sam, il let ve je lez zem, hogy az ál -

ta lam vizs gált anyag ban mi lyen té ma kö rök kel kap cso lat ban, mi lyen

szte re o tip tár sa dal mi sze re pek ben, mi lyen ne ga tív, il let ve po zi tív kon -

tex tu sok ban és mi lyen ter mi no ló gia al kal ma zá sá val je le ní tet ték meg a

ho mo sze xu á li so kat, il let ve a homoszexualitást.

Egy adott idõ szak ra vo nat ko zó mé dia rep re zen tá ci ók tel jes kö rû

elem zé se gya kor la ti lag meg va ló sít ha tat lan fel adat, ezért en nek a fe je -

zet nek az el sõ ré szé ben egyet len he ten te meg je le nõ, írott saj tó ter mék,

a HVG gaz da sá gi, po li ti kai hír ma ga zin rész le tes vizs gá la tá ra szo rít koz tam.

A HVG több ok ból is meg fe le lõ vá lasz tás nak tûnt: ez a hír ma ga zin he ti

meg je le né se ré vén jól kö ve ti a ma gyar tár sa da lom bel sõ tör té né se it,
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Év 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

189 19 15 21 33 23 27 21 30

33 4 2 3 7 3 6 3 5

Mo. (33) 1 – 1 6 2 4 1 3

nagy fi gyel met szen telt a HVG a ho mo sze xu a li tás té ma kör ének: ezek -

ben az évek ben 27, il let ve 30 cikk ben ke rült szó ba a ho mo sze xu a li tás;

hat, il let ve öt cikk ki fe je zet ten e té ma kap csán író dott és ezek kö zül

négy, il let ve há rom szá molt be ma gyar or szá gi ese mé nyek rõl. Ezek bõl az

ered mé nyek bõl ar ra kö vet kez tet he tünk, hogy 1996, 1998 és 2000 fo lya -

mán olyan ese mé nyek tör tén tek a vi lág ban és Ma gyar or szá gon, me lyek

kap csán – leg alább is át me ne ti leg – fon tos sá, il let ve hír ér té kû vé vált a

ho mo sze xu a li tás té ma kö re a ma gyar tár sa da lom szá má ra is.

Ro va tok

A HVG-nek ti zen egy ál lan dó ro va ta van: a leg ak tu á li sabb nak te kin tett

he ti té mát be mu ta tó Fó kusz ban; a he ti hí re ket rö vi den ös  sze fog la ló Hét
nap; a nem zet kö zi po li ti kai, gaz da sá gi ki te kin tést nyúj tó Vi lág – mely -

nek al ro va ta az Üz le ti élet –; a nem zet kö zi tár sa dal mi, kul tu rá lis és sport -

ese mé nye ket kö ve tõ Mo ni tor; a HVG in ter jú; a Vé le mé nyek; a tu do má nyos,

kul tu rá lis, val lá si té má kat fel tér ké pe zõ Szel lem; a ma gyar bel po li ti kai

kér dé se ket fel dol go zó Tár sa da lom; az el sõ sor ban a ma gyar gaz da ság gal

fog lal ko zó Gaz da ság; a nem zet kö zi és ma gyar pénz ügyi vi lág ese mé nye i -

rõl tá jé koz ta tó Pénz ügyek és a köz éle ti sze mé lyi sé ge ket be mu ta tó Port ré.
A hír ma ga zin HVG pos ta cím szó alatt kö zöl ol va sói le ve le ket is, ese ten -

ként egy-egy té má nak a lap kö ze pén el kü lö ní tett Mel lék let részt szen tel,

il let ve te ma ti kus kü lön szá mot je len tet meg. 

szó50 önál ló an – te hát nem a ho mo sze xu á lis kör nye ze té ben – sze re pelt,

1995 má ju sá ban je lent meg a HVG-ben (1995. 05. 06., 69.).51 Ez azt jel zi,

hogy az azo nos ne mû ek hez von zó dók ál tal ön meg ha tá ro zá suk ki fe je zé -

sé re vá lasz tott me leg ki fe je zés eb ben az idõ szak ban már be ke rült az írott

saj tó nyelv hasz ná la tá ba.

El sõ lé pés ként együt te sen te kin tet tem át azt a 189 cik ket, me lyek -

ben va la mi lyen mó don fel tûn tek a ho mo sze xu a li tás, ho mo sze xu á lis, il let ve

me leg ki fe je zé sek. Meg vizs gál tam, hogy a cik kek mely évek ben és mi -

lyen ro va tok ban je len tek meg; mi lyen – rész ben a CD-ROM szer kesz -

tõi ál tal rög zí tett – té ma kö rök ben tûn tek fel; em lí tés esett-e a cikk ben

az AIDS-rõl; a ho mo sze xu á li sok ál tal vagy el le nük el kö ve tett bûn té -

nyek rõl; is mert sze mé lyek rõl; a ho mo sze xu á li sok meg kü lön böz te té sé rõl

és jo ga i ról; il let ve mi lyen po zi tív, il let ve ne ga tív kon tex tus ba ke rült az

írá sok ban a ho mo sze xu a li tás. Ez után át te kin tet tem a homoszexualitás-

sal kap cso lat ban hasz nált ter mi no ló gi át. Vé gül a ki fe je zet ten a ho-

moszexualitásról író dott – ezen be lül is el sõ sor ban a Ma gyar or szág ról

szó ló – cik kek re kon cent rál tam: itt azt vizs gál tam, hogy a nyolc év alatt

ho gyan vál toz tak a ho mo sze xu a li tás meg je le ní té sé nek ará nyai – kü lö nö -

sen a Ma gyar or szág ról szó ló írá sok te kin te té ben; a ho mo sze xu a li tás mi -

lyen té mák kal ös  sze füg gés ben je lent meg; kik tûn tek fel a té ma szak ér -

tõi ként; és ál ta lá ban mi lyen volt a ma gyar ho mo sze xu á li sok lát ha tó sá ga
(köz vet len vé le mény nyil vá ní tá suk, il let ve szer ve ze te ik, he lye ik em lí té se

ré vén).

A meg je le né sek éve

Az aláb bi táb lá zat ban köz löm a cik kek meg je le né si év sze rin ti meg osz -

lá sa it:

A táb lá zat ból jól lát ha tó, hogy 1996-ban je lent meg a leg több olyan

cikk, mely ben va la mi lyen mó don em lí tet ték a homoszexualitást. E 33 cikk

kö zül hét ki fe je zet ten a homoszexualitásról szólt: a hét bõl hat pe dig ma -

gyar or szá gi té má kat dol go zott fel. 1998-ban és 2000-ben szin tén vi szony  lag
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Té ma kö rök

A té ma kö rök sze rin ti vizs gá lat so rán elõ ször ti zen négy fõ tar tal mi ka te -

gó ri á ba so rol tam be a 189 cik ket, ahol azo kat a ka te gó ri á kat, me lyek be

há rom nál ke ve sebb cikk ke rült vol na, ‘egyéb’ ka te gó ri á ba von tam ös  sze.

Így a kö vet ke zõ te ma ti kus meg osz lás hoz ju tot tam:

I. Te ma ti kus be so ro lás

Té ma kö rök Cik kek szá ma Té ma kö rök (foly ta tás) Cik kek szá ma

Ho mo sze xu a li tás 33 Tu do mány 6

Egy ház, val lás 21 Ki sebb sé gek  5

Kul tú ra, rek lám, di vat 18 AIDS 5

Jog 17 Ho lo ca ust 5

Nem zet kö zi bel po li ti ka 17 Sze xu a li tás 5

Bû nö zés, pros ti tú ció  10 Nem zet biz ton ság 3

Ma gyar bel po li ti ka 8 Egyéb 37

A kö vet ke zõ lé pés ben azt vizs gál tam, hogy a fen ti ka te gó ri ák ba mi -

lyen tí pu sú cik kek ke rül tek. Így fel tér ké pez he tõ vé vált, hogy a ki fe je -

zet ten a ho mo sze xu a li tás té ma kö ré be tar to zó írá sok mel lett mi lyen más

te ma ti ká jú cik kek ben esett szó homoszexualitásról.

A II. táb lá zat ka te gó ri á i ba be so rolt cik kek kö zött ese ten ként át fe -

dés ta pasz tal ha tó, ugyan is egy-egy írás egy szer re több té ma kör höz is

szo ro san kap cso lód hat. Ezért az egyes so rok ban zá ró jel ben azt is je lez -

tem, hogy az adott té ma kör ön be lül men  nyi a ho mo sze xu a li tás te ma ti -

kus ka te gó ri á já ba is be so rol ha tó cikk. A táb lá zat ban fel so rolt té ma kö rök

kö zül ki ma rad tak azok, ame lyek hez csak egy-egy kap cso ló dott a vizs -

gált 189 cikk bõl. Ilye nek vol tak pél dá ul a fo gam zás gát lás, a mes ter sé ges

meg ter mé ke nyí tés, a ká bí tó szer vagy a po li ti kai kor rekt ség. 

A cik kek ro va tok sze rin ti meg osz lá sai

Ro va tok 189 cikk 33 cikk

Fó kusz ban 4 –

Hét nap 15 7

Vi lág 16 –

Üz le ti élet 2 –

Mo ni tor 55 11

HVG in ter jú 4 2

Vé le mé nyek 13 2

Szel lem 38 3

Tár sa da lom 16 3

Gaz da ság 1 –

Pénz ügyek – –

Port ré 1 –

HVG pos ta 7 4 

Mel lék let 15 1

Kü lön szám 2 –

A fen ti táb lá zat sze rint – mely nek má so dik osz lo pá ban az ös  szes

vizs gált cikk meg osz lá sa sze re pel, a har ma dik osz lop ban pe dig a ki fe je -

zet ten a ho mo sze xu a li tás té ma kör ében író dott 33 cik ké – a leg több (55)

olyan írás, mely ben sze re pelt a homoszexualitásra va ló bár mely uta lás, a

nem zet kö zi tár sa dal mi és kul tu rá lis ese mé nye ket be mu ta tó Mo ni tor ro -

vat ban je lent meg. Ezt kö vet te a tu do má nyos-kul tu rá lis Szel lem (38); a

ma gyar bel po li ti kai és a nem zet kö zi po li ti kai te ma ti ká ban – Tár sa da lom

és Vi lág egy aránt: 16 –; a hí rek ben és a mel lék let ben 15-15, majd a vé le -

mé nyek ben (13) és az ol va só le ve lek ben va ló (7) meg je le nés. Vi szony lag

rit kán em lí tet ték a homoszexualitást a HVG in ter jú (4), a Fó kusz ban (4),

az Üz le ti élet (2) ro va tok ban és a kü lön szám ok ban (2). A Gaz da ság és

Port ré ro va tok ban csak egy szer utal tak a homoszexualitásra, a Pénz ügyek

ro vat ban pe dig egy szer sem. A ki fe je zet ten a homoszexualitással kap cso la tos

33 cikk kö zül is a leg több – Mo ni tor: 11 és Mel lék let: 1 – nem zet kö zi tár -

sa dal mi, il let ve kul tu rá lis té má kat dol go zott fel. To váb bá hét ki fe je zet ten

homoszexualitással kap cso la tos hír; négy ol va sói le vél; há rom-há rom ma -

gyar bel po li ti kai, il let ve nem zet kö zi tu do má nyos vagy kul tu rá lis té má jú

írás; két in ter jú és két vé le mény je lent meg.
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To váb bi szem pont ok

Az aláb bi ak ban táb lá za tok ban ös  sze fog lal va köz löm, hogy a vizs gált cik -

kek ben – köz tük a 33 ki fe je zet ten ho mo sze xu á lis te ma ti ká jú ban – mi -

lyen arány ban sze re pelt az AIDS, a ho mo sze xu á li sok el len vagy ál ta luk

el kö ve tett bûn tet tek, is mert sze mé lyi sé gek, a ho mo sze xu á li sok meg kü -

lön böz te té sé nek, il let ve em be ri jo ga i nak em lí té se; va la mint mi lyen

arány ban tûnt fel a ho mo sze xu a li tás po zi tív, il let ve ne ga tív kon tex tus ban.

Az AIDS em lí té se

N = 189 N = 33

Igen 24 (12,7%) 7 (21,2%)

Nem 165 (87,3%) 26 (78,8%)

A te ma ti kus be so ro lás sze rint ugyan mind ös  sze öt ki fe je zet ten

AIDS-rõl szó ló írás volt az ál ta lam vizs gált 189 cikk kö zött, de en nél jó -

val több ször tûnt fel együt te sen az AIDS és a ho mo sze xu a li tás. A ki fe -

je zet ten a homoszexualitással fog lal ko zó írá sok kö zött az AIDS-re va ló

uta lás ará nya (21,2%) majd nem meg dup lá zó dott a tel jes min tá hoz ké -

pest (12,7%), ami azt a fel té te le zést tük rö zi és erõ sít he ti, mint ha az

AIDS és a ho mo sze xu a li tás – leg alább is bi zo nyos szem pont ból – ös  sze -

tar to zó fo gal mak len né nek. Az AIDS-te ma ti kán be lül je lent ke zett a ho -

mo sze xu á li sok pro misz ku i tá sá ra vo nat ko zó leg több uta lás, mely uta lá -

sok ré vén a ho mo sze xu á li sok mint az AIDS szem pont já ból kü lön le ge sen

ve szé lyez te tett „ri zi kó cso port” tag jai je len het tek meg. Eb ben a kon tex -

tus ban le he tett a leg in kább tet ten ér ni a ho mo sze xu á li sok és a gya ko ri

sze xu á lis part ner cse re kö zöt ti lát szat kor re lá ció mû kö dé sét (vö.: Hamil -

ton–Rose, 1980). En nek a – szte re o tí pi á kat erõ sí tõ – lát szat kor re lá ci ó nak

az alap ján ar ra le het ne kö vet kez tet ni, hogy a pro misz ku i tás nem egyén-

specifikus, ha nem ho mo sze xu a li tás-spe ci fi kus jel leg ze tes ség: va gyis aki

ho mo sze xu á lis, az gyak rab ban vál to gat ja sze xu á lis part ne re it, mint aki

nem az – és na gyobb esél  lyel fer tõ zõ dik meg az AIDS ví ru sá val is. Így az

AIDS – il let ve a pro misz ku i tás – kap csán tûn tek fel a ho mo sze xu á li sok a

leg ho mo ge ni zál tabb mó don: olyan egy sé ges „(rizikó)csoportként”, ahol

a va lós – sze xu á lis vagy egyéb – ma ga tar tás he lyett a ho mo sze xu á lis cso -

port tag ság vált el sõd le ges sé az íté let al ko tás ban.

II. Rész le te zett te ma ti kus be so ro lás

Té ma kö rök Cik kek szá ma

Egy ház, val lás 21  (3)

– Ke resz tény ség 6  (1)

– Szek ták 4

Kul tú ra, rek lám, di vat 18

– Film, szín ház, iro da lom 6

– Te le ví zió, rá dió 5

– Ze ne 3

– Rek lám 2

– Di vat 2

Jog 17  (8)

– Em be ri jog 7  (5)

– Al kot mány jog 3  (1)

– Bün te tõ jog 2  (1)

– Sze mé lyi sé gi jog 2

– Pol gá ri jog 2  (2)

– Mun ka jog 1

Nem zet kö zi bel po li ti ka 17  (2)

Bû nö zés, pros ti tú ció 10

– Sze xu á lis bû nö zés 6

– Pros ti tú ció 2

Ma gyar bel po li ti ka 8

Tu do mány 6

– Or vos tu do mány 2

– Pszi cho ló gia 2

– Ge ne ti ka 2

Ki sebb sé gek 5  (5)

AIDS 5

Holokauszt 5

– Kár pót lás 4

Sze xu a li tás 4

Nem zet biz ton ság 3

A cik kek té ma kö rök sze rin ti rész le tes át te kin té se a fe je ze tet kö ve tõ

Füg ge lék ben ta lál ha tó.
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lá ban. Az el sõ tí pus ba a tel jes min tá ból mind ös  sze há rom – gyil kos sá -

got, il let ve rab lást em lí tõ – cikk so rol ha tó. A má so dik tí pus ba tar to zott

az a két írás, mely egy brit neo ná ci ho mo sze xu á lis szó ra ko zó he lye ket

meg cél zó me rény le té rõl szá molt be, il let ve az a hat, ahol a ho mo sze xu á -

li sok a ho lo ca ust ál do za tai kö zött je len tek meg. Ez utób bi ak kö zé so rol -

ha tó az az egyet len ho mo sze xu a li tás te ma ti ká jú cikk is, mely ben a ho lo -

ca ust ho mo sze xu á lis ál do za ta i nak ál lí tott hol land em lék mû vet, a „Ho-

momonument”-et em lí tet ték. Ezek alap ján az mond ha tó, hogy a

ho mo sze xu á li sok itt vizs gált mé dia rep re zen tá ci ó i ban az ál do zat tá vá lás,

mely a bûn el kö ve tõ sze rep nél is jó val ke vés bé – kb. fe le an  nyi ra – rep -

re zen tált, szin tén nem volt do mi náns elem. 

Is mert sze mé lyek

N = 189 N = 33

Igen 74 (39,2%) 11 (33,3%)

Nem 115 (60,8%) 31 (67,7%)

A cik kek ben sze rep lõ is mert sze mé lyi sé gek kö zel egy har ma dát –

vélt vagy fel vál lalt – sze mé lyes érin tett sé ge kap csán em lí tet ték, a töb bi ek

több sé gét a homoszexualitással kap cso la tos mar káns po li ti kai vagy tár sa -

dal mi ál lás fog la lá sa, il let ve tu do má nyos vagy mû vé szi té ma vá lasz tá sa mi att

em lí tet ték. Ese ten ként (lásd De rek Jarmant vagy Allen Ginsberget) a

két tí pus át fed het te egy mást. A leg gyak rab ban em lí tett kül föl di po li ti -

kus – a ho mo sze xu á lis sza va zó kat meg nyer ni kí vá nó – Clin ton ame ri kai

el nök volt, az egy há zi sze mé lyi sé gek kö zül pe dig a – „ho mo sze xu á lis

vá dak kal” il le tett – oszt rák Groer ér sek. A ma gyar po li ti ku sok kö zül

Torgyán Jó zsef kis gaz da el nök rõl, Do bos Krisz ti na és Tóth Ist ván MDF-es

kép vi se lõk rõl (1996-ban), va la mint Csurka Ist ván ról és Balczó And rás ról

(2000-ben) de rült ki, hogy a homoszexualitást el íté li. Míg Kõ szeg Fe renc

(1997-ben) még SZDSZ-es kép vi se lõ ként a ho mo sze xu á li so kat diszk ri -

mi ná ló tör vé nyek meg vál toz ta tá sát ja va sol ta; Sza bó Zol tán, egy ko ri mû -

ve lõ dé si mi nisz té ri u mi ál lam tit kár pe dig (1996-ban) a ho mo sze xu á li sok

irán ti elõ í té le tes sé get ki fo gá sol ta. A homoszexualitásukat nyíl tan vál la -

lók kö zött itt négy ma gyar em lít he tõ: Pálfi Ba lázs, Mocsonaki Lász ló,

Láner Lász ló és Birtalan Ba lázs, – egy ko ri és mai – ho mo sze xu á lis szer -

ve ze tek ve ze tõ ak ti vis tái. 

Ho mo sze xu á li sok ál tal el kö ve tett bûn té nyek

N = 189 N = 33

Igen 19 (10,1%) 2 (6,1%)

Nem 170 (89,9%) 31 (93,9%)

A ho mo sze xu á li sok ál tal el kö ve tett bûn té nyek kö zött leg gyak rab -

ban a pedofíliára, il let ve a pedofília vád já ra tör tént uta lás. Köz éle ti sze -

mé lyi sé gek kö zül Groer oszt rák fõ pa pot és Elio de Rupo bel ga mi nisz -

ter el nök-he lyet test il let ték ilyen – vé gül bi zo nyí tat lan – vá dak kal. A

pedofília két leg jel lem zõbb kon tex tu sa a fi a tal ta nít vá nyok el csá bí tá sa,

il let ve az ázsi ai or szá gok ba (Kam bo dzsá ba, Thai föld re) irá nyu ló ho mo -

sze xu á lis szexturizmus volt. A pedofília vi szony lag sû rû em le ge té se azt

a be nyo mást kelt he ti, mint ha a fi a ta lok meg ron tá sa ti pi kus ho mo sze xu -

á lis bûn cse lek mény vol na. Az itt vizs gált ese tek ben azon ban egyé nek -

hez köt he tõ bûn cse lek mé nyek rõl, il let ve azok gya nú já ról volt szó, me -

lyek az érin tett sze mé lyek tár sa dal mi po zí ci ó já nál fog va bel po li ti kai

bot rányt okoz tak. Az egyé nek hez köt he tõ bûn cse lek mé nyek tõl (gyil -

kos ság, mun ka he lyi zak la tás stb.) meg kü lön böz tet he tõ ek az ál ta lam

országspecifikusnak ne ve zett bûn tet tek (lásd a ho mo sze xu á lis- köz bot -

rány oko zás tör vé nyi til tá sát Ro má ni á ban vagy a he te ro sze xu á lis kap cso -

la tok ban ér vé nyes ala cso nyabb „meg ront ha tó sá gi” kor ha tárt pél dá ul

Auszt ri á ban vagy Ma gyar or szá gon), me lye ket más hol, az adott or szág

kör nye ze té ben – már – nem bün tet nek. A tel jes min tá nak mind ös  sze

10 szá za lé ká ban for dult elõ ho mo sze xu á li sok ál tal el kö ve tett – vagy ne -

kik tu laj do ní tott – bûn cse lek mény em lí té se, a ki fe je zet ten a homoszex-

ualitásról szó ló cik kek ben pe dig még en nél is rit káb ban, ami ar ra utal,

hogy a ho mo sze xu á li sok itt vizs gált mé dia rep re zen tá ci ó i ban a bûn el kö -

ve tés nem ne vez he tõ do mi náns elem nek.

Ho mo sze xu á li sok el len el kö ve tett bûn tény

N = 189 N = 33

Igen 11  (5,8%) 1  (3%)

Nem 178 (94,2%) 32 (97%)

A ho mo sze xu á li sok el len el kö ve tett bûn té nyek két alap tí pu sa,

ami kor a ho mo sze xu á lis egyén vá lik bûn cse lek mény ál do za tá vá, il let ve

ami kor a tá ma dás cél pont ja a ho mo sze xu á li sok tár sa dal mi cso port ja ál ta -
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A ho mo sze xu á li sok jo ga i ról leg több ször em ber jo gi kon tex tus ban és

va la mi lyen diszk ri mi ná ci ós gya kor lat ra va ló uta lás mel lett esett szó. Jel -

lem zõ volt pél dá ul, hogy ami az egyik or szág ban meg kü lön böz te tés ként

je lent meg, az más hol még ki ví van dó jog le he tett. Er re pél da ként em -

lít he tõ az azo nos ne mû ek együtt élé sé nek jo gi sza bá lyo zá sa: az adott

idõ szak ban Cseh or szág ban nem sza vaz ták meg a kér dé ses tör vényt, míg

Ma gyar or szá gon meg te rem tet ték az azo nos ne mû ek együtt élé sé nek –

bi zo nyos – jo gi ke re te it az élet tár si tör vény mó do sí tá sá val, Né met or -

szág ban azon ban az élet tár si kö zös sé gen túl az azo nos ne mû ek há zas -

ság kö té se fo gal ma zó dott meg el éren dõ cél ként. A tel jes min tá hoz

(14,8%) ké pest itt több mint há rom szo ros arány ban (51,5%) tet tek em lí -

tést a ho mo sze xu á li sok jo ga i ról a ki fe je zet ten homoszexualitással fog lal -

ko zó írá sok ban, ami azt mu tat ja, hogy a ho mo sze xu á li sok em be ri jo gai

igen nagy sze re pet kap tak a vizs gált mé dia rep re zen tá ci ók ban.

Po zi tív kon tex tus

N = 189 N = 33

Igen 41 (21,7%) 20 (60,6%)

Nem 148 (78,3%) 13 (39,4%)

A ho mo sze xu a li tás em lí té se kap csán po zi tív kon tex tus ként ér té -

kel tem mind azt, ami a tár sa da lom és a ho mo sze xu á li sok vi szo nyá nak

kü lön fé le le het sé ges as pek tu sa it po zi tí van mu tat ta be. En nek alap ján

ide so rol tam az amsz ter da mi vir tu á lis „Gay Café” nép sze rû ség ét (1996. 02.

17., 71.) épp úgy, mint a ma gyar élet tár si tör vény mó do sí tá sá nak in dok lá -

sát („két sze mély tar tós élet kö zös sé ge meg va ló sít hat olyan ér té ket,

amely az együtt élõ sze mé lyek ne mé tõl füg get le nül is igényt tart hat jo gi

el is me rés re” – 1996. 02. 24., 21.), az azo nos ne mû e ket meg kü lön böz te tõ

ma gyar bün te tõ jo gi ren del ke zé sek al kot mány el le nes sé gé  nek fel ve té sét

(2000. 12. 02., 64.) vagy a fran cia Gaillot püs pök ál tal kép vi selt vé le ményt,

mi sze rint a „ho mo sze xu á lis ke resz té nyek õszin te és hû sze re tet rõl tesz -

nek ta nú bi zony sá got” (2000. 05. 20., 55.). A tel jes min tát a ki fe je zet ten ho mo -

 sze xu á lis te ma ti ká jú cik kek kel ös  sze ha son lít va azt ta lál tam, hogy a po zi tív

kon tex tu sok ará nya az utób bi ban majd nem há rom szo ros. Ez alap ján az

mond ha tó, hogy a ki fe je zet ten a homoszexualitással fog lal ko zó cik kek -

ben a ho mo sze xu a li tás po zi tí vab ban je lent meg, mint azok ban az írá sok -

ban, me lyek csak az em lí tés szint jén utal tak e je len ség re.

A ho mo sze xu á li sok meg kü lön böz te té se

N = 189 N = 33

Igen 34 (18%) 17 (51,1%)

Nem 155 (82%) 16 (48,5%)

A ho mo sze xu á li sok meg kü lön böz te té sét em lí tõ cik ke ket két cso -

port ba osz tot tam. Az el sõ ben egy sze rû en be szá mol tak va la mi lyen mû -

kö dõ diszk ri mi ná ci ós gya kor lat ról, míg a má so dik ban a ho mo sze xu á li -

sok meg kü lön böz te té se meg ol dás ra vá ró vagy – leg alább is rész ben már

– meg ol dott prob lé ma ként je lent meg. Ez utób bi ak kö zé tar toz tak a

hol land ho mo sze xu á li sok hely ze té re, az EU antidiszkriminációs és

Clin ton ame ri kai el nök me leg ba rát po li ti ká já ra va ló uta lá sok; va la mint

egy Ma gyar or szág ról szó ló cikk, ahol a ho mo sze xu á li sok ked ve zõt len

tár sa dal mi hely ze te ál ta lá nos em be ri jo gi kon tex tus ban ér tel me zõ dött.

A vizs gált írá sok nagy több sé ge az el sõ cso port ba so ro ló dott. Ezek bõl az

de rült ki, hogy diszk ri mi na tív gya kor la tok ta pasz tal ha tók a kö vet ke zõ

te rü le te ken: a po li ti ká ban (Ma gyar or szá gon egyes po li ti kai cso por tok -

ban a rész vé tel meg ta ga dá sa az MZP-ben, a Ma gyar Út Kö rök ben, a

MIÉP if jú sá gi ta go za tá ban), a ka to li kus egy ház ban (szent sé gek meg ta ga -

dá sa), az (ame ri kai) had se reg ben, a (ro mán, ma gyar, oszt rák) bün te tõ jog -

ban, a pol gá ri jog ban (Né met or szág ban a há zas ság kö tés, Cseh or szág ban

az együtt élés te kin te té ben), a me ne dék jog meg íté lé sé ben (ez Né met or -

szág ban fo gal ma zó dott meg igény ként a homoszexualitásuk mi att ül dö -

zöt tek szá má ra), a mes ter sé ges meg ter mé ke nyí tés ben (Olasz or szág ban

és Ma gyar or szá gon), va la mint a vér adás ban (Franciaország ban).52 A tel jes

min tá hoz (18%) ké pest kö zel há rom szo ros arány ban (51,5%) esett szó a

ho mo sze xu á li sok meg kü lön böz te té sé rõl a ki fe je zet ten homoszexualitás-

sal fog lal ko zó írá sok ban, ami ar ra mu tat, hogy a diszk ri mi ná ció hang sú -

lyo zott sze re pet ka pott az itt vizs gált mé dia rep re zen tá ci ók ban.

A ho mo sze xu á li sok jo gai

N = 189 N = 33

Igen 28 (14,8%) 17 (51,5%)

Nem 161 (85,2%) 16 (48,5%)

�TAKÁCS JUDIT: Homoszexualitás és társadalom 4. A ho mo sze xu a li tás mé di a be li lát ha tó sá ga és lát ha tat lan sá ga Ma gyar or szá gon�

112 113

52 A fel so ro lás ban csak a HVG-ben sze rep lõ pél dá kat em lí tet tem. Az az a diszk ri -

mi na tív gya kor la tok em lí té se mel lett sze re pel te tett or szá go kon kí vül má sutt is

jel lem zõ ek le het nek bi zo nyos meg kü lön böz te té sek, ame lyek rõl azon ban a

HVG vizs gált lap szá ma i ban nem esett szó.



A ho mo sze xu á li sok jo ga i ról leg több ször em ber jo gi kon tex tus ban és

va la mi lyen diszk ri mi ná ci ós gya kor lat ra va ló uta lás mel lett esett szó. Jel -

lem zõ volt pél dá ul, hogy ami az egyik or szág ban meg kü lön böz te tés ként
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szág ban fo gal ma zó dott meg igény ként a homoszexualitásuk mi att ül dö -

zöt tek szá má ra), a mes ter sé ges meg ter mé ke nyí tés ben (Olasz or szág ban

és Ma gyar or szá gon), va la mint a vér adás ban (Franciaország ban).52 A tel jes

min tá hoz (18%) ké pest kö zel há rom szo ros arány ban (51,5%) esett szó a

ho mo sze xu á li sok meg kü lön böz te té sé rõl a ki fe je zet ten homoszexualitás-

sal fog lal ko zó írá sok ban, ami ar ra mu tat, hogy a diszk ri mi ná ció hang sú -

lyo zott sze re pet ka pott az itt vizs gált mé dia rep re zen tá ci ók ban.
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A ho mo sze xu a li tás – a tel jes min ta 6,3%-ban – a kö vet ke zõ mó do -

kon ha tá ro zó dott meg:53 mint aber rá ció, be teg ség, bûn, fer de haj lam, ge ne -
ti kai hi ba, ne mi el té ve lye dés, per ver zió, sze xu á lis de fekt, tor zu lás. A ho -

mo sze xu á lis sze mé lyek re ese ten ként – a cik kek 4,2%-ban – bu zi ként,
bu ze ráns ként, far tú ró ként, ho mo kos ként, pe de rasz ta ként, il let ve transz -

vesz ti ta ként utal tak. A homoszexualitással kap cso lat ban a kö vet ke zõ

jel zõk tûn tek fel – a cik kek 6,8%-ban –: be te ges, bom lasz tó, bû nös, er köl -

csi ha nyat lást elõ idé zõ, hely te len, im mo rá lis, köz is mer ten promiszkuis,
meg bot rán koz ta tó, nem nor má lis, stigmatizált, ve szé lyes. E ki fe je zé sek jel -

lem zõ en a ko ráb ban át te kin tett ne ga tív kon tex tu sok ban tûn tek fel. 

A sem le ges vagy po zi tív kon tex tu sok fõ jel lem zõ je a ho mo sze xu a -

li tás vagy a ho mo sze xu á li sok jel zõk és ér tel me zõk nél kü li em le ge té se

volt; és rit kán elõ for dult a me leg ki fe je zés hasz ná la ta is: a 189 cikk

10%-ban – 19 eset ben – a ho mo sze xu a li tás vagy ho mo sze xu á lis sza vak

mel lett; 4,2%-ban – 8 eset ben – pe dig önál ló an for dult elõ. 

A me leg ki fe je zés hasz ná la ta egy részt azért ér de mel kü lö nös fi -

gyel met, mert ez a Ma gyar or szá gon hasz nált homoszexualitással kap cso -

la tos ki fe je zé sek kö zül a leg in kább „po li ti ka i lag kor rekt nek” ne vez he tõ,

hi szen az ön meg ha tá ro zás tisz te le tét tük rö zi; más részt pe dig azért, mert

1994 jú ni u sá ban a Fõ vá ro si Bí ró ság – töb bek kö zött – ar ra va ló hi vat ko -

zás sal ta gad ta meg a Szi vár vány Tár su lás a Me le gek Jo ga i ért ne vû ho -

mo sze xu á lis szer ve zet be jegy zés irán ti ké rel mét, hogy el ne ve zé sük ben

sze re pelt a – bí ró ság ál tal nem köz nyel vi és a nyelvszabatossági kö ve tel -

mé nyek nek nem meg fe le lõ ki fe je zés nek ítélt – ‘me leg’ szó.54

A vizs gált idõ szak ban a HVG-ben elõ ször 1993. má jus ban tûnt fel a

szó idé zõ je les for má ban a ma gyar szo ci o ló gus sal, Tóth Lász ló val ké szí -

tett in ter jú ban. Itt fõ név ként és mel lék név ként is sze re pelt: lásd „me -

le gek tár sa dal ma”; San Fran cis co a vi lág „melegfõvárosa”; „me leg há zas -

sá gok” (1993. 05. 15., 40.).

Öt hó nap múl tán a „Tár csáz ni gyö nyör” cí mû telefonszexrõl szó ló

cikk ben – szin tén idé zõ je les – ha tá ro zó szó ként je lent meg, de olyan

kon tex tus ban, mely rõl nem fel tét le nül de rült ki, mi re is utal konk ré tan:

„rá adá sul a ho ni szol gál ta tás ból szám ûz ték a »for rón«, »más kép pen«,

»me le gen« címkézettségû majd nem-ma lac ko dást” (1993. 10. 09., 38.).

Ne ga tív kon tex tus

N = 189 N = 33

Igen 108 (57,1%) 22 (66,7%)

Nem 81 (42,9%) 11 (33,3%)

A ho mo sze xu a li tás em lí té se kap csán ne ga tív kon tex tus ként ér té -

kel tem mind azt, ami a tár sa da lom és a ho mo sze xu á li sok vi szo nyá nak

kü lön fé le le het sé ges as pek tu sa it el íté len dõ ként vagy ve szé lyes ként

mu tat ta be. A tel jes min ta több mint fe lé ben (57,1%) és a ho mo sze xu á -

lis te ma ti ká jú cik kek két har ma dá ban (66,7%) ta lál tam ilyen tí pu sú uta -

lá so kat. E ma gas ará nyok ma gya rá za ta le het, hogy a po zi tív ként be so rolt

kon tex tu sok mel lett – azok egy faj ta „el len pon to zá sa ként” – majd nem

min den eset ben tör tént em lí tés va la mi lyen ne ga tí vum ról is; to váb bá

fel tûn tek más el uta sí tó uta lá sok is töb bek kö zött a ko ráb ban vizs gált

szem pont ok kal (AIDS, bûn té nyek, meg kü lön böz te tés) ös  sze füg gés ben.

Ide so rol tam pél dá ul a szexbotrányokra, a ri zi kó cso port ra (az AIDS kon -

tex tu sá ban), a „köz is mert” pro misz ku i tás ra, a csa lád gyen gí té sé re, a jo gi

neg li gá lás ra vagy a zsa rol ha tó ság ra va ló uta lá so kat, me lyek kö zül ki -

emel he tõ a – leg in kább a ma gyar té má jú cik kek ben em lí tett – zsa rol ha -

tó ság 5 uta lás sal. (Szám sze rû en – 13 cik kel – ugyan a pedofíliára va ló

uta lás ve zet te ezt a lis tát, ezek több sé ge azon ban ugyan ah hoz az ügy -

höz, az oszt rák Groer-botrányhoz kap cso ló dott.) A homoszexualitással

kap cso la tos ne ga tív kon tex tu sok ki emel ke dõ ará nya a ho mo sze xu a li tás

ál ta lá nos ne ga tív tár sa dal mi fo gad ta tá sát mu tat ja: konk ré tan pe dig a ho -

mo sze xu a li tás ma gyar tár sa dal mon be lü li el uta sí tá sát je lez he ti az, hogy

a Ma gyar or szág gal fog lal ko zó cik kek ben a ne ga tív kontexusok nagy -

mér ték ben – 30:8 arány ban – meg ha lad ták a po zi tí va kat. 

Ter mi no ló gia

A homoszexualitással kap cso la tos ter mi no ló gia vizs gá la ta so rán elõ ször

ös  sze gyûj töt tem azo kat a – több nyi re – ne ga tív meg je lö lé se ket, me -

lyek kel „kí vül rõl” il let ték a ho mo sze xu á li so kat, majd azt te kin tet tem

át, hogy az érin tet tek ál tal ön azo no sí tás ként vá lasz tott ‘me leg’ ki fe je zés

men  nyi re volt hasz ná la tos a vizs gált anyag ban.
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nem sze re pelt.



cikk 45%-a szól Ma gyar or szág ról és e 45% nem egész húsz szá za lé ká ban

szó lal tak meg ma guk a ma gyar ho mo sze xu á li sok. 

A ho mo sze xu á lis meg szó la lá sok 1996-ban Sza bó Ju dit „Mint homo -

szexualitását vál la ló ember…” kez de tû ol va sói le ve lé vel kezdõdtek.55

1997-ben Birtalan Ba lázs Ha lál lal la kol ja nak? Ho mo sze xu a li tás és ke resz -
tény ség cí mû köny ve meg je le né sé nek kap csán fejt het te ki vé le mé nyét

egy nem ki fe je zet ten Ma gyar or szág gal, ha nem a ke resz tény ség és a ho -

mo sze xu a li tás vi szo nyá val fog lal ko zó cikk ben. 1998-ban Mocso na ki

Lász ló val, a Hát tér Ba rá ti Tár sa ság a Me le ge kért ne vû szer ve zet ve  ze  tõ -

jé vel a me leg és lesz bi kus fesz ti vál kap csán egy egész in ter jú ké szült,

míg Láner Lász ló egy má sik ho mo sze xu á lis szer ve zet tag ja ként és a

Má sok (me leg kul tu rá lis és ér dek vé del mi fo lyó irat) szer kesz tõ je ként a

ho mo sze xu á li sok ma gyar or szá gi jo gi hely ze té hez szólt hoz zá. 2000-ben

szin tén Láner Lász ló egy sa ját me leg büsz ke ség rõl szó ló cik ket jegy zett a

Vé le mé nyek ro vat ban.

A ho mo sze xu á lis egyé ne ken kí vül hírt ad tak kü lön bö zõ ho mo sze xu á -

 lis szer ve ze tek mû kö dé sé rõl, il let ve meg ala kí tá suk kí sér le té rõl. E szer -

ve ze tek kö zé tar to zott a Szi vár vány Tár su lás a Me le gek Jo ga i ért (mely -

nek hi va ta los be jegy zé sét vé gül meg ta gad ták), a Hát tér Ba rá ti Tár sa ság

a Ho mo sze xu á li so kért (mai ne vén Hát tér Ba rá ti Tár sa ság a Me le ge -

kért), a Lambda Bu da pest Me leg Ba rá ti Tár sa ság (mely nek ne vé be a

‘me leg’ szó csak utóbb ke rült be), és két ki sebb, val lá si ala pon szer ve -

zett, in for má li san mû kö dõ cso port, az Öt Ke nyér Ka to li kus Kö zös ség a

Ho mo sze xu á li so kért, va la mint a Kesergay Ma gyar Zsi dó Lesz bi kus és

Gay Cso port. A szer ve ze tek mel lett né hány ho mo sze xu á lis-szó ra ko zó -

he lyet is meg ne vez tek: pél dá ul az An gyalt, az Amstel River Cafét, a No

Li mi tet, va la mint az idõ köz ben meg szûnt Lo kált és Vár la kot.

Ugyan eb ben a hó nap ban Ki rály Hel ga lon do ni cik ké nek ele jén

egy idé zet ré sze ként tûnt fel: „Stephen Coote, az el sõ brit ho mo sze xu á -

lis pi ac-ku ta tó cég, a Detonator igaz ga tó ja […]: „A me le gek ru ha tá ra fan -

tasz ti kus. […]” Sze rin te „a ho mo sze xu á li so kat az üz le ti élet még min dig

nem ve szi elég ko mo lyan […]”. Majd a cikk vé gén már ma ga a cikk író

is hasz nál ta: „Több ame ri kai és brit fel mé rés azt mu tat ja, hogy a me le gek
rend kí vül há lá sak azo kért a szol gál ta tá so kért, ame lyek ki fe je zet ten õket

szó lít ják meg […].” (1993. 10. 23., 38.)

1993 vé gén is mét idé zõ jel ben je lent meg egy AIDS-szel fog lal ko zó

írás ban: „a be teg sé get egy ide ig rész ben af ri kai »bel ügy nek« vagy leg -

fel jebb a »me leg«, il let ve narkomán szub kul tú rák spe ci fi kus prob lé má já -

nak gon dol ták” (1993. 12. 04., 88.).

1994-ben sze re pelt elõ ször cím ben: „Bu ka rest a me le gek el len”

(1994. 11. 05., 20.), majd 1995. má jus ban tûnt fel elõ ször – idé zõ jel és a

ho mo sze xu a li tás szó nél kül – önál ló an egy internetszolgáltatásokról szó -

ló cikk ben: „köz be szól hatsz, ha két auszt rál vi tá ja a me le gek jo ga i ról nem

a ked ved sze rint ala kul” (1995. 05. 06., 69.). A me leg szó önál ló pá lya fu -

tá sa ez után egy em lí tés sel 1997-ben, két em lí tés sel 1999-ben és négy

em lí tés sel 2000-ben to vább foly ta tó dott.

A ter mi no ló gi á val kap cso lat ban ezek alap ján az mond ha tó, hogy a

sér tõ vagy el uta sí tó ki fe je zé sek re a vizs gált cik kek nek csak kis tö re dé -

ké ben utal tak, de a po li ti ka i lag kor rekt nek ne vez he tõ me leg szó hasz ná -

la ta sem do mi nált. (Bár a me leg szó ele in te, mint lát hat tuk, óva tos hasz -

ná la ta és fo ko za tos ter je dé se – kü lö nö sen a ho mo sze xu á lis, ho mo sze xu a li -
tás sza vak egy faj ta ki egé szí tõ je ként – a vizs gált idõ szak kez de té tõl

meg fi gyel he tõ.) Az írá sok túl nyo mó több sé ge meg ma radt az itt sem le -

ges töl te tû nek ne vez he tõ ho mo sze xu á lis, ho mo sze xu a li tás ki fe je zé sek nél. 

A homoszexualitásról szó ló cik kek kö ze leb bi vizs gá la ta

Az 1993–2000 kö zöt ti idõ szak ban 33 ki fe je zet ten a ho mo sze xu a li tás té -

ma kö ré be tar to zó cikk je lent meg a HVG-ben (ös  sze sen 135 659 ka rak -

ter ter je de lem ben). Ezek kö zül 17 fog lal ko zott Ma gyar or szág gal (ös  sze -

sen 61 125 ka rak ter nyi szö veg ben), me lyek ben öt olyan írás sze re pelt,

ahol köz vet le nül is szó hoz ju tot tak a ho mo sze xu á li sok (11 918 ka rak ter -

nyi szö veg rész ben). Az írá sok ter je del mi ará nya it te kint ve az ös  szes
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szá gon kü lön lesz bi kus szer ve zet, így a lesz bi kus nõk tár sa dal mi rep re zen tá ci ó ja
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szer ve ze tek ke re té ben va ló sul ha tott meg. Így a ho mo sze xu á lis szó hasz ná la tá ra

is jel lem zõbb volt a kez de tek ben a ne mi dif fe ren ci á lat lan ság. Az ön azo no sí tás -

ként vá lasz tott me leg szó el ter je dé sé vel azon ban fo ko za tos je len tés el kü lö nü lés
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– nõk ma gyar szer ve zõ dé se a ho mo sze xu a li tás sa ját sá gos nõi for má já ra klas  szi -

kus for má ban uta ló lesz bi kus ki fe je zést vá lasz tot ta ön meg ha tá ro zás ként.
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IV. A Ma gyar or szág ról szó ló homoszexualitással kap cso la tos

cik kek átte kin té se a meg je le nés idõ pont ja, (ro vat sze rin ti) he lye,

ter je del me és fõ té má ja sze rint

Meg je le nés Ro vat Ter je de lem Cím (köz pon ti té ma)

1993.05.15. HVG in ter jú 5275 k Vá la szol egy ho mo sze xu a li tás-ku ta tó – Clin ton 

et tõl nyert (in ter jú Tóth Lász ló val)

1995.03.18. Hét nap 2023 k Ho mo sze xu á li sok: fél si ker (AB-döntés

(hír ro vat) az azo nos ne mû ek élet tár si vi szo nyá nak

ren de zé sé vel kap cso lat ban)

1996. 01.20. Hét nap 874 k Me leg leg ali zá lás (a me leg szó meg je len het 

(hír ro vat) egy ma gyar ho mo sze xu á lis szer ve zet ne vé ben)

1996. 02.24. Hét nap  1180 k Élet kö zös ség-sza bá lyok (az azo nos ne mû ek  

(hír ro vat) élet kö zös ség ének el is me ré se a

ma gyar pol gá ri jog ban)

1996.03.23. Mo ni tor 2599 k Ho ni más ság (a fen ti kér dés par la men ti 

fo gad ta tá sa)

1996.04.06. HVG pos ta 1554 k Ol va sói le vél egy „homoszexualitását fel vál la ló 

em ber tõl”

1996.04.13. Tár sa da lom 10166 k Ho mo sze xu a li tás – Van, aki me le gen sze re ti 

(kör kép a ma gyar ho mo sze xu á li sok hely ze té rõl)

1996.05.18. Hét nap 1374 k Az AB a Szi vár vány-ügy rõl (a ho mo sze xu á lis 

(hír ro vat) szer ve ze ti tag ság ked ve zõt len a 

fi a tal ko rú ak nak)

1997.08.30. Tár sa da lom 6039 k A ho mo sze xu a li tás meg íté lé se, 1991-1996. – a

Melegkvíz (ma gyar ku ta tá si ered mé nyek

ho mo sze xu a li tás tár sa dal mi meg íté lé sé rõl)

1997.08.30. Tár sa da lom 943 k Táb lá zat (a fen ti ered mé nyek rõl)

1998.07.18. HVG in ter jú 7460 k „Az elõ í té le tek az in for má ció hi ány ból

fa kad nak” – Vá la szol Mocsonaki Lász ló 

me leg fesz ti vál-ren de zõ

1998.02.28. Mo ni tor 1793 k Ma gyar or szág: csak élet társ (más hol már 

az azo nos ne mû ek há zas ság kö té si jo gát 

pró bál ják el ér ni)

1998.12.26. HVG pos ta 1441 k A homoszexualitással szem ben kri ti kus ol va sói 

le vél

Az aláb bi ak ban két táb lá zat ba ren dez ve köz löm a vizs gált cik kek

gya ko ri sá gá ra, ter je del mé re és te ma ti ká já ra vo nat ko zó ada to kat.

III. A homoszexualitással fog lal ko zó cik kek gya ko ri sá gá nak és

ter je del mi arányainak56 át te kin té se éves bon tás ban

I. Ho mo sze xu a li tás II. Ma gyar or szág- III. Köz vet len

Meg je le nés te ma ti ká jú cik kek  ról szó ló cik kek meg szó la lás

éve gya ko ri sá ga és gya ko ri sá ga és gya ko ri sá ga és

ter je del me ter je del me ter je del me

(I. be lül) (II. be lül)

1993 4 20166 k 1 5275 k – –

(14,86%) (8,7%)

1994 2 6137 k – – – –

(4,52%)

1995 3 18576 k 1 7458 k – –

(13,7%) (12,3%)

1996 7 24130 k 6 17747 k 1 1554k

(17,8%) (29%) (13%)

1997 3 15112 k 2 11047 k 1 1502 k

(11,14%) (18,1%) (12,6%)

1998 6 25050 k 3 10694 k 2 5620 k

(18,46%) (17,5%) (47,2%)

1999 3 9357 k 1 883 k – –

(6,89%) (1,4%)

2000 5 17131 k 3 8021 k 1 3242 k

(12,62%) (13%) (27,2%)

Ös  sze sen 33 135659 k 17 61125 k 5 11918 k 
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1993.05.15. HVG in ter jú 5275 k Vá la szol egy ho mo sze xu a li tás-ku ta tó – Clin ton 

et tõl nyert (in ter jú Tóth Lász ló val)

1995.03.18. Hét nap 2023 k Ho mo sze xu á li sok: fél si ker (AB-döntés
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fo gad ta tá sa)
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4.2. A ho mo sze xu a li tás és a ma gyar rek lám eti ka –

Eset ta nul mány

A ho mo sze xu á li so kat spe ci á lis cél cso port juk ként vá lasz tó rek lá mok

meg je le né se bi zo nyos or szá gok ban (pél dá ul az USA-ban vagy Hol lan di -

á ban), il let ve egyes cé gek (pél dá ul az Absolut Vod ka, a The Gap, a

Calvin Klein vagy a Remy-Martin Cognac) gya kor la tá ban meg szo kott

je len ség. A ‘me le gek és lesz bi ku sok fo gyasz tói szo ká sa i ra’ kon cent rá ló

ku ta tá sok nak is egy re ki ter jed tebb az iro dal ma (vö.: Yankelovich, 1994;

Wardlow, 1996).

Ma gyar or szá gon a ho mo sze xu á li sok nak szó ló rek lá mo zás egy elõ re

is me ret len gya kor lat, még az olyan – nem ke res ke del mi – te rü le te ken

is, mint az AIDS-pre ven ció. Az aláb bi ak ban egy olyan ese tet is mer te -

tek, mely ben ma gyar rek lám szak em be rek köz re mû kö dé sé vel do ku -

men tá lód ha tott a ho mo sze xu a li tás ne ga tív je len tés vál to za ta i nak gya kor -

la ti al kal ma zá sa Ma gyar or szá gon. Az ál ta luk el fo ga dott és meg erõ sí tett

ho mo sze xu a li tás-ér tel me zé sek vá laszt ad nak ar ra, hogy mi ért nin cse nek

Ma gyar or szá gon ho mo sze xu á li sok nak szó ló rek lá mok, il let ve il luszt rá ci ó -

ként szol gál hat nak a ho mo sze xu a li tás ma gyar or szá gi meg íté lé sé hez.

1997-ben egy ma gyar ho mo sze xu á lis szer ve zet, a Bu da pest

Lambda Me leg Ba rá ti Tár sa ság AIDS meg elõ zé si cél zat tal pla kát so ro -

za tot ké szít te tett, mely nek köz té ri el he lye zé sé re azon ban nem ke rült

sor, mert a ma gyar Ön sza bá lyo zó Rek lám tes tü let Eti kai Ad Hoc Bi zott -

sá ga úgy fog lalt ál lást, hogy a ho mo sze xu á lis szer ve zet pla kát jai sér tik a

Ma gyar Rek lám eti kai Kó dex ben sze rep lõ egyes normákat.57 A nor ma -

sér tés meg ál la pí tá sá nak in dok lá sá ban a leg na gyobb te ret egy pszi chi á ter

füg get len szak ér tõi kü lön vé le mény ének szen tel ték.

A nyolc ta gú bi zott ság egy han gú an ju tott ar ra a meg ál la pí tás ra, hogy

a pla ká tok ter jesz té se töb bek kö zött sér te né a Ma gyar Rek lám eti kai

Kó dex 3. és 4. cik ke lyé ben sze rep lõ alap el ve ket, me lyek a kö vet ke zõ -

kép pen fog lal ha tók ös  sze: „A rek lá mo zás ban kö vet ni kell a tár sa da lom

ál ta lá no san el fo ga dott er köl csi-eti kai nor má it, va la mint a köz íz lést”, és a

rek lám nem tar tal maz hat olyas mit, ami mind eze ket sér te né. Az ál lás fog -

la lás in dok lá sá ban ki emel ten hi vat koz tak ar ra, hogy ez a „rek lám – fi -

Meg je le nés Ro vat Ter je de lem Cím (köz pon ti té ma)

1999.01.09. HVG pos ta 883 k A homoszexualitással szem ben to le ráns ol va sói 

le vél

2000.07.08. Vé le mény 3242 k Láner Lász ló: Büsz kén (mi ért és mi re büsz kék

a ma gyar me le gek)

2000.08.12. HVG pos ta 1096 k A ho mo sze xu á lis büsz ke ség gel és a ma gyar 

bün te tõ jog gal szem ben egy aránt kri ti kus 

ol va sói le vél

2000.12.02. Vé le mény 3683 k Marinov Pé ter: Amsz ter dam szel le me 

(az EU jog har mo ni zá ció szük sé ges sé ge 

az antidiszkriminációs tör vény 

meg al ko tá sá val kap cso lat ban)

A HVG hír ro va tá ban ös  sze sen hét „ho mo sze xu á lis hír” sze re pelt:

(1995–96-ból) négy ma gyar, (1994-bõl) egy ro mán, (1998-ból) egy brit és

(2000-bõl) egy né met vo nat ko zá sú. A brit mi nisz ter bot rány ról be szá mo ló

hí ren kí vül az volt jel lem zõ, hogy kü lön fé le jo gi re le van ci á jú dön té sek

kö vet kez té ben vált egy ese mény hír ér té kû vé: Ro má ni á ban pél dá ul a

ho mo sze xu á lis kap cso la tok bün tet he tõ sé gé nek fenn tar tá sá ról dön töt -

tek, míg Né met or szág ban az azo nos ne mû ek hi va ta lo san be jegy zett

élet tár si kap cso la tá nak be ve ze té sé rõl. (A ma gyar hí rek rõl rész le te seb -

ben lásd a IV. táb lá za tot.)

A vizs gált cik kek ben a homoszexualitással kap cso la tos tu do má nyos

hi vat ko zá sok, il let ve szak ér tõk kö ré ben fel tûnt az or vos tu do mány és a

ge ne ti ka (Papp Zol tán or vos-ge ne ti kus sze mé lyé ben 1994-ben); a pszi -

cho ló gia (Bu da Bé la pszi chi á ter sze mé lyé ben 1994-ben) és a ka to li kus

te o ló gia (Má té-Tóth And rás ka to li kus te o ló gus sze mé lyé ben 1997-ben)

– leg több ször azon ban ma gyar szo ci o ló gu sok ra, il let ve ku ta tá si ered mé -

nye ik re hi vat koz tak (Tóth Lász ló ra 1993-ban és 1997-ben; Erdõsi Sán -

dor ra, Heleszta Sán dor ra és Ru das Já nos ra 1996-ban). A tár sa da lom tu -

do má nyi ku ta tá sok ra va ló uta lá sok vi szony la gos sû rû sé ge azt jel zi, hogy

a ho mo sze xu a li tás meg kö ze lí té sé nek (vallás)erkölcsi ala pú és

medikalizált mo dell jei mel lett a ho mo sze xu a li tás tár sa dal mi je len ség -

ként va ló vizs gá la ta is egy re in kább je len van Ma gyar or szá gon.
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évi V. tör vény mi nisz te ri in dok lá sá ban a fen ti lo gi ká val össz hang ban így ér -

vel tek: „Az or vo si meg fi gye lé sek ki mu tat ták, hogy még a szer zett ho mo -

 szexu a li tás ese tén is, és azok nál a ter hel tek nél is, akik meg akar tak sza ba -

dul ni at tól, a leg gon do sabb te rá pia is csak egé szen rit kán hoz ta meg a kí vánt

ered ményt. A ho mo sze xu a li tás te hát bi o ló gi ai je len ség, […].” (Linczényi,

1977:134)

A ki sebb sé gi de vi an cia ér tel me zés te hát a pszi chi át ri ai ér vek lat ba

ve té sé vel olyan ál la pot le írá sá vá egé szült ki, ami kár té kony, né mi leg kó -

ros és va ló szí nû sít he tõ en ra gá lyos, és amit szin te bûn, de leg alább is tisz -

tes ség te len do log len ne pla ká tok se gít sé gé vel – is – ter jesz te ni. 

A ho mo sze xu a li tás je len tés vál to za tai kö zül eb ben a pél da ként ho -

zott ma gyar or szá gi eset ben a ha gyo má nyo san ne ga tív meg íté lés tí pu sok

do mi nál tak: de vi an cia, be teg ség, tisz tes ség te len ség. Bár le het sé ges,

hogy ezek ben a rek lám szak em be rek ben nem is tu da to sult szak ma i nak

ne ve zett ki fo gá sa ik homofób jel le ge, ami ar ra utal hat, hogy a ho mo sze xu a -

 li tás el uta sí tá sa mé lyen be le ivó dott a ma gyar tár sa da lom ba.

A fent le írt eset kü lön le ges sé ge, hogy a köz té ri meg je le nés tõl el til -

tott pla ká tok a „tár sa dal mi mar ke ting” (social mar ke ting) nagy tár sa dal mi

je len tõ sé gû tí pu sát kép vi sel ték vol na, hi szen az AIDS meg elõ zé se

szem pont já ból fon tos in for má ci ó kat pró bál tak el jut tat ni – el sõ sor ban – a

ho mo sze xu á lis kö zön ség hez. Az AIDS-pre ven ció és a mé dia kap cso la tá -

ra vo nat ko zó ku ta tá sok sze rint az AIDS meg elõ zé sé re vo nat ko zó, akár

ki fe je zet ten a ho mo sze xu á li sok nak szó ló tá jé koz ta tást sok kal ha té ko -

nyabb a mainstream mé di á ban köz zé ten ni, mert így el jut hat pél dá ul

azok hoz is, akik nem vál lal ják fel nyíl tan homoszexualitásukat, akik

nem ér he tõk el a kü lön fé le me leg szer ve ze tek ke re te in be lül, il let ve

akik nem tart ják ma gu kat ho mo sze xu á lis nak, de sze xu á lis kap cso la tot

tar ta nak fenn azo nos ne mû part ne rek kel (vö.: Fischer [et al.], 1996). Az

em lí tett pél da alap ján te hát az is el mond ha tó, hogy Ma gyar or szá gon a

ho mo sze xu a li tás ne ga tív meg íté lé se egy nagy tár sa dal mi fon tos sá gú ügy

– az AIDS-pre ven ció – elõ moz dí tá sá nál is erõ sebb ha tást je len tett.

gye lem be vé ve cél cso port ját, a hir de tés tar tal mát és té má ját – sér ti a

köz íz lést”, ezért meg je len te té se töb bek kö zött „… meg in gat hat ja a rek -

lám te vé keny ség be ve tett köz bi zal mat”.

Ezen in dok lás alap ján az fel té te lez he tõ, hogy a szó ban for gó ad hoc

bi zott ság tag jai bir to ká ban vol tak va la mi lyen kü lön le ges tu dás nak, mely

ré vén dön té sü ket a köz íz lés és egy faj ta „köz er kölcs” ne vé ben és vé del -

mé ben hoz hat ták meg. Az em lí tett fo gal ma kat ugyan is nem ha tá roz ták

meg kö ze lebb rõl, ha nem ma gá tól ér te tõ dõ mó don hasz nál ták, mint egy

ki sa já tí tot ták azo kat: „a köz íz lés a mi íz lé sünk”, „ál ta lá no san el fo ga dott

nor ma az, amit mi el fo ga dunk”. Ezen hi vat ko zá sok alap ján te hát elég

ne héz len ne konk ré tan meg fo gal maz ni, mi volt a baj a ki fo gá solt rek -

lám anyag gal.

A rek lám szak em be rek ál tal meg fo gal ma zott kü lön vé le mé nyek ben

azon ban két szer is utal tak a me leg szer ve zet ál tal ter ve zett pla kát ter jesz -

tés „ho mo sze xu a li tás-szim pá tia kam pány”, il let ve „me leg-pro pa gan da”

jel le gé re. A rek lám eti kai bi zott ság szak ér tõ pszi chi á te re pe dig töb bek

kö zött ar ra is ki tért, hogy mi vel „a köz te rü le ten min de nütt je len lé võ

pla ká tok azt a tév hi tet kelt het nék, hogy a ho mo sze xu a li tás min de nütt

je len le võ, nap ja ink ra jel lem zõ, ál ta lá no san el ter jedt sze xu á lis irá nyult -

ság, ká ro san be fo lyá sol hat nák, nem kí vá na tos irány ba te rel het nék az if -

jú ság pszichoszexuális fej lõ dé sét”; ezen kí vül min den kép pen el ke rü len -

dõ nek tar tot ta, hogy a pla ká to kon ter jesz tõ ként sze re pel jen a „me leg

ba rá ti tár sa ság” meg ne ve zés, ami – a szak ér tõ vé le mé nye sze rint – tisz -

tes ség te len és pro vo ka tív szán dé kot fel té te le zõ „íz lés te len és ko moly ta -

lan konnotációjú meg je lö lés”.

A kö ze lebb rõl meg nem ha tá ro zott köz íz lés rõl és tár sa dal mi nor -

mák ról mind ezek alap ján csak an  nyi de rült ki, hogy sé rü lé sük a ho-

moszexualitással hoz ha tó ös  sze füg gés be. A bi zott sá gi ál lás fog la lás üze -

ne te így ön ma gá ban az lett vol na, hogy a ho mo sze xu a li tás, mely eb ben

a kon tex tus ban ki sebb sé gi de vi an ci a ként ér tel me zõ dött, sér ti a tár sa da -

lom „köz er kölcs ét” és az eh hez kap cso ló dó nor má kat. A dön tés hez

azon ban csa tol ták egy pszi chi á ter szak vé le mény ét is, ami azt je lez het te,

hogy ma guk is elé ge det le nek le het tek az ál ta luk fel vo nul ta tott „köz fo -

gal mak” le gi ti má ló ere jé vel.

Az or vo si, bi o ló gi ai té nyek vég sõ érv ként va ló sze re pel te té se a homo -

szexualitással kap cso lat ban nem is me ret len gya kor lat Ma gyar or szá gon. Pél -

dá ul a „faj ta lan ság” el kö ve té sé re vo nat ko zó – 1978 óta nem ha tá lyos – 1961.
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évi V. tör vény mi nisz te ri in dok lá sá ban a fen ti lo gi ká val össz hang ban így ér -

vel tek: „Az or vo si meg fi gye lé sek ki mu tat ták, hogy még a szer zett ho mo -

 szexu a li tás ese tén is, és azok nál a ter hel tek nél is, akik meg akar tak sza ba -

dul ni at tól, a leg gon do sabb te rá pia is csak egé szen rit kán hoz ta meg a kí vánt

ered ményt. A ho mo sze xu a li tás te hát bi o ló gi ai je len ség, […].” (Linczényi,

1977:134)

A ki sebb sé gi de vi an cia ér tel me zés te hát a pszi chi át ri ai ér vek lat ba

ve té sé vel olyan ál la pot le írá sá vá egé szült ki, ami kár té kony, né mi leg kó -

ros és va ló szí nû sít he tõ en ra gá lyos, és amit szin te bûn, de leg alább is tisz -

tes ség te len do log len ne pla ká tok se gít sé gé vel – is – ter jesz te ni. 

A ho mo sze xu a li tás je len tés vál to za tai kö zül eb ben a pél da ként ho -

zott ma gyar or szá gi eset ben a ha gyo má nyo san ne ga tív meg íté lés tí pu sok

do mi nál tak: de vi an cia, be teg ség, tisz tes ség te len ség. Bár le het sé ges,

hogy ezek ben a rek lám szak em be rek ben nem is tu da to sult szak ma i nak

ne ve zett ki fo gá sa ik homofób jel le ge, ami ar ra utal hat, hogy a ho mo sze xu a -

 li tás el uta sí tá sa mé lyen be le ivó dott a ma gyar tár sa da lom ba.

A fent le írt eset kü lön le ges sé ge, hogy a köz té ri meg je le nés tõl el til -

tott pla ká tok a „tár sa dal mi mar ke ting” (social mar ke ting) nagy tár sa dal mi

je len tõ sé gû tí pu sát kép vi sel ték vol na, hi szen az AIDS meg elõ zé se

szem pont já ból fon tos in for má ci ó kat pró bál tak el jut tat ni – el sõ sor ban – a

ho mo sze xu á lis kö zön ség hez. Az AIDS-pre ven ció és a mé dia kap cso la tá -

ra vo nat ko zó ku ta tá sok sze rint az AIDS meg elõ zé sé re vo nat ko zó, akár

ki fe je zet ten a ho mo sze xu á li sok nak szó ló tá jé koz ta tást sok kal ha té ko -

nyabb a mainstream mé di á ban köz zé ten ni, mert így el jut hat pél dá ul

azok hoz is, akik nem vál lal ják fel nyíl tan homoszexualitásukat, akik

nem ér he tõk el a kü lön fé le me leg szer ve ze tek ke re te in be lül, il let ve

akik nem tart ják ma gu kat ho mo sze xu á lis nak, de sze xu á lis kap cso la tot

tar ta nak fenn azo nos ne mû part ne rek kel (vö.: Fischer [et al.], 1996). Az

em lí tett pél da alap ján te hát az is el mond ha tó, hogy Ma gyar or szá gon a

ho mo sze xu a li tás ne ga tív meg íté lé se egy nagy tár sa dal mi fon tos sá gú ügy

– az AIDS-pre ven ció – elõ moz dí tá sá nál is erõ sebb ha tást je len tett.

gye lem be vé ve cél cso port ját, a hir de tés tar tal mát és té má ját – sér ti a

köz íz lést”, ezért meg je len te té se töb bek kö zött „… meg in gat hat ja a rek -

lám te vé keny ség be ve tett köz bi zal mat”.

Ezen in dok lás alap ján az fel té te lez he tõ, hogy a szó ban for gó ad hoc

bi zott ság tag jai bir to ká ban vol tak va la mi lyen kü lön le ges tu dás nak, mely

ré vén dön té sü ket a köz íz lés és egy faj ta „köz er kölcs” ne vé ben és vé del -

mé ben hoz hat ták meg. Az em lí tett fo gal ma kat ugyan is nem ha tá roz ták

meg kö ze lebb rõl, ha nem ma gá tól ér te tõ dõ mó don hasz nál ták, mint egy

ki sa já tí tot ták azo kat: „a köz íz lés a mi íz lé sünk”, „ál ta lá no san el fo ga dott

nor ma az, amit mi el fo ga dunk”. Ezen hi vat ko zá sok alap ján te hát elég

ne héz len ne konk ré tan meg fo gal maz ni, mi volt a baj a ki fo gá solt rek -

lám anyag gal.

A rek lám szak em be rek ál tal meg fo gal ma zott kü lön vé le mé nyek ben

azon ban két szer is utal tak a me leg szer ve zet ál tal ter ve zett pla kát ter jesz -

tés „ho mo sze xu a li tás-szim pá tia kam pány”, il let ve „me leg-pro pa gan da”

jel le gé re. A rek lám eti kai bi zott ság szak ér tõ pszi chi á te re pe dig töb bek

kö zött ar ra is ki tért, hogy mi vel „a köz te rü le ten min de nütt je len lé võ

pla ká tok azt a tév hi tet kelt het nék, hogy a ho mo sze xu a li tás min de nütt

je len le võ, nap ja ink ra jel lem zõ, ál ta lá no san el ter jedt sze xu á lis irá nyult -

ság, ká ro san be fo lyá sol hat nák, nem kí vá na tos irány ba te rel het nék az if -

jú ság pszichoszexuális fej lõ dé sét”; ezen kí vül min den kép pen el ke rü len -

dõ nek tar tot ta, hogy a pla ká to kon ter jesz tõ ként sze re pel jen a „me leg

ba rá ti tár sa ság” meg ne ve zés, ami – a szak ér tõ vé le mé nye sze rint – tisz -

tes ség te len és pro vo ka tív szán dé kot fel té te le zõ „íz lés te len és ko moly ta -

lan konnotációjú meg je lö lés”.

A kö ze lebb rõl meg nem ha tá ro zott köz íz lés rõl és tár sa dal mi nor -

mák ról mind ezek alap ján csak an  nyi de rült ki, hogy sé rü lé sük a ho-

moszexualitással hoz ha tó ös  sze füg gés be. A bi zott sá gi ál lás fog la lás üze -

ne te így ön ma gá ban az lett vol na, hogy a ho mo sze xu a li tás, mely eb ben

a kon tex tus ban ki sebb sé gi de vi an ci a ként ér tel me zõ dött, sér ti a tár sa da -

lom „köz er kölcs ét” és az eh hez kap cso ló dó nor má kat. A dön tés hez

azon ban csa tol ták egy pszi chi á ter szak vé le mény ét is, ami azt je lez het te,

hogy ma guk is elé ge det le nek le het tek az ál ta luk fel vo nul ta tott „köz fo -

gal mak” le gi ti má ló ere jé vel.

Az or vo si, bi o ló gi ai té nyek vég sõ érv ként va ló sze re pel te té se a homo -

szexualitással kap cso lat ban nem is me ret len gya kor lat Ma gyar or szá gon. Pél -

dá ul a „faj ta lan ság” el kö ve té sé re vo nat ko zó – 1978 óta nem ha tá lyos – 1961.

�TAKÁCS JUDIT: Homoszexualitás és társadalom 4. A ho mo sze xu a li tás mé di a be li lát ha tó sá ga és lát ha tat lan sá ga Ma gyar or szá gon�

122 123



kez de mé nye zé sek vol tak esé lye sek a hír ér ték meg szer zé sé re. Az ilyen

típu sú kü lön fé le kez de mé nye zé sek országspecifikus jel le gé nek hang -

sú lyo zá sa mel lett már a kez de tek tõl jel lem zõ volt a ho mo sze xu á li sok

prob lé má i nak tá gabb, em be ri jo gi kon tex tus ban va ló áb rá zo lá sa. A ma -

gyar té má jú cik kek ben szin tén fo ko za to san erõ sö dött a ho mo sze xu á li -

sok – mint egy tár sa dal mi ki sebb sé gi cso port – meg kü lön böz te té sé nek

alap ve tõ em be ri jo gi prob lé ma ként, va la mint az Eu ró pai Unió tag or szá -

ga i nak több sé gé ben – el vá rás ként vagy mû kö dõ gya kor lat ként – meg lé võ

antidiszkriminációs sza bá lyo zás igény ként va ló meg je le ní té se.

To váb bi fon tos szem pont nak mu tat ko zott a nem ki fe je zet ten ho -

mo sze xu á lis te ma ti ká jú cik kek tar tal mi át te kin té se (Lásd: a Füg ge lék

4.1. szá mú ré szét): az az an nak a vizs gá la ta, hogy a HVG-ben mi lyen

kon tex tu sok ban, mi lyen tár sa dal mi sze re pek ben és men  nyi re ho mo ge -

ni zál tan je lent, je len tek meg a ho mo sze xu a li tás, il let ve a ho mo sze xu á li -

sok. A cik kek te ma ti kus osz tá lyo zá sa so rán a ho mo sze xu a li tás em lí té sé -

nek leg jel lem zõbb kon tex tu sai kö zé ke rült az egy há zi-val lá si, a kul tu rá -

lis, a jo gi, a – nem zet kö zi és ma gyar – bel po li ti kai és a – sze xu á lis –

bû nö zé si te ma ti ka. (A konk rét vizs gá lat so rán az egy há zi-val lá si te ma ti -

ka ke rült ugyan az el sõ hely re, de ez el sõ sor ban egy egyet len sze mély -

hez köt he tõ bot rány so ro zat nak kö szön he tõ. Ez zel együtt – vagy en nek

el le né re – meg ala po zott nak tû nik e te ma ti ka meg tar tá sa a jel lem zõ

kon tex tu sok kö zött, kü lö nös te kin tet tel a zsi dó–ke resz tény egy há zak

homoszexualitásra vo nat ko zó ha tá ro zott – ne ga tív – ál lás fog la lás ára.) E

té ma kö rö kön be lül fo gal maz ha tók meg a ho mo sze xu á li so kat érin tõ –

pél dá ul jel leg ze tes „mû vé szi” vagy „pedofil haj la ma i kat” hang sú lyo zó

– klas  szi kus szte re o tí pi ák több sé ge. A to váb bi vizs gá la tok ból azon ban

ki de rült, hogy pél dá ul a ho mo sze xu á li sok ál do zat tá, il let ve bûn el kö ve -

tõ vé vá lá sá val kap cso la tos sztereotipikus meg kö ze lí té sek ke vés sé vol -

tak jel lem zõ ek.

A ho mo sze xu á li sok kal kap cso la tos szte re o tí pi ák kö zül a leg erõ sebb

mo tí vum ként a pro misz ku i tás ra va ló köz vet len vagy – el sõ sor ban az

AIDS kap csán – köz ve tett uta lás mu tat ko zott. Eb ben fon tos sze re pet

ját szott a ho mo sze xu á li sok ra mint „AIDS-es ri zi kó cso port ra” va ló uta -

lás: itt volt a leg in kább tet ten ér he tõ a ho mo sze xu á li sok és a gya ko ri

sze xu á lis part ner cse re kö zöt ti lát szat kor re lá ció. Va ló szí nû leg az sem vé -

let len, hogy ép pen az AIDS – il let ve a pro misz ku i tás – kap csán tûn tek

fel a ho mo sze xu á li sok a leg ho mo ge ni zál tabb mó don: olyan egy sé ges

4.3. Ös  szeg zés

Dol go za tom nak eb ben a ré szé ben a ho mo sze xu a li tás HVG-beli mé dia -

rep re zen tá ci ó it vizs gál tam az 1993 és 2000 kö zöt ti nyolc éves idõ szak -

ban. Mé dia elem zõ ku ta tók ko ráb bi ta pasz ta la tai alap ján ki in du lás ként a

kö vet ke zõ fel té te le zé sek kel él tem: 1) a mé dia és a köz be széd (public
discourse) té ma vá lasz tá sai kö zött szo ros és köl csö nös a kap cso lat; 2) az ál -

ta lam vá lasz tott he ti hír ma ga zin – a HVG – tar tal mi lag meg fe lel a ki -

emelt mé di u mok tar tal má nak, va gyis jól tük rö zi, hogy az adott idõ szak -

ban me lyek vol tak a ma gyar or szá gi köz ér dek lõ dést fog lal koz ta tó hí rek,

ese mé nyek, té mák. A ko ráb ban is mer te tett szem pont ok sze rin ti vizs gá -

la tok te hát ar ra al kal ma sak, hogy je lez zék a ho mo sze xu a li tás adott idõ -

szak ra jel lem zõ tár sa dal mi „tematizálódását”, ar ra vi szont nem, hogy a

ho mo sze xu a li tás tár sa dal mi el fo ga dott sá gá ra vo nat ko zó an meg ala po zott

ki je len té se ket te gyünk. A HVG – mint gaz da sá gi, po li ti kai hír ma ga zin –

elem zé se mû fa ji meg ha tá ro zott sá gá ból adó dó an vi szony lag hû en tük -

röz he ti a ho mo sze xu a li tás hír ér té két: mó dot ad va an nak nyo mon kö ve -

té sé re, mi kor, ho gyan és mi ért vált köz lés re ér de mes sé a té ma nem csu -

pán a na pi szen zá ció haj sza, ha nem a tar tó sabb – ko mo lyabb – tár sa dal mi

fi gye lem fel kel té se, il let ve vis  sza tük rö zé se szint jén.

Vizs gá ló dá sa im köz pon ti té má ja a ho mo sze xu a li tás mainstream

mé di a be li lát ha tó sá ga (visibility) volt, mely nek mér té ke egy részt a je len -

ség kul tu rá lis el fo ga dott sá gát és tár sa dal mi in teg rált sá gát, más részt a ho -

mo sze xu á li sok tár sa dal mi cso port já nak erõ vi szo nya it és ön ki fe je zõ ké -

pes sé gét je lez he ti. A tár sa dal mi ész lel he tõ ség gel kap cso la tos vizs gá la ta -

im alap ján az mond ha tó, hogy a ho mo sze xu a li tás te ma ti ká ja a vizs gált

idõ szak kez de té tõl fo lya ma to san je len volt a HVG-ben, bár a ma gyar or -

szá gi be szá mo lók ban ez a fo lya ma tos ság csak 1995–96-tól vált jel lem zõ vé.

1996-tól – kü lö nö sen 1998-ig – a ho mo sze xu a li tás ma gyar or szá gi ész lel -

he tõ sé ge a ho mo sze xu á li sok köz vet len meg szó la lá si le he tõ sé gé vel erõ -

söd ni kez dett, ami ös  sze füg gés be hoz ha tó a ma gyar ho mo sze xu á lis ak ti -

viz mus egy re ha té ko nyab bá vá lá sá val. 

A ho mo sze xu a li tás te ma ti ká ján be lül el sõ sor ban a bün te tõ és pol -

gá ri jo gi (fõ ként az azo nos ne mû ek sze xu á lis kap cso la tá nak bün tet he tõ -

sé gé re vagy az azo nos ne mû ek élet kö zös ség ének jo gi el is me ré sé re vo nat -

ko zó) tör vé nyek meg vál toz ta tá sá ra irá nyu ló – si ke res vagy si ker te len –
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kez de mé nye zé sek vol tak esé lye sek a hír ér ték meg szer zé sé re. Az ilyen

típu sú kü lön fé le kez de mé nye zé sek országspecifikus jel le gé nek hang -

sú lyo zá sa mel lett már a kez de tek tõl jel lem zõ volt a ho mo sze xu á li sok

prob lé má i nak tá gabb, em be ri jo gi kon tex tus ban va ló áb rá zo lá sa. A ma -

gyar té má jú cik kek ben szin tén fo ko za to san erõ sö dött a ho mo sze xu á li -

sok – mint egy tár sa dal mi ki sebb sé gi cso port – meg kü lön böz te té sé nek

alap ve tõ em be ri jo gi prob lé ma ként, va la mint az Eu ró pai Unió tag or szá -

ga i nak több sé gé ben – el vá rás ként vagy mû kö dõ gya kor lat ként – meg lé võ

antidiszkriminációs sza bá lyo zás igény ként va ló meg je le ní té se.

To váb bi fon tos szem pont nak mu tat ko zott a nem ki fe je zet ten ho -

mo sze xu á lis te ma ti ká jú cik kek tar tal mi át te kin té se (Lásd: a Füg ge lék

4.1. szá mú ré szét): az az an nak a vizs gá la ta, hogy a HVG-ben mi lyen

kon tex tu sok ban, mi lyen tár sa dal mi sze re pek ben és men  nyi re ho mo ge -

ni zál tan je lent, je len tek meg a ho mo sze xu a li tás, il let ve a ho mo sze xu á li -

sok. A cik kek te ma ti kus osz tá lyo zá sa so rán a ho mo sze xu a li tás em lí té sé -

nek leg jel lem zõbb kon tex tu sai kö zé ke rült az egy há zi-val lá si, a kul tu rá -

lis, a jo gi, a – nem zet kö zi és ma gyar – bel po li ti kai és a – sze xu á lis –

bû nö zé si te ma ti ka. (A konk rét vizs gá lat so rán az egy há zi-val lá si te ma ti -

ka ke rült ugyan az el sõ hely re, de ez el sõ sor ban egy egyet len sze mély -

hez köt he tõ bot rány so ro zat nak kö szön he tõ. Ez zel együtt – vagy en nek

el le né re – meg ala po zott nak tû nik e te ma ti ka meg tar tá sa a jel lem zõ

kon tex tu sok kö zött, kü lö nös te kin tet tel a zsi dó–ke resz tény egy há zak

homoszexualitásra vo nat ko zó ha tá ro zott – ne ga tív – ál lás fog la lás ára.) E

té ma kö rö kön be lül fo gal maz ha tók meg a ho mo sze xu á li so kat érin tõ –

pél dá ul jel leg ze tes „mû vé szi” vagy „pedofil haj la ma i kat” hang sú lyo zó

– klas  szi kus szte re o tí pi ák több sé ge. A to váb bi vizs gá la tok ból azon ban

ki de rült, hogy pél dá ul a ho mo sze xu á li sok ál do zat tá, il let ve bûn el kö ve -

tõ vé vá lá sá val kap cso la tos sztereotipikus meg kö ze lí té sek ke vés sé vol -

tak jel lem zõ ek.

A ho mo sze xu á li sok kal kap cso la tos szte re o tí pi ák kö zül a leg erõ sebb

mo tí vum ként a pro misz ku i tás ra va ló köz vet len vagy – el sõ sor ban az

AIDS kap csán – köz ve tett uta lás mu tat ko zott. Eb ben fon tos sze re pet

ját szott a ho mo sze xu á li sok ra mint „AIDS-es ri zi kó cso port ra” va ló uta -

lás: itt volt a leg in kább tet ten ér he tõ a ho mo sze xu á li sok és a gya ko ri

sze xu á lis part ner cse re kö zöt ti lát szat kor re lá ció. Va ló szí nû leg az sem vé -

let len, hogy ép pen az AIDS – il let ve a pro misz ku i tás – kap csán tûn tek

fel a ho mo sze xu á li sok a leg ho mo ge ni zál tabb mó don: olyan egy sé ges

4.3. Ös  szeg zés

Dol go za tom nak eb ben a ré szé ben a ho mo sze xu a li tás HVG-beli mé dia -

rep re zen tá ci ó it vizs gál tam az 1993 és 2000 kö zöt ti nyolc éves idõ szak -

ban. Mé dia elem zõ ku ta tók ko ráb bi ta pasz ta la tai alap ján ki in du lás ként a

kö vet ke zõ fel té te le zé sek kel él tem: 1) a mé dia és a köz be széd (public
discourse) té ma vá lasz tá sai kö zött szo ros és köl csö nös a kap cso lat; 2) az ál -

ta lam vá lasz tott he ti hír ma ga zin – a HVG – tar tal mi lag meg fe lel a ki -

emelt mé di u mok tar tal má nak, va gyis jól tük rö zi, hogy az adott idõ szak -

ban me lyek vol tak a ma gyar or szá gi köz ér dek lõ dést fog lal koz ta tó hí rek,

ese mé nyek, té mák. A ko ráb ban is mer te tett szem pont ok sze rin ti vizs gá -

la tok te hát ar ra al kal ma sak, hogy je lez zék a ho mo sze xu a li tás adott idõ -

szak ra jel lem zõ tár sa dal mi „tematizálódását”, ar ra vi szont nem, hogy a

ho mo sze xu a li tás tár sa dal mi el fo ga dott sá gá ra vo nat ko zó an meg ala po zott

ki je len té se ket te gyünk. A HVG – mint gaz da sá gi, po li ti kai hír ma ga zin –

elem zé se mû fa ji meg ha tá ro zott sá gá ból adó dó an vi szony lag hû en tük -

röz he ti a ho mo sze xu a li tás hír ér té két: mó dot ad va an nak nyo mon kö ve -

té sé re, mi kor, ho gyan és mi ért vált köz lés re ér de mes sé a té ma nem csu -

pán a na pi szen zá ció haj sza, ha nem a tar tó sabb – ko mo lyabb – tár sa dal mi

fi gye lem fel kel té se, il let ve vis  sza tük rö zé se szint jén.

Vizs gá ló dá sa im köz pon ti té má ja a ho mo sze xu a li tás mainstream

mé di a be li lát ha tó sá ga (visibility) volt, mely nek mér té ke egy részt a je len -

ség kul tu rá lis el fo ga dott sá gát és tár sa dal mi in teg rált sá gát, más részt a ho -

mo sze xu á li sok tár sa dal mi cso port já nak erõ vi szo nya it és ön ki fe je zõ ké -

pes sé gét je lez he ti. A tár sa dal mi ész lel he tõ ség gel kap cso la tos vizs gá la ta -

im alap ján az mond ha tó, hogy a ho mo sze xu a li tás te ma ti ká ja a vizs gált

idõ szak kez de té tõl fo lya ma to san je len volt a HVG-ben, bár a ma gyar or -

szá gi be szá mo lók ban ez a fo lya ma tos ság csak 1995–96-tól vált jel lem zõ vé.

1996-tól – kü lö nö sen 1998-ig – a ho mo sze xu a li tás ma gyar or szá gi ész lel -

he tõ sé ge a ho mo sze xu á li sok köz vet len meg szó la lá si le he tõ sé gé vel erõ -

söd ni kez dett, ami ös  sze füg gés be hoz ha tó a ma gyar ho mo sze xu á lis ak ti -

viz mus egy re ha té ko nyab bá vá lá sá val. 

A ho mo sze xu a li tás te ma ti ká ján be lül el sõ sor ban a bün te tõ és pol -

gá ri jo gi (fõ ként az azo nos ne mû ek sze xu á lis kap cso la tá nak bün tet he tõ -

sé gé re vagy az azo nos ne mû ek élet kö zös ség ének jo gi el is me ré sé re vo nat -

ko zó) tör vé nyek meg vál toz ta tá sá ra irá nyu ló – si ke res vagy si ker te len –

�TAKÁCS JUDIT: Homoszexualitás és társadalom 4. A ho mo sze xu a li tás mé di a be li lát ha tó sá ga és lát ha tat lan sá ga Ma gyar or szá gon�

124 125



Függelék

A homoszexualitásról a HVG-ben (1993–2000) –

A cik kek te ma ti kus át te kin té se

Az aláb bi ak ban té ma kö rök sze rint rész le te sen te kin tem át az ál ta lam

vizs gált 189 cik ket. Így le he tõ ség nyí lik a cik kek tar tal má nak – bi zo nyos

mér té kû – meg is me ré sé re is.

• A homoszexualitást uta lás sze rû en leg gyak rab ban – 21 al ka lom mal

– egy há zi, val lá si té má jú cik kek ben em lí tet ték. Ezek több sé gé re jel lem zõ

a ho mo sze xu a li tás in téz mé nye sí tett – el sõ sor ban ka to li kus – egy há zi til -

tá sá nak és ta bu té ma ként ke ze lé sé nek hang sú lyo zá sa. A ho mo sze xu a li tás

mel lett to váb bi egy há zi ta bu té ma ként sze re pelt még a pa pi nõt len ség, a

fo gam zás gát lás, az abor tusz, a há zas sá gon kí vü li kap cso la tok és a vá lás

kér dé se. A ti zen négy cikk ben há rom ka to li kus egy há zi sze mé lyi ség re

tör tént a leg több uta lás: Hans Hermann Groer oszt rák ér sek re, II. Já nos

Pál pá pá ra és Jacques Gaillot fran cia püs pök re. 

A vizs gált egy há zi te ma ti ká jú cik kek ben II. Já nos Pál pá pa gya ko ri

fel tû né se ter mé sze tes, hi szen a ka to li kus egy ház ve ze tõ je ként és emble -

matikus fi gu rá ja ként egyút tal a ho mo sze xu a li tás és egyéb, a ka to li ku sok

ál tal el ítélt je len sé gek ti lal mát is kép vi se li. (Lásd pél dá ul az 1993-as pá pai

en cik li ká ba fog lalt szi go rú ti lal mak is mer te té sét: 1993.10.09., 96.).

Jacques Gaillot fran cia pap te vé keny sé gé rõl két cikk szólt: 1995-ben

hall hat tunk ró la elõ ször a HVG-ben, ami kor le vál tot ták az evreux-i püs -

pö ki tiszt sé gé bõl, mert – töb bek kö zött – a „ki re kesz tet tek lel ki is tá po -

ló ja” volt, „meg ér tést kért az azo nos ne mû ek von zal má nak, és ki állt a

ka to li kus pa pok nõ sü lé se” mel lett. A le vál tás kap csán az is meg fo gal ma -

zó dott az írás ban, hogy a „Va ti kán ‘to ta li tá ri us’ mód sze rek kel él, és dok-

trinális me rev sé ge tá vol áll a mo dern tár sa da lom igé nye i tõl” (1995.02.11.,

45.). Ez utób bi ki je len tés ar ra utal, hogy – leg alább is bi zo nyos tár sa dal mi

cso por tok meg fo gal ma zá sá ban – a mo dern tár sa da lom igé nyei kö zé tar to zik

„(rizikó) csoportként”, ahol a va lós sze xu á lis gya kor la tok hoz ké pest a

ho mo sze xu á lis cso port-tag ság vált el sõd le ges sé az íté let al ko tás ban.

A homoszexualitással, ho mo sze xu á li sok kal kap cso la tos ter mi no ló -

gi ai vizs gá lat ból ar ra le he tett kö vet kez tet ni, hogy – az el sõ sor ban a be -

szé lõ és a ho mo sze xu á li sok kö zöt ti tár sa dal mi tá vol ság hang sú lyo zás ára

szol gá ló ne ga tív vagy trá gár konnotációjú, rég óta hasz ná la tos ki fe je zé -

sek to vább élé se mel lett – Ma gyar or szá gon az 1990-es évek má so dik fe -

lé re el fo ga dott és egy re el ter jed tebb köz nyel vi for má vá vált a ho mo sze -

xu á li sok ön meg ha tá ro zá sá nak tisz te le tét su gal ló me leg ki fe je zés. A me leg
szó hasz ná la ta sok kal jel lem zõbb volt a ki fe je zet ten ho mo sze xu á lis te -

ma ti ká jú írá sok ban, mint egyéb ként – de a töb bi té ma kör rel ös  sze ha -

son lít va a ho mo sze xu a li tás te ma ti ká ján be lül a po zi tív kon tex tu sok is

jó val na gyobb arány ban for dul tak elõ. 

A HVG-ben sze rep lõ homoszexualitással kap cso la tos mé dia rep re -

zen tá ci ó kat te hát a ho mo sze xu a li tás Ma gyar or szá gon is fo ko za to san nö -

vek võ tár sa dal mi lát ha tó sá gá nak, ész lel he tõ sé gé nek a do ku men tu ma i -

ként ér tel mez tem. En nek – és a nem zet kö zi ta pasz ta la tok – alap ján fel -

té te lez he tõ, hogy a vizs gált idõ szak ban a „de mog rá fi a i lag hasz nos

nagy kö zön sé get meg cél zó” (Gross, 1996:159), jel lem zõ en kon zer va tív,

il let ve „jobb ol da li” irá nyult sá gú mé dia ter mé kek ben (vö.: Moritz, 1996)

is egy re gyak rab ban he lyet ka pott a „ho mo sze xu á lis té ma kör”, és a ma -

gyar tár sa dal mi élet bõl ál ta lá ban szin tén szá mos pél dát hoz ha tunk a ho-

moszexualitással kap cso la tos ne ga tív szte re o tí pi ák özö né re. 

E te kin tet ben az 1990-es évek vé gi ma gyar or szá gi hely zet re na -

gyon jel lem zõ nek tûn nek szá mom ra a fe je zet vé gé hez csa tolt rö vid

eset ta nul mány ta nul sá gai: a ho mo sze xu a li tás – medikalizált szem pont -

ok kal le gi ti mál ni kí vánt – „közmorális” ala pú ne ga tív meg kö ze lí té se

cen zú ráz, és ez ál tal szim bo li kus get tó sí tás ra íté li a homoszexualitással

kap cso lat ba hoz ha tó fon tos ügyek egyi két. A HVG elem zé se még is

meg en ge di azt a kö vet kez te tést, hogy a homoszexualitással kap cso la tos

több fé le for rás ból szár ma zó in for má ció men  nyi ség nö ve ke dé sé vel, il let ve

en nek mé dia rep re zen tá ci ók ban va ló megjelenülésével a té ma ár nyal -

tabb – ke vés bé szte re o tip – és a tár sa da lom fe lé nyi tot tabb meg kö ze lí -

té se vár ha tó.

�TAKÁCS JUDIT: Homoszexualitás és társadalom 4. A ho mo sze xu a li tás mé di a be li lát ha tó sá ga és lát ha tat lan sá ga Ma gyar or szá gon�

126 127



Függelék

A homoszexualitásról a HVG-ben (1993–2000) –

A cik kek te ma ti kus át te kin té se

Az aláb bi ak ban té ma kö rök sze rint rész le te sen te kin tem át az ál ta lam

vizs gált 189 cik ket. Így le he tõ ség nyí lik a cik kek tar tal má nak – bi zo nyos

mér té kû – meg is me ré sé re is.

• A homoszexualitást uta lás sze rû en leg gyak rab ban – 21 al ka lom mal

– egy há zi, val lá si té má jú cik kek ben em lí tet ték. Ezek több sé gé re jel lem zõ

a ho mo sze xu a li tás in téz mé nye sí tett – el sõ sor ban ka to li kus – egy há zi til -

tá sá nak és ta bu té ma ként ke ze lé sé nek hang sú lyo zá sa. A ho mo sze xu a li tás

mel lett to váb bi egy há zi ta bu té ma ként sze re pelt még a pa pi nõt len ség, a

fo gam zás gát lás, az abor tusz, a há zas sá gon kí vü li kap cso la tok és a vá lás

kér dé se. A ti zen négy cikk ben há rom ka to li kus egy há zi sze mé lyi ség re

tör tént a leg több uta lás: Hans Hermann Groer oszt rák ér sek re, II. Já nos

Pál pá pá ra és Jacques Gaillot fran cia püs pök re. 

A vizs gált egy há zi te ma ti ká jú cik kek ben II. Já nos Pál pá pa gya ko ri

fel tû né se ter mé sze tes, hi szen a ka to li kus egy ház ve ze tõ je ként és emble -

matikus fi gu rá ja ként egyút tal a ho mo sze xu a li tás és egyéb, a ka to li ku sok

ál tal el ítélt je len sé gek ti lal mát is kép vi se li. (Lásd pél dá ul az 1993-as pá pai

en cik li ká ba fog lalt szi go rú ti lal mak is mer te té sét: 1993.10.09., 96.).

Jacques Gaillot fran cia pap te vé keny sé gé rõl két cikk szólt: 1995-ben

hall hat tunk ró la elõ ször a HVG-ben, ami kor le vál tot ták az evreux-i püs -

pö ki tiszt sé gé bõl, mert – töb bek kö zött – a „ki re kesz tet tek lel ki is tá po -

ló ja” volt, „meg ér tést kért az azo nos ne mû ek von zal má nak, és ki állt a

ka to li kus pa pok nõ sü lé se” mel lett. A le vál tás kap csán az is meg fo gal ma -

zó dott az írás ban, hogy a „Va ti kán ‘to ta li tá ri us’ mód sze rek kel él, és dok-

trinális me rev sé ge tá vol áll a mo dern tár sa da lom igé nye i tõl” (1995.02.11.,

45.). Ez utób bi ki je len tés ar ra utal, hogy – leg alább is bi zo nyos tár sa dal mi

cso por tok meg fo gal ma zá sá ban – a mo dern tár sa da lom igé nyei kö zé tar to zik

„(rizikó) csoportként”, ahol a va lós sze xu á lis gya kor la tok hoz ké pest a

ho mo sze xu á lis cso port-tag ság vált el sõd le ges sé az íté let al ko tás ban.

A homoszexualitással, ho mo sze xu á li sok kal kap cso la tos ter mi no ló -

gi ai vizs gá lat ból ar ra le he tett kö vet kez tet ni, hogy – az el sõ sor ban a be -

szé lõ és a ho mo sze xu á li sok kö zöt ti tár sa dal mi tá vol ság hang sú lyo zás ára

szol gá ló ne ga tív vagy trá gár konnotációjú, rég óta hasz ná la tos ki fe je zé -

sek to vább élé se mel lett – Ma gyar or szá gon az 1990-es évek má so dik fe -

lé re el fo ga dott és egy re el ter jed tebb köz nyel vi for má vá vált a ho mo sze -

xu á li sok ön meg ha tá ro zá sá nak tisz te le tét su gal ló me leg ki fe je zés. A me leg
szó hasz ná la ta sok kal jel lem zõbb volt a ki fe je zet ten ho mo sze xu á lis te -

ma ti ká jú írá sok ban, mint egyéb ként – de a töb bi té ma kör rel ös  sze ha -

son lít va a ho mo sze xu a li tás te ma ti ká ján be lül a po zi tív kon tex tu sok is

jó val na gyobb arány ban for dul tak elõ. 

A HVG-ben sze rep lõ homoszexualitással kap cso la tos mé dia rep re -

zen tá ci ó kat te hát a ho mo sze xu a li tás Ma gyar or szá gon is fo ko za to san nö -

vek võ tár sa dal mi lát ha tó sá gá nak, ész lel he tõ sé gé nek a do ku men tu ma i -

ként ér tel mez tem. En nek – és a nem zet kö zi ta pasz ta la tok – alap ján fel -

té te lez he tõ, hogy a vizs gált idõ szak ban a „de mog rá fi a i lag hasz nos

nagy kö zön sé get meg cél zó” (Gross, 1996:159), jel lem zõ en kon zer va tív,

il let ve „jobb ol da li” irá nyult sá gú mé dia ter mé kek ben (vö.: Moritz, 1996)

is egy re gyak rab ban he lyet ka pott a „ho mo sze xu á lis té ma kör”, és a ma -

gyar tár sa dal mi élet bõl ál ta lá ban szin tén szá mos pél dát hoz ha tunk a ho-

moszexualitással kap cso la tos ne ga tív szte re o tí pi ák özö né re. 

E te kin tet ben az 1990-es évek vé gi ma gyar or szá gi hely zet re na -

gyon jel lem zõ nek tûn nek szá mom ra a fe je zet vé gé hez csa tolt rö vid

eset ta nul mány ta nul sá gai: a ho mo sze xu a li tás – medikalizált szem pont -

ok kal le gi ti mál ni kí vánt – „közmorális” ala pú ne ga tív meg kö ze lí té se

cen zú ráz, és ez ál tal szim bo li kus get tó sí tás ra íté li a homoszexualitással

kap cso lat ba hoz ha tó fon tos ügyek egyi két. A HVG elem zé se még is

meg en ge di azt a kö vet kez te tést, hogy a homoszexualitással kap cso la tos

több fé le for rás ból szár ma zó in for má ció men  nyi ség nö ve ke dé sé vel, il let ve

en nek mé dia rep re zen tá ci ók ban va ló megjelenülésével a té ma ár nyal -

tabb – ke vés bé szte re o tip – és a tár sa da lom fe lé nyi tot tabb meg kö ze lí -

té se vár ha tó.

�TAKÁCS JUDIT: Homoszexualitás és társadalom 4. A ho mo sze xu a li tás mé di a be li lát ha tó sá ga és lát ha tat lan sá ga Ma gyar or szá gon�

126 127



becs lé sek sze rint a pap ság 10 szá za lé kát érin ti, vizs gá lat in dul jon, s ter -

mé sze te sen szó sem le het – han goz tat ja – a cö li bá tus meg kér dõ je le zé -

sé rõl” (1995.04.15., 41.). A ma gyar ügy nök tör vén  nyel fog lal ko zó írás

sze rint egyes egy há zi ve ze tõ ket „komp ro mit tá ló ada tok alap ján kénysz-

erítettek ügy nö ki mun ká ra: nõ ügyek, ho mo sze xu a li tás, kis ko rú ak mo -

lesz tá lá sa, sú lyos al ko hol füg gõ ség, egye bek” (2000.07.15., 48.)

A vizs gált egy há zi, val lá si te ma ti ká jú írá sok ban négy eset ben volt szó

val lá sos „szek ták ról”, il let ve ilyen né ven em le ge tett val lá si szer ve ze tek rõl.

Ezek kö zül há rom ki fe je zet ten el len sé ges a homoszexualitással: a ma -

gyar Hit Gyü le ke ze te (1999.07.10., 87.); a nõ ket ki re kesz tõ, az abor tuszt

és a homoszexualitást bûn nek tar tó, az Egye sült Ál la mok ban „1990 óta

szer ve zõ dõ evan gé li u mi ke resz tény moz ga lom, a Fo ga da lom tar tók (Pro -

mise Keepers)”, me lyet so kan te kin te nek „val lá si lag szél sõ sé ge sen

kon zer va tív, jobb ol da li szer ve zet nek” (1997.10.18., 65.); és az 1992-ben

ala pí tott „kí nai harc mû vé sze tet, gyó gyí tá si mód sze re ket és a budd his ta

me di tá ci ót ve gyí tõ Fa lun Kung”, mely nek ve ze tõ je „azt hir de ti, hogy a

rock ze ne, a te le ví zió, a ho mo sze xu a li tás és a ká bí tó szer a vi lág kö ze le dõ vé -

gét je len ti (1999.05.01., 19.). A ne gye dik szer ve zet rõl, „a ka li for ni ai „Meny -

 nyek Ka pu ja” ezo te ri kus kul tusz”-ról vi szont az de rült ki, hogy ve ze tõ -

jük ép pen ko ráb bi „ho mo sze xu á lis kap cso la tai elõl me ne kül ve pszi chi át -

 ri ai ke ze lés nek ve tet te alá ma gát”, ahol egy ápo ló nõ ve zet te be õt az

„ezo te ri kus ta nok mély sé ge i be” (1997.05.03., 5.).

A homoszexualitásról a zsi dó val lás kap csán két he lyen esett em lí tés:

egy szer ki fe je zet ten a zsi dó val lás (1998.02.28., 97.) és egy szer egy iz ra e li

bel po li ti kai vál ság kon tex tu sá ban (1997.12.06., 31.). Mind két he lyen a

re for mer zsi dó val lá si gya kor lat ról, il let ve a „reformrabbik” te vé keny sé -

gé rõl szá mol tak be, amely be be le tar to zott pél dá ul a fér fi ak és nõk

együt tes imád ko zá sa, a zsi dók és nem zsi dók va la mint a ho mo sze xu á lis

pá rok ös  sze adá sa is.

A vizs gált cik kek ben egy szer sze re pelt az ang li kán egy ház. Itt ar ról

szá mol tak be, hogy az ang li kán egy ház né hány egy ház köz ség ében

„azért mond tak kö zös imá kat, hogy az egy ház fõ – va gyis a canterbury ér -

sek – en ge dé lyez ze a ho mo sze xu á lis és lesz bi kus je löl tek pap pá szen te -

lé sét. Ezt a fo hászt az ér sek mind ez idá ig nem hall gat ta meg. A pá pá val

el len tét ben vi szont nem el len zi a fo gam zás gát lást” (1996.12.14., 81.).

Az egy ház-val lás és a ho mo sze xu a li tás té ma kör éhez egy aránt szo ro san

kap cso ló dó há rom írás kö zül a leg ko ráb bi – a már em lí tett oszt rák Groer-ügy

az azo nos ne mû ek kö zöt ti von za lom irán ti meg ér tés ta nú sí tá sa. Gaillot má -

sod szor öt év vel ké sõbb tûnt fel a HVG-ben, ek kor mint vir tu á lis temp lom -

ala pí tó, aki a „Va ti kán nal szem ben” to vább ra is meg ér tést pré di kál – im már

az interneten – az olyan „ta bu kér dé sek kel” kap cso lat ban, mint az abor tusz,

a fo gam zás gát lás, a ho mo sze xu a li tás vagy a pa pi nõt len ség (2000.05.20., 55.).

A nagy bot rányt ka vart Groer-ügy tíz szer tûnt fel a HVG-ben. Egy al -

ka lom mal még egy ma gyar szár ma zá sú üz let em ber – aki nek Auszt ri á -

ban Groer kö zép is ko lai ta ná ra volt – port ré já ban is sze re pelt ilyen kér -

dés: „Hal lot ta, hogy mi ket mond tak Groer bí bo ros ra? Hogy rá bí zott fi a -

tal em be re ket zak la tott?” (1995.05.27., 132.). A Groert ért vá dak 1994 és

1998 kö zött így fo gal ma zód tak meg az egy há zi te ma ti ká jú cik kek ben:

„Groer a hollabrunni egy há zi is ko la egy ko ri ve ze tõ ta ná ra ként meg ron -

tot ta õt [Josef Hartmannt], 14 éves ko rá tól rend sze re sen zak lat ta sze xu á -

li san” (1995.04.15., 41.); „homoszexualitással, il let ve fi a tal ko rú meg ron -

tá sá val” vá dol ták (1995.08.12., 40.); „ho mo sze xu á lis zak la tás vád já ba

ke ve re dett” (1996.08.31., 37.); „a fõ pap ho mo sze xu á lis és pedofil haj la -

mai már há rom éve ki tu dód tak” (1998.03.14., 39.); „ho mo sze xu á lis ak ti -

vi tás sal” vá dol ták (1998.04.11., 148.); „homoszexualitással és pedofíliá-

val” vá dol ták (1998.04.18., 19.); „so ha be nem bi zo nyí tott pedofíliás és

ho mo sze xu á lis vá dak” (1998.06.27., 41.). Vé gül az utol só Groert em lí tõ

cikk az oszt rák Burgtheater Bé csi vér cí mû be mu ta tó já ról szólt: „Szí -

nész nõ ala kí tot ta az if jú sá got meg ron tó Groer fõ pa pot, de et tõl a po én

nem lett fris sebb” (1999.05.01., 55.).

A Groer-ügyhöz kap cso ló dott az az egyik ki fe je zet ten a ho mo sze xu a -

li tás és az egy ház té ma kö ré be tar to zó cikk is, mely a HOSI oszt rák ho -

mo sze xu á lis szer ve zet egyik ve ze tõ jé nek „rend ha gyó egyen jo gú sí tá si

ak ci ó já ról” szá molt be: Kurt Krickler négy oszt rák fõ pap „azo nos ne mû -

ek hez va ló von zó dá sát kür töl te vi lág gá” és to váb bi is mert ne ve ket ígért

a mé di á nak. A Krickler ál tal be ve ze tett outing-statégia töb bek kö zött

olyan agyon hall ga tott té mák ra kí ván ta fel hív ni a fi gyel met, mint az,

hogy a „ná ciz mus ál do za ta i nak auszt ri ai kár pót lá sá ból ki ma rad tak az el -

hur colt ho mo sze xu á li sok”, il let ve hogy a „ho mo sze xu a li tás me leg ágya”

a ka to li kus egy ház len ne (1995.08.12., 40.).

Az egy ház ban – pon to sab ban a ka to li kus egy ház ban – je len lé võ ho -

mo sze xu a li tás prob le ma ti ká já ra to váb bi két cikk utalt. Egy al só-auszt ri ai

püs pök, Kurt Krenn – ép pen a Groer-ügy kap csán – „[h]evesen el uta sí -

tot ta, hogy a ka to li kus pa pok kö zött el ter jedt homoszexualitásról, ami
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becs lé sek sze rint a pap ság 10 szá za lé kát érin ti, vizs gá lat in dul jon, s ter -

mé sze te sen szó sem le het – han goz tat ja – a cö li bá tus meg kér dõ je le zé -

sé rõl” (1995.04.15., 41.). A ma gyar ügy nök tör vén  nyel fog lal ko zó írás

sze rint egyes egy há zi ve ze tõ ket „komp ro mit tá ló ada tok alap ján kénysz-

erítettek ügy nö ki mun ká ra: nõ ügyek, ho mo sze xu a li tás, kis ko rú ak mo -

lesz tá lá sa, sú lyos al ko hol füg gõ ség, egye bek” (2000.07.15., 48.)

A vizs gált egy há zi, val lá si te ma ti ká jú írá sok ban négy eset ben volt szó

val lá sos „szek ták ról”, il let ve ilyen né ven em le ge tett val lá si szer ve ze tek rõl.

Ezek kö zül há rom ki fe je zet ten el len sé ges a homoszexualitással: a ma -

gyar Hit Gyü le ke ze te (1999.07.10., 87.); a nõ ket ki re kesz tõ, az abor tuszt

és a homoszexualitást bûn nek tar tó, az Egye sült Ál la mok ban „1990 óta

szer ve zõ dõ evan gé li u mi ke resz tény moz ga lom, a Fo ga da lom tar tók (Pro -

mise Keepers)”, me lyet so kan te kin te nek „val lá si lag szél sõ sé ge sen

kon zer va tív, jobb ol da li szer ve zet nek” (1997.10.18., 65.); és az 1992-ben

ala pí tott „kí nai harc mû vé sze tet, gyó gyí tá si mód sze re ket és a budd his ta

me di tá ci ót ve gyí tõ Fa lun Kung”, mely nek ve ze tõ je „azt hir de ti, hogy a

rock ze ne, a te le ví zió, a ho mo sze xu a li tás és a ká bí tó szer a vi lág kö ze le dõ vé -

gét je len ti (1999.05.01., 19.). A ne gye dik szer ve zet rõl, „a ka li for ni ai „Meny -

 nyek Ka pu ja” ezo te ri kus kul tusz”-ról vi szont az de rült ki, hogy ve ze tõ -

jük ép pen ko ráb bi „ho mo sze xu á lis kap cso la tai elõl me ne kül ve pszi chi át -

 ri ai ke ze lés nek ve tet te alá ma gát”, ahol egy ápo ló nõ ve zet te be õt az

„ezo te ri kus ta nok mély sé ge i be” (1997.05.03., 5.).

A homoszexualitásról a zsi dó val lás kap csán két he lyen esett em lí tés:

egy szer ki fe je zet ten a zsi dó val lás (1998.02.28., 97.) és egy szer egy iz ra e li

bel po li ti kai vál ság kon tex tu sá ban (1997.12.06., 31.). Mind két he lyen a

re for mer zsi dó val lá si gya kor lat ról, il let ve a „reformrabbik” te vé keny sé -

gé rõl szá mol tak be, amely be be le tar to zott pél dá ul a fér fi ak és nõk

együt tes imád ko zá sa, a zsi dók és nem zsi dók va la mint a ho mo sze xu á lis

pá rok ös  sze adá sa is.

A vizs gált cik kek ben egy szer sze re pelt az ang li kán egy ház. Itt ar ról

szá mol tak be, hogy az ang li kán egy ház né hány egy ház köz ség ében

„azért mond tak kö zös imá kat, hogy az egy ház fõ – va gyis a canterbury ér -

sek – en ge dé lyez ze a ho mo sze xu á lis és lesz bi kus je löl tek pap pá szen te -

lé sét. Ezt a fo hászt az ér sek mind ez idá ig nem hall gat ta meg. A pá pá val

el len tét ben vi szont nem el len zi a fo gam zás gát lást” (1996.12.14., 81.).

Az egy ház-val lás és a ho mo sze xu a li tás té ma kör éhez egy aránt szo ro san

kap cso ló dó há rom írás kö zül a leg ko ráb bi – a már em lí tett oszt rák Groer-ügy

az azo nos ne mû ek kö zöt ti von za lom irán ti meg ér tés ta nú sí tá sa. Gaillot má -

sod szor öt év vel ké sõbb tûnt fel a HVG-ben, ek kor mint vir tu á lis temp lom -

ala pí tó, aki a „Va ti kán nal szem ben” to vább ra is meg ér tést pré di kál – im már

az interneten – az olyan „ta bu kér dé sek kel” kap cso lat ban, mint az abor tusz,

a fo gam zás gát lás, a ho mo sze xu a li tás vagy a pa pi nõt len ség (2000.05.20., 55.).

A nagy bot rányt ka vart Groer-ügy tíz szer tûnt fel a HVG-ben. Egy al -

ka lom mal még egy ma gyar szár ma zá sú üz let em ber – aki nek Auszt ri á -

ban Groer kö zép is ko lai ta ná ra volt – port ré já ban is sze re pelt ilyen kér -

dés: „Hal lot ta, hogy mi ket mond tak Groer bí bo ros ra? Hogy rá bí zott fi a -

tal em be re ket zak la tott?” (1995.05.27., 132.). A Groert ért vá dak 1994 és

1998 kö zött így fo gal ma zód tak meg az egy há zi te ma ti ká jú cik kek ben:

„Groer a hollabrunni egy há zi is ko la egy ko ri ve ze tõ ta ná ra ként meg ron -

tot ta õt [Josef Hartmannt], 14 éves ko rá tól rend sze re sen zak lat ta sze xu á -

li san” (1995.04.15., 41.); „homoszexualitással, il let ve fi a tal ko rú meg ron -

tá sá val” vá dol ták (1995.08.12., 40.); „ho mo sze xu á lis zak la tás vád já ba

ke ve re dett” (1996.08.31., 37.); „a fõ pap ho mo sze xu á lis és pedofil haj la -

mai már há rom éve ki tu dód tak” (1998.03.14., 39.); „ho mo sze xu á lis ak ti -

vi tás sal” vá dol ták (1998.04.11., 148.); „homoszexualitással és pedofíliá-

val” vá dol ták (1998.04.18., 19.); „so ha be nem bi zo nyí tott pedofíliás és

ho mo sze xu á lis vá dak” (1998.06.27., 41.). Vé gül az utol só Groert em lí tõ

cikk az oszt rák Burgtheater Bé csi vér cí mû be mu ta tó já ról szólt: „Szí -

nész nõ ala kí tot ta az if jú sá got meg ron tó Groer fõ pa pot, de et tõl a po én

nem lett fris sebb” (1999.05.01., 55.).

A Groer-ügyhöz kap cso ló dott az az egyik ki fe je zet ten a ho mo sze xu a -

li tás és az egy ház té ma kö ré be tar to zó cikk is, mely a HOSI oszt rák ho -

mo sze xu á lis szer ve zet egyik ve ze tõ jé nek „rend ha gyó egyen jo gú sí tá si

ak ci ó já ról” szá molt be: Kurt Krickler négy oszt rák fõ pap „azo nos ne mû -

ek hez va ló von zó dá sát kür töl te vi lág gá” és to váb bi is mert ne ve ket ígért

a mé di á nak. A Krickler ál tal be ve ze tett outing-statégia töb bek kö zött

olyan agyon hall ga tott té mák ra kí ván ta fel hív ni a fi gyel met, mint az,

hogy a „ná ciz mus ál do za ta i nak auszt ri ai kár pót lá sá ból ki ma rad tak az el -

hur colt ho mo sze xu á li sok”, il let ve hogy a „ho mo sze xu a li tás me leg ágya”

a ka to li kus egy ház len ne (1995.08.12., 40.).

Az egy ház ban – pon to sab ban a ka to li kus egy ház ban – je len lé võ ho -

mo sze xu a li tás prob le ma ti ká já ra to váb bi két cikk utalt. Egy al só-auszt ri ai

püs pök, Kurt Krenn – ép pen a Groer-ügy kap csán – „[h]evesen el uta sí -

tot ta, hogy a ka to li kus pa pok kö zött el ter jedt homoszexualitásról, ami
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szét, nem pe dig va la mi fé le, a tár sa da lom pe re mén meg bú vó, el íté len dõ

vagy szá nal mas kü lön le ges sé get” (2000.04.08., 49.).

A te le ví zi ó zás té ma kör ében a reality-show mû fa já nak ame ri kai és né -

met vál to za ta i ról, il let ve a bra zil teleregényekrõl szó ló írá sok ban em lí -

tet ték a homoszexualitást. Az ame ri kai CBS te le ví zió Túl élõ (Survivor)

cí mû mû so rá ban a „vá lo ga tás nál igye kez tek min den ki nek a hát te rét

ala po san ki vizs gál ni, a szû rés azon ban nem volt tö ké le tes: a 38 éves

Richard Hatch – aki a má so dik adás ban val lot ta be a ka me rá nak és tár -

sa i nak, hogy ho mo sze xu á lis – ha za tér ve föl ad ta ma gát a rend õr sé gen

gye rek mo lesz tá lá sért.” (2000.06.17., 41.). A HVG az tán né hány hó nap -

pal ké sõbb ar ról szá molt be, hogy a „homoszexualitását nyíl tan vál la ló”

Hatch nyer te a mû sor fõ dí ját (2000.09.02., 45.), ar ról vi szont nem, hogy

Hatch „gye rek mo lesz tá lá sa” ab ból állt, hogy sa ját örök be fo ga dott fi át

akar ta haj na li erõ sí tõ edzés re kény sze rí te ni. A né met RTL2 Big Brother

mû so rá nak „leg na gyobb fel fe de zett je” Zlatko – „az Agy” – vi szont azt

sem tud ta, hogy „mi a kü lönb ség a ho mo gén és a ho mo sze xu á lis kö zött,

és azt hi szi, sér tés, ha õt he te ro sze xu á lis nak mi nõ sí tik, még is a fél or szág

ra jong ér te” (2000.06.17., 39.). A bra zil teleregény mû faj tör té ne tét be -

mu ta tó írás ban ez zel szem ben nem a sze rep lõk sze xu á lis irá nyult sá ga

ke rült elõ tér be, ha nem az, hogy az „el sõ tör té ne tek szer zõi […] [a] cen -

zú rát ki játsz va be akar ták mu tat ni a té vé né zõk nek az or szág tár sa dal mi-

gaz da sá gi re a li tá sát, vi tá ra ösz tön zõ té má kat ke res tek, ad dig ta bu nak

mi nõ sí tett kér dé sek re hív ták fel a fi gyel met. Így vált tö me gek min den -

na pi be széd té má já vá a faj gyû lö let, a ho mo sze xu a li tás, a ne mek egyen -

jo gú sá ga vagy az ag rár re form” (1997.04.01., 46.). 

Az egyet len rá di ó zás sal kap cso la tos cikk az eu ró pai ka lóz rá di ók 1970-es

évek be li meg je le né se kap csán em lí tet te, hogy mû köd te tõ ik ere de ti leg

fõ ként „kör nye zet vé dõ, anar chis ta, be ván dor ló, me leg vagy épp fe mi -

nis ta” cso por tok vol tak (2000.09.02., 97.).

A vizs gált ze nei té má jú cik kek ben a kön  nyû ze ne mû ve lõi kö zül egye dül

Michael Jacksonra ve tült a „ho mo sze xu a li tás és a gyer mek ron tás gya nú ja”

(1994.09.03., 43.). A má sik két cikk bõl vi szont meg tud hat tuk, hogy a

„le gen dák sze rint a Warehouse (Rak tár) név re hall ga tó […] fõ ként me -

le gek lá to gat ta tánc klub ról” kap ta a ne vét a house kön  nyû ze nei mû faj

(1997.05.19.); és a ber li ni Loveparade fesz ti vál törzs kö zön ség ét töb bek

kö zött „az ezüst re, arany ra, kék re és zöld re má zolt szo bor tes tû transz -

vesz ti ták, az al só ne mû nél kül lej tõ ho mo sze xu á li sok, a fe det len keb lük kel

kap csán – az out ing-stra té gi át is mer tet te (1995.08.12., 40.). A kö vet ke zõ –

Ho mo sze xu a li tás és ke resz tény ség cí mû – cikk ben tör tént uta lás elõ -

ször ar ra, hogy az in téz mé nyes ka to li kus egy ház homoszexualitással

kap cso la tos ál lás pont ja nem me rül ki a tel jes el uta sí tás ban: „a ka to li kus

hí vek szá má ra kö te le zõ ér vé nyû ka te kiz mus már 1992-ben így fo gal ma -

zott a ve le szü le tett ho mo sze xu á lis haj la mú ak ról: »Nem õk vá lasz tot ták

ma guk nak a ho mo sze xu á lis ál la po tot, ami több sé gük szá má ra meg pró -

bál ta tást je lent. Tisz te let tel, együtt ér zés sel és gyen géd ség gel kell fo -

gad ni õket. Ke rül ni kell ve lük kap cso lat ban az igaz ság ta lan meg kü lön -

böz te tés min den je lét. Ezek az em be rek ar ra hi va tot tak, hogy Is ten

aka ra tát va ló sít sák meg éle tük ben, és amen  nyi ben ke resz té nyek, az ál -

la po tuk ból adó dó eset le ges ne héz sé ge ket egye sít sék Urunk nak a ke -

resz ten ho zott áldozatával.«” (1997.05.31., 88.). A ró mai ho mo sze xu á lis

vi lág ta lál ko zó ter vé vel fog lal ko zó har ma dik írás ból ki de rült, hogy az

olasz egy há zi sze mé lyi sé gek több sé ge „pro vo ka tív nak” tar tot ta, hogy a

ho mo sze xu á li sok „ép pen a szent év al kal má ból akar nak Ró má ba gyûl -

ni”; va la mint az 1992-es új ka te kiz mus tü rel me sebb szel le me el le né re

„to vább ra is a Bib li á nak a homoszexualitást bûn nek mi nõ sí tõ sza ka sza it

te kin ti mérv adó nak” (2000.06.10., 48.).

• Kul tu rá lis te ma ti ká jú írá sok ban 18 al ka lom mal utal tak a homoszexua -

litásra. A vizs gált iro da lom hoz, il let ve film- és szín ház mû vé szet hez kap cso -

ló dó cik kek re jel lem zõ, hogy a ho mo sze xu a li tás vagy a szer zõ sze mé lyé re

vagy mû ve ik tar tal má ra vo nat ko zott. Így ke rül het egy más mel lé Allen

Ginsberg ame ri kai köl tõ (1993.09.25., 79.), az „ala csony nép osz tály ból

szár ma zó fi a tal fér fi ak so ro za tos meg ron tá sá val” és a „ter mé szet el le nes

von za lom mal” vá dolt 19. szá za di an gol író Oscar Wilde (2000.11.25.,

108.) és a 20. szá za di brit ho mo sze xu á lis kul tusz fil mes De rek Jarman

(2000.12.16., 75.); va la mint Jerzy Grotowsky szín há zi ren de zõ „ho mo -

sze xu á lis pro pa gan da” cí mén 1976-ban Len gyel or szág ban – a len gyel

egy ház köz ben já rá sá val – be til tott Apocalypsis cum figuris cí mû vi lág hí -

rû elõ adá sa (1999.10.02., 89.) és Pedro Almodóvar film jei, ahol az „ál ta la

be mu ta tott mad ri di va ló ság ban nyü zsög tek a ho mo sze xu á li sok, a transz -

vesz ti ták, a dro go sok, az egy más sal ki jön ni kép te len há zas pár ok, a lel ki

sé rült, meg ha son lott sze mé lyi sé gek. Rá adá sul Almodóvar mind eme té -

vely gé se ket úgy áb rá zol ta, mint a spa nyo lok min den na pi éle té nek ré -
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szét, nem pe dig va la mi fé le, a tár sa da lom pe re mén meg bú vó, el íté len dõ

vagy szá nal mas kü lön le ges sé get” (2000.04.08., 49.).

A te le ví zi ó zás té ma kör ében a reality-show mû fa já nak ame ri kai és né -

met vál to za ta i ról, il let ve a bra zil teleregényekrõl szó ló írá sok ban em lí -

tet ték a homoszexualitást. Az ame ri kai CBS te le ví zió Túl élõ (Survivor)

cí mû mû so rá ban a „vá lo ga tás nál igye kez tek min den ki nek a hát te rét

ala po san ki vizs gál ni, a szû rés azon ban nem volt tö ké le tes: a 38 éves

Richard Hatch – aki a má so dik adás ban val lot ta be a ka me rá nak és tár -

sa i nak, hogy ho mo sze xu á lis – ha za tér ve föl ad ta ma gát a rend õr sé gen

gye rek mo lesz tá lá sért.” (2000.06.17., 41.). A HVG az tán né hány hó nap -

pal ké sõbb ar ról szá molt be, hogy a „homoszexualitását nyíl tan vál la ló”

Hatch nyer te a mû sor fõ dí ját (2000.09.02., 45.), ar ról vi szont nem, hogy

Hatch „gye rek mo lesz tá lá sa” ab ból állt, hogy sa ját örök be fo ga dott fi át

akar ta haj na li erõ sí tõ edzés re kény sze rí te ni. A né met RTL2 Big Brother

mû so rá nak „leg na gyobb fel fe de zett je” Zlatko – „az Agy” – vi szont azt

sem tud ta, hogy „mi a kü lönb ség a ho mo gén és a ho mo sze xu á lis kö zött,

és azt hi szi, sér tés, ha õt he te ro sze xu á lis nak mi nõ sí tik, még is a fél or szág

ra jong ér te” (2000.06.17., 39.). A bra zil teleregény mû faj tör té ne tét be -

mu ta tó írás ban ez zel szem ben nem a sze rep lõk sze xu á lis irá nyult sá ga

ke rült elõ tér be, ha nem az, hogy az „el sõ tör té ne tek szer zõi […] [a] cen -

zú rát ki játsz va be akar ták mu tat ni a té vé né zõk nek az or szág tár sa dal mi-

gaz da sá gi re a li tá sát, vi tá ra ösz tön zõ té má kat ke res tek, ad dig ta bu nak

mi nõ sí tett kér dé sek re hív ták fel a fi gyel met. Így vált tö me gek min den -

na pi be széd té má já vá a faj gyû lö let, a ho mo sze xu a li tás, a ne mek egyen -

jo gú sá ga vagy az ag rár re form” (1997.04.01., 46.). 

Az egyet len rá di ó zás sal kap cso la tos cikk az eu ró pai ka lóz rá di ók 1970-es

évek be li meg je le né se kap csán em lí tet te, hogy mû köd te tõ ik ere de ti leg

fõ ként „kör nye zet vé dõ, anar chis ta, be ván dor ló, me leg vagy épp fe mi -

nis ta” cso por tok vol tak (2000.09.02., 97.).

A vizs gált ze nei té má jú cik kek ben a kön  nyû ze ne mû ve lõi kö zül egye dül

Michael Jacksonra ve tült a „ho mo sze xu a li tás és a gyer mek ron tás gya nú ja”

(1994.09.03., 43.). A má sik két cikk bõl vi szont meg tud hat tuk, hogy a

„le gen dák sze rint a Warehouse (Rak tár) név re hall ga tó […] fõ ként me -

le gek lá to gat ta tánc klub ról” kap ta a ne vét a house kön  nyû ze nei mû faj

(1997.05.19.); és a ber li ni Loveparade fesz ti vál törzs kö zön ség ét töb bek

kö zött „az ezüst re, arany ra, kék re és zöld re má zolt szo bor tes tû transz -

vesz ti ták, az al só ne mû nél kül lej tõ ho mo sze xu á li sok, a fe det len keb lük kel

kap csán – az out ing-stra té gi át is mer tet te (1995.08.12., 40.). A kö vet ke zõ –

Ho mo sze xu a li tás és ke resz tény ség cí mû – cikk ben tör tént uta lás elõ -

ször ar ra, hogy az in téz mé nyes ka to li kus egy ház homoszexualitással

kap cso la tos ál lás pont ja nem me rül ki a tel jes el uta sí tás ban: „a ka to li kus

hí vek szá má ra kö te le zõ ér vé nyû ka te kiz mus már 1992-ben így fo gal ma -

zott a ve le szü le tett ho mo sze xu á lis haj la mú ak ról: »Nem õk vá lasz tot ták

ma guk nak a ho mo sze xu á lis ál la po tot, ami több sé gük szá má ra meg pró -

bál ta tást je lent. Tisz te let tel, együtt ér zés sel és gyen géd ség gel kell fo -

gad ni õket. Ke rül ni kell ve lük kap cso lat ban az igaz ság ta lan meg kü lön -

böz te tés min den je lét. Ezek az em be rek ar ra hi va tot tak, hogy Is ten

aka ra tát va ló sít sák meg éle tük ben, és amen  nyi ben ke resz té nyek, az ál -

la po tuk ból adó dó eset le ges ne héz sé ge ket egye sít sék Urunk nak a ke -

resz ten ho zott áldozatával.«” (1997.05.31., 88.). A ró mai ho mo sze xu á lis

vi lág ta lál ko zó ter vé vel fog lal ko zó har ma dik írás ból ki de rült, hogy az

olasz egy há zi sze mé lyi sé gek több sé ge „pro vo ka tív nak” tar tot ta, hogy a

ho mo sze xu á li sok „ép pen a szent év al kal má ból akar nak Ró má ba gyûl -

ni”; va la mint az 1992-es új ka te kiz mus tü rel me sebb szel le me el le né re

„to vább ra is a Bib li á nak a homoszexualitást bûn nek mi nõ sí tõ sza ka sza it

te kin ti mérv adó nak” (2000.06.10., 48.).

• Kul tu rá lis te ma ti ká jú írá sok ban 18 al ka lom mal utal tak a homoszexua -

litásra. A vizs gált iro da lom hoz, il let ve film- és szín ház mû vé szet hez kap cso -

ló dó cik kek re jel lem zõ, hogy a ho mo sze xu a li tás vagy a szer zõ sze mé lyé re

vagy mû ve ik tar tal má ra vo nat ko zott. Így ke rül het egy más mel lé Allen

Ginsberg ame ri kai köl tõ (1993.09.25., 79.), az „ala csony nép osz tály ból

szár ma zó fi a tal fér fi ak so ro za tos meg ron tá sá val” és a „ter mé szet el le nes
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�TAKÁCS JUDIT: Homoszexualitás és társadalom 4. A ho mo sze xu a li tás mé di a be li lát ha tó sá ga és lát ha tat lan sá ga Ma gyar or szá gon�

130 131



Me leg és Lesz bi kus Fesz ti vál. Ne ga tív kon tex tus ként em lít he tõ a gyer mek -

 por no grá fia gya nú já ba ke ve re dett Klein rek lám film, a „gyer mek ron tás -

sal” gya nú sí tott Jackson, va la mint a ho mo sze xu a li tás el uta sí tá sát sej te ti a

ma gyar Ön sza bá lyo zó Rek lám tes tü let dön té se is egy ho mo sze xu á lis szer -

ve zet ál tal kez de mé nye zett AIDS-el le nes pla kát so ro zat le til tá sá ról.

• A jog té ma kö ré be so rol tam a homoszexualitást em lí tõ em be ri jo gi,

al kot mány jo gi, sze mé lyi sé gi jo gi, bün te tõ jo gi, pol gá ri jo gi és mun ka jo gi

te ma ti ká jú ös  sze sen 17 cik ket, me lyek kö zül hét a ho mo sze xu a li tás té -

ma kör éhez is szo ro san kap cso ló dott. A hét em be ri jo gi té má jú írás ban a

ho mo sze xu á lis élet for ma vá lasz tá sa alap ve tõ em be ri jog ként ér tel me zõ -

dött, mely be be le tar to zik a homoszexualitást kri mi na li zá ló vagy diszk ri -

mi ná ló tör vé nyek és in téz ke dé sek meg vál toz ta tá sa (1991.05.08., 78.;

1991.07.03., 72.; 1994.11.05., 20.; 1996.03.23., 43.; 1997.11.01., 108.; 1998.11.28.,

45.; 1998.11.28., 46.). 

A vizs gált al kot mány jo gi te ma ti ká jú cik kek kö zül ket tõ az azo nos ne -

mû ek együtt élé sé nek ma gyar or szá gi jo gi ke re te i nek meg te rem té sé vel

fog lal ko zott. 1995-ben e le he tõ ség fel ve té sé rõl, majd 1998-ban a jo gi

ke re tek meg te rem té sé rõl ér te sül het tünk: „Egy le het sé ges sza bá lyo zá si

mo dell ként a ho mo sze xu á li sok szá má ra Dá ni á ban 1989-ben be ve ze tett

jog in téz ményt, a „be jegy zett társ kap cso la tot” is az Or szág gyû lés fi gyel -

mé be aján lot ta az Al kot mány bí ró ság (Ab), ami kor egy múlt he ti ha tá ro -

za tá ban al kot mány el le nes nek mi nõ sí tet te, hogy a ma gyar tör vé nyek

mind má ig nem biz to sí ta nak jo gi ke re tet az azo nos ne mû ek tar tós

együtt élé sé re” (1995.03.18., 21.); az Al kot mány bí ró ság „tör vé nye sí tet te

a ho mo sze xu á li sok élet tár si kap cso la tát” (1998.11.28., 123.). Ide kap cso -

ló dott mind két pol gá ri jo gi té má jú ma gyar cikk is, me lyek egyi ke a „ho mo -

 sze xu á li sok élet kö zös ség ének jo gi el is me ré sé re” vo nat ko zó tör vény ja -

vas lat fo gad ta tá sát is mer tet te és utalt ar ra, hogy az al kot mány bí ró ság

„al kot mány el le nes nek mi nõ sí tet te a Pol gá ri tör vény könyv (Ptk.) je len -

leg ha tá lyos meg ha tá ro zá sát, amely sze rint „há zas ság kö tés nél kül kö zös

ház tar tás ban, ér zel mi és gaz da sá gi kö zös ség ben együtt élõk rõl” – te hát

kö zös tu laj dont is sze rez ni jo go sult élet tár si kö zös ség rõl – csak fér fi és

nõ ese té ben le het szó. Ez az Ab sze rint az al kot mány hát rá nyos meg kü -

lön böz te tést til tó cik ke lyé be üt kö zik; a vo nat ko zó jo gok és kö te les sé gek

ki mon dá sa kor ugyan is nincs min den eset ben je len tõ sé ge an nak, hogy az

együtt élõk azo nos vagy kü lön ne mû ek-e. Ez csak ak kor fon tos – mond ja

nem tud ni mi el len til ta ko zó lesz bi ku sok, a fest mény sze rû re te to vált

ex hi bi ci o nis ták” al kot ták (1997.07.19., 75.). 

A Loveparade mel lett még egy he lyen esett szó ho mo sze xu á li sok ér -

dek lõ dé sé re is számottartó fesz ti vál ról a vizs gált cik kek ben. Eb bõl ki -

de rült, hogy a Hát tér Ba rá ti Tár sa ság a Me le ge kért az im már „ha gyo má -

nyos nak szá mí tó Me leg és Lesz bi kus Fesz ti vál is mé telt meg ren de zé sé -

vel ké szül 2000-re” Ma gyar or szá gon (1999.10.02., 65.).

A rek lám, il let ve a di vat vi lá gá val fog lal ko zó cik kek ben há rom tel je -

sen el té rõ kon tex tus ban je lent meg a ho mo sze xu a li tás. Az el sõ az ame -

ri kai Calvin Klein di vat ház egyik pro vo ka tív rek lám kam pá nyá ról írt,

mel  lyel kap cso lat ban fel me rült, hogy a „gyer mek por no grá fia ti lal mas

te rü le té re té vedt”. Az egyik kér dé ses rek lám film ben ugyan is pél dá ul

„– bár Klein meg vé tóz ta az ere de ti ter ve ket, hogy a nar rá tor egy ho mo -

sze xu á lis vi de ó kat aján ló mû sor is mert ve ze tõ je le gyen – egy idõs fér fi

hang ja fag gat két ér tel mû en egy fi a tal fi út” (1995.09.23.). A má so dik

cikk bõl ki de rült, hogy a ma gyar Ön sza bá lyo zó Rek lám tes tü let el hí re -

sült ügye58 volt a „ho mo sze xu á li so kat tö mö rí tõ Lambda Egye sü let ter -

ve zett [AIDS-el le nes] pla kát so ro za tá nak »kirostálása« […] Mint hogy az

ér vek nem csap tak ös  sze a nyil vá nos ság elõtt, má ig nem le het tud ni, ki -

nek van iga za, azok nak-e, akik sze rint ilyen rek lá mok nak ki zá ró lag a

ho mo sze xu á li sok ál tal lá to ga tott ven dég lá tó he lye ken, il let ve a ne kik

szó ló ki ad vány ok ban van lét jo go sult sá guk, vagy a lambdásoknak, akik

ar ra hi vat koz nak, hogy a ho mo sze xu á li sok több sé ge nem jár nyil vá nos

he lyek re, így nem is jut el hoz zá az üze net.” (1998.01.31., 95.). A Fi a ta -

lok ék szer di vat ja cí mû har ma dik írás ar ról tá jé koz ta tott, hogy a test ék -

sze re zés „elõ ször a San Franciscó-i ho mo sze xu á lis kö zös sé gek ben kez -

dett el ter jed ni a het ve nes évek vé gén” (2000.04.22., 51.).

A kul tu rá lis te ma ti kán be lül a ho mo sze xu a li tás sok szí nû en rep re zen -

tá ló dott: ös  sze kap cso ló dott mû vé szek kel, elõ adók kal és mû vé sze ti al -

ko tá sok kal, fel tûnt a ke res ke del mi te le ví zi ó zás ban ki szû ren dõ, il let ve

is mer ni va ló té ma ként. A ho mo sze xu á li sok hoz kö tõ dött több új don ság: a

nyu gat-eu ró pai ka lóz rá di ó zás el in dí tói kö zött ta lál juk õket; a house
könnyû ze nei mû faj egyik ked velt szó ra ko zó hely ük rõl kap ta a ne vét és a

test ék sze re zés di vat ját is õk ho no sí tot ták meg. Két kul tu rá lis jel le gû

fesz ti vál ról is hírt kap tunk, ahol ho mo sze xu á lis részt ve võk kel szá mol nak:

ilyen volt a ber li ni Loveparade és a már több éve meg ren de zett ma gyar
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18 éves nél fi a ta labb, ve le azo nos ne mû tár sá val, an nak be le egye zé sé vel

faj ta lan ko dik, a nor má lis sze xu á lis élet ben ez a kor ha tár 14 év. Mi u tán

több ho mo sze xu á lis ér dek kép vi se le ti szerv ezt in do ko lat lan diszk ri mi -

ná ci ó nak tart ja, Kõ szeg Fe renc fel ve ti, nem le het ne-e a kri ti kus kor ha tárt

egy sé ge sen 16 év ben meg ha tá roz ni” (1997.03.29., 9.); a 2000-es ol va sói

le vél sze rint pe dig „a sze xu á lis szo ká sok vál to zá sa gyor sabb a jog al ko -

tás nál. A ne mi er kölcs el le ni bûn cse lek mé nyek cím mel tag lalt XIV. fe -

je zet ben szá mos pa ra gra fus meg kér dõ je lez he tõ bi o ló gi ai és szexuálpszi-

chológiai szem pont ból. Egyéb ként is ag gá lyos nak tar tom, ha az ál lam a

bün te tõ tör vény könyv ben akar ja meg ha tá roz ni a ne mi er kölcs fo gal mát.

A 210/A pa ra gra fus 3. be kez dé se pe dig ki fe je zet ten avítt, szin te kö zép -

ko ri szel le mi sé get idéz, ami kor a kö zö sü lés ki vé te lé vel faj ta lan ság nak

nyil vá nít min den egyéb sze xu á lis cse lek ményt” (2000.08.12., 3.).

• A nem zet kö zi bel po li ti ka té ma kö rén be lül – aho vá szin tén 17 cikk tar -

to zik – két ti pi kus kon tex tus kü lön böz tet he tõ meg. Az egyik eset ben

va la mely po li ti kus ról de rült ki sa ját ne mé hez va ló von zó dá sa: ez tör tént

Elio Di Rupo bel ga mi nisz ter el nök-he lyet tes sel (1996.12.07.; 1999.06.19),

Nick Brown és Ron Davies brit mi nisz te rek kel (1998.11.14., 20.;

1999.05.15., 24.), il let ve Steve Gunderson (1998.02.28., 75.) és Jim Kolbe

ame ri kai re pub li ká nus kong res  szu si kép vi se lõk kel (2000.08.05., 18.). 

A má sik eset ben a ho mo sze xu a li tás po li ti kai meg íté lé se vált hang sú -

lyos sá, kü lö nö sen vá lasz tá si kam pá nyok so rán. Ilyen kor egy-egy po li ti -

kus vagy po li ti kai irány zat jel lem zé sé re szol gált a ho mo sze xu a li tás tár sa -

dal mi je len sé gé hez va ló hoz zá ál lás. Meg tud hat tuk pél dá ul, hogy az

ame ri kai „re pub li ká nus jobb szárny hõ se ként tisz telt” Oliver North el -

len zi az abor tuszt, a fegy ver tar tás kor lá to zá sát és a ho mo sze xu á li sok fel -

vé tel ét a had se reg be (1994.11.05., 25.); Mary Ro bin son volt ír el nök nõ

„lát vá nyo san ki állt az em ber jo gi ügye kért, a ho mo sze xu á li sok jo ga i ért, a

fo gam zás gát lás sza bad sá ga és a vá lás mel lett” (1997.11.08., 35.); Kazi -

mierz Kapera, a len gyel „jobb kö zép kor mány” csa lád ügyi mi nisz te re

ras  szis ta ki je len té sei mi att kény sze rült le mon dás ra, egy ko ráb bi poszt já -

tól pe dig azért kel lett bú csút mon da nia, mert „per verz nek mi nõ sí tet te a

ho mo sze xu á li so kat” (1999.09.04., 21.); a nor vég Kjell Magne Bondevik,

jobb ol da li mi nisz ter el nök po li ti kai prog ram já ban sze re pelt az abor tusz

szi go rí tá sa, az al ko hol fo gyasz tás mér sék lé se és a ho mo sze xu á lis pá rok

jo ga i nak rész le ges kor lá to zá sa (1997.09.27., 30.); Stockwell Day, az új

az Ab –, ha va la mi lyen jo gi sza bá lyo zás a kö zös gyer mek re vagy egy új

há zas ság ra vo nat ko zik, nincs azon ban je len tõ sé ge, ha kö zö sen szer zett

va gyon ról, a szo ci á lis vagy tár sa da lom biz to sí tá si jut ta tá sok ról, il let ve bí -

ró sá gi el já rás ban a ta nú val lo más aló li men tes ség rõl (az együtt élés egyéb

vo nat ko zá sa i ról) van szó” (1996.03.23., 44.).

A har ma dik al kot mány jo gi tárgy kö rû írás ban Szik in ger Ist ván a vád al -

ku in téz mé nye kap csán azt is hang sú lyoz ta, hogy „ki kel le ne zár ni azt a

le he tõ sé get is, hogy va la kit pél dá ul ho mo sze xu á lis kap cso la tai vagy más

komp ro mit tá ló kö rül mé nyek mi att szer vez hes sen be a rend õr ség

(1996.10.26., 109.). Az itt fel me rü lõ zsa rol ha tó sá gi mo tí vum más he lye -

ken is meg je lent, pél dá ul az egyik sze mé lyi sé gi jo gi té má jú cikk ben

(1996.05.18., 112.) – a mun ka vál la lók jo gai kap csán – szin tén utal tak a

nem zet biz ton ság ról szó ló tör vény azon ren del ke zé se i re, me lyek ré vén

ki szûr he tõ egyes ál la mi ve ze tõ be osz tás ra pá lyá zók eset le ges ho mo sze -

xu á lis irá nyult sá ga. A ki fe je zet ten a nem zet biz ton ság té ma kör éhez kap -

cso ló dó há rom vizs gált cikk ben is csak a „C ív vel” ös  sze füg gés ben ke -

rült elõ a ho mo sze xu a li tás. E kér dõ ív ugyan is „ki tér az al ko hol- és eset -

le ges drog fo gyasz tás ra, a há zas sá gon kí vü li sze xu á lis kap cso la tok ra,

kü lön rá kér dez ve az eset le ges ho mo sze xu á lis vi szony ra” (1998.10.16.,

130.). A ho mo sze xu á li sok fo ko zott zsa rol ha tó sá ga egyik em lí tett cikk -

ben sem fo gal ma zó dott meg nyíl tan, de jel zés ér té kû, hogy a „fon tos és

bi zal mas ál la mi ál lás ra pá lyá zók nak” (1995.10.14., 102.) kö te le zõ vá la -

szol ni uk a C ív kér dé se i re.

Az egyet len mun ka jo gi té má jú cikk az Eu ró pai Bi zott ság 2003-tól ha -

tá lyos új jog sza bá lyát is mer tet te, mely „kö zös sé gi szin ten szö ge zi le,

hogy az uni ós mun ka he lye ken - be le ért ve a ma gán szek tort és a köz igaz -

ga tást - ti los a val lá si meg gyõ zõ dés, a kor, a sze xu á lis irá nyult ság, va la -

mint a tes ti fo gya té kos ság alap ján va ló köz ve tett, il let ve köz vet len meg -

kü lön böz te tés, akár mun ka erõ-fel vé tel rõl, akár elõ lép te tés rõl vagy szak -

mai kép zés rõl van szó” (2000.10.28., 13.).

Mind két ál ta lam vizs gált bün te tõ jo gi té má jú írás – me lyek egyi ke, egy

ol va sói le vél szo ro san kap cso ló dik a ho mo sze xu a li tás té ma kör éhez is – a

ma gyar bün te tõ jog homoszexualitással kap cso la tos ren del ke zé se i nek meg -

vál toz ta tá sát sür ge ti. Az 1997-es cikk ben Kõ szeg Fe renc ak ko ri SZDSZ-es

kép vi se lõ a „ho mo sze xu á li sok ér de ké ben meg fon to lan dó nak tart ja a

meg ron tás tény ál lá sá nak új ra ér tel me zé sét is. Míg „ter mé szet el le ni faj -

ta lan ság” mi att au to ma ti ku san bün tet he tõ az a nagy ko rú sze mély, aki
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18 éves nél fi a ta labb, ve le azo nos ne mû tár sá val, an nak be le egye zé sé vel

faj ta lan ko dik, a nor má lis sze xu á lis élet ben ez a kor ha tár 14 év. Mi u tán

több ho mo sze xu á lis ér dek kép vi se le ti szerv ezt in do ko lat lan diszk ri mi -

ná ci ó nak tart ja, Kõ szeg Fe renc fel ve ti, nem le het ne-e a kri ti kus kor ha tárt

egy sé ge sen 16 év ben meg ha tá roz ni” (1997.03.29., 9.); a 2000-es ol va sói

le vél sze rint pe dig „a sze xu á lis szo ká sok vál to zá sa gyor sabb a jog al ko -

tás nál. A ne mi er kölcs el le ni bûn cse lek mé nyek cím mel tag lalt XIV. fe -

je zet ben szá mos pa ra gra fus meg kér dõ je lez he tõ bi o ló gi ai és szexuálpszi-

chológiai szem pont ból. Egyéb ként is ag gá lyos nak tar tom, ha az ál lam a

bün te tõ tör vény könyv ben akar ja meg ha tá roz ni a ne mi er kölcs fo gal mát.

A 210/A pa ra gra fus 3. be kez dé se pe dig ki fe je zet ten avítt, szin te kö zép -

ko ri szel le mi sé get idéz, ami kor a kö zö sü lés ki vé te lé vel faj ta lan ság nak

nyil vá nít min den egyéb sze xu á lis cse lek ményt” (2000.08.12., 3.).

• A nem zet kö zi bel po li ti ka té ma kö rén be lül – aho vá szin tén 17 cikk tar -

to zik – két ti pi kus kon tex tus kü lön böz tet he tõ meg. Az egyik eset ben

va la mely po li ti kus ról de rült ki sa ját ne mé hez va ló von zó dá sa: ez tör tént

Elio Di Rupo bel ga mi nisz ter el nök-he lyet tes sel (1996.12.07.; 1999.06.19),

Nick Brown és Ron Davies brit mi nisz te rek kel (1998.11.14., 20.;

1999.05.15., 24.), il let ve Steve Gunderson (1998.02.28., 75.) és Jim Kolbe

ame ri kai re pub li ká nus kong res  szu si kép vi se lõk kel (2000.08.05., 18.). 

A má sik eset ben a ho mo sze xu a li tás po li ti kai meg íté lé se vált hang sú -

lyos sá, kü lö nö sen vá lasz tá si kam pá nyok so rán. Ilyen kor egy-egy po li ti -

kus vagy po li ti kai irány zat jel lem zé sé re szol gált a ho mo sze xu a li tás tár sa -

dal mi je len sé gé hez va ló hoz zá ál lás. Meg tud hat tuk pél dá ul, hogy az

ame ri kai „re pub li ká nus jobb szárny hõ se ként tisz telt” Oliver North el -

len zi az abor tuszt, a fegy ver tar tás kor lá to zá sát és a ho mo sze xu á li sok fel -

vé tel ét a had se reg be (1994.11.05., 25.); Mary Ro bin son volt ír el nök nõ

„lát vá nyo san ki állt az em ber jo gi ügye kért, a ho mo sze xu á li sok jo ga i ért, a

fo gam zás gát lás sza bad sá ga és a vá lás mel lett” (1997.11.08., 35.); Kazi -

mierz Kapera, a len gyel „jobb kö zép kor mány” csa lád ügyi mi nisz te re

ras  szis ta ki je len té sei mi att kény sze rült le mon dás ra, egy ko ráb bi poszt já -

tól pe dig azért kel lett bú csút mon da nia, mert „per verz nek mi nõ sí tet te a

ho mo sze xu á li so kat” (1999.09.04., 21.); a nor vég Kjell Magne Bondevik,

jobb ol da li mi nisz ter el nök po li ti kai prog ram já ban sze re pelt az abor tusz

szi go rí tá sa, az al ko hol fo gyasz tás mér sék lé se és a ho mo sze xu á lis pá rok

jo ga i nak rész le ges kor lá to zá sa (1997.09.27., 30.); Stockwell Day, az új

az Ab –, ha va la mi lyen jo gi sza bá lyo zás a kö zös gyer mek re vagy egy új

há zas ság ra vo nat ko zik, nincs azon ban je len tõ sé ge, ha kö zö sen szer zett

va gyon ról, a szo ci á lis vagy tár sa da lom biz to sí tá si jut ta tá sok ról, il let ve bí -

ró sá gi el já rás ban a ta nú val lo más aló li men tes ség rõl (az együtt élés egyéb

vo nat ko zá sa i ról) van szó” (1996.03.23., 44.).

A har ma dik al kot mány jo gi tárgy kö rû írás ban Szik in ger Ist ván a vád al -

ku in téz mé nye kap csán azt is hang sú lyoz ta, hogy „ki kel le ne zár ni azt a

le he tõ sé get is, hogy va la kit pél dá ul ho mo sze xu á lis kap cso la tai vagy más

komp ro mit tá ló kö rül mé nyek mi att szer vez hes sen be a rend õr ség

(1996.10.26., 109.). Az itt fel me rü lõ zsa rol ha tó sá gi mo tí vum más he lye -

ken is meg je lent, pél dá ul az egyik sze mé lyi sé gi jo gi té má jú cikk ben

(1996.05.18., 112.) – a mun ka vál la lók jo gai kap csán – szin tén utal tak a

nem zet biz ton ság ról szó ló tör vény azon ren del ke zé se i re, me lyek ré vén

ki szûr he tõ egyes ál la mi ve ze tõ be osz tás ra pá lyá zók eset le ges ho mo sze -

xu á lis irá nyult sá ga. A ki fe je zet ten a nem zet biz ton ság té ma kör éhez kap -

cso ló dó há rom vizs gált cikk ben is csak a „C ív vel” ös  sze füg gés ben ke -

rült elõ a ho mo sze xu a li tás. E kér dõ ív ugyan is „ki tér az al ko hol- és eset -

le ges drog fo gyasz tás ra, a há zas sá gon kí vü li sze xu á lis kap cso la tok ra,

kü lön rá kér dez ve az eset le ges ho mo sze xu á lis vi szony ra” (1998.10.16.,

130.). A ho mo sze xu á li sok fo ko zott zsa rol ha tó sá ga egyik em lí tett cikk -

ben sem fo gal ma zó dott meg nyíl tan, de jel zés ér té kû, hogy a „fon tos és

bi zal mas ál la mi ál lás ra pá lyá zók nak” (1995.10.14., 102.) kö te le zõ vá la -

szol ni uk a C ív kér dé se i re.

Az egyet len mun ka jo gi té má jú cikk az Eu ró pai Bi zott ság 2003-tól ha -

tá lyos új jog sza bá lyát is mer tet te, mely „kö zös sé gi szin ten szö ge zi le,

hogy az uni ós mun ka he lye ken - be le ért ve a ma gán szek tort és a köz igaz -

ga tást - ti los a val lá si meg gyõ zõ dés, a kor, a sze xu á lis irá nyult ság, va la -

mint a tes ti fo gya té kos ság alap ján va ló köz ve tett, il let ve köz vet len meg -

kü lön böz te tés, akár mun ka erõ-fel vé tel rõl, akár elõ lép te tés rõl vagy szak -

mai kép zés rõl van szó” (2000.10.28., 13.).

Mind két ál ta lam vizs gált bün te tõ jo gi té má jú írás – me lyek egyi ke, egy

ol va sói le vél szo ro san kap cso ló dik a ho mo sze xu a li tás té ma kör éhez is – a

ma gyar bün te tõ jog homoszexualitással kap cso la tos ren del ke zé se i nek meg -

vál toz ta tá sát sür ge ti. Az 1997-es cikk ben Kõ szeg Fe renc ak ko ri SZDSZ-es

kép vi se lõ a „ho mo sze xu á li sok ér de ké ben meg fon to lan dó nak tart ja a

meg ron tás tény ál lá sá nak új ra ér tel me zé sét is. Míg „ter mé szet el le ni faj -

ta lan ság” mi att au to ma ti ku san bün tet he tõ az a nagy ko rú sze mély, aki
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1) A ho mo sze xu á li sok az AIDS ter je dé se szem pont já ból „fo ko zott koc -

ká za tot je len tõ tár sa dal mi cso port” (1994.10.01., 41.). 

2) A (fér fi) ho mo sze xu á li sok fi a tal fi ú kat sze ret nek (meg ron ta ni). – „A ne -

 gyed mil li ó nál is több fi a tal ko rút fog lal koz ta tó Kam bo dzsa el sõ sor ban a

fi a tal fi ú kat ked ve lõ ho mo sze xu á li sok ra sza ko so dott” (1996.08.24., 35.).

3) A ho mo sze xu á lis be teg. – „A bûn cse lek ményt el kö ve tõk ugyan is

egyút tal or vo si ese tek is: gyak ran csök kent ér tel mû sze mé lyek, vagy

pe dig ho mo sze xu á li sok, eset leg egyéb sze xu á lis aber rá ci ó ban szen -

ve dõk, akik nél akár hány bör tön ben el töl tött év után sem szá mít hat -

nak ‘ja vu lás ra’ az õket oda kül dõk” (1996.09.07., 44.) Ezen a pon ton

vi szont adó dott egy el len pél da is. Vi rág György pszi cho ló gus a sze -

xu á lis bû nö zés rõl és a pedofíliáról szó ló ve le ké szült in ter jú ban így

nyi lat ko zott: „Ne he zen tu dok mit kez de ni e te rü le ten a be teg ség

fo gal má val. A sze xu á lis ma ga tar tás meg íté lé se, mi nõ sí té se a ta pasz ta -

la tok sze rint kor- és tár sa da lom füg gõ. Hi szen pél dá ul a ho mo sze xu a -

 li tás a gö rög kul tú rá nak ré sze volt, ké sõbb – egye bek mel lett a ko -

ráb bi ma gyar jog ban is – ül dö zen dõ bûn cse lek mény nek mi nõ sí tet -

ték, míg ma már el fo ga dan dó tár sa dal mi más ság nak te kin tik”

(1998.11.07., 59.).

4) A ho mo sze xu á lis ál do zat (vagy kön  nyen az zá vá lik). – Egy oszt rák

ék sze rész rej té lyes meg gyil ko lá sa kap csán fel me rült, hogy „volt egy

má sik éle te is: sû rûn meg for dult ho mo sze xu á li sok ked velt szó ra ko -

zó he lye in […] [a] sze rel mi bos  szú sem zár ha tó te hát ki a gyil kos ság

in dí té kai kö zül” (1998.05.30., 47.).

• Ma gyar bel po li ti kai cik kek kö zül nyolc ban ta lál tam uta lást a ho-

moszexualitásra. Ezek ben há rom ma gyar or szá gi párt ról de rült ki, hogy a

homoszexualitással kap cso lat ban meg ha tá ro zott az ál lás fog la lá suk: az

SZDSZ két szer, a Ma gyar or szá gi Zöld Párt (MZP) és a MIÉP – il let ve a

párt ve ze tõ – pe dig há rom szor em lí tõ dött. Az írá sok ból úgy tûnt, hogy

Ma gyar or szá gon a vizs gált idõ szak ban egye dül az SZDSZ pró bál ta meg

a ho mo sze xu á lis ki sebb ség ügyét kép vi sel ni. Er re kö vet kez tet he tünk

ab ból a szá mon ké rõ han gú 1997-es cikk bõl, mely sze rint a „párt gya -

kor la ti lag nem tett sem mit az olyan ki sebb sé gek stigmatizálása el len,

mint a ci gá nyok, a moz gás sé rül tek, a szí nes bõ rû be ván dor lók és me ne -

kü lõk, a ho mo sze xu á li sok, a ká bí tó sze re sek, a haj lék ta la nok” (1997.07.19.,

72.). A ho mo sze xu á li sok kal szem be ni ak tív el len szen vét vi szont két párt

ka na dai jobb ol da li mi nisz ter el nök az abor tusz mel lett „el len zi a ho mo -

sze xu á li sok jo ga i nak szé le sí té sét” (2000.09.09., 26.); Ge or ge W. Bush „a

re pub li ká nu sok ha gyo má nyos ar cu la tá tól el té rõ en a kü lön bö zõ et ni ku -

mok, tár sa dal mi osz tá lyok és po li ti kai cso por tok irán ti tü re lem és to le -

ran cia, a komp ro mis  szu mok ré vén va ló együtt mun kál ko dás hí ve – az

abor tusz és a ho mo sze xu a li tás té má ját azért, ha le het, ke rü li –”

(2000.11.04., 9.); Umberto Bossi olasz jobb ol da li párt ve zér és ide gen -

gyû lö lõ hí vei a „ho mo sze xu á li sok együtt élé sét el fo ga dó em be ri jo gok

char tá ja” el len akar tak til ta koz ni (2000.11.25., 22.).

Az utób bi pél dák ból ki tû nik, hogy a ho mo sze xu a li tás meg íté lé se az

idé zett po li ti kai kon tex tu sok ban min dig más olyan té ma kö rök mel lett

sze re pelt, me lyek nek a meg íté lé se va ló szí nû sít he tõ en meg osz tot ta az

adott tár sa dal mat, il let ve al kal mas nak tûnt bi zo nyos tár sa dal mi cso por tok

– hí vó szó-sze rû – meg szó lí tá sá ra. Jel lem zõ en a HVG ál tal jobb ol da li ként

meg ne ve zett po li ti ku sok tar tot ták fon tos nak a ho mo sze xu a li tás vis  sza szo -

rí tá sá ra vo nat ko zó nyi lat ko za to kat: a ho mo sze xu a li tás el íté lé se pe dig

együtt járt pél dá ul az abor tusz el uta sí tá sá val vagy az ide gen gyû lö let tel.

A nem zet kö zi bel po li ti ka ka te gó ri á ban sze re pelt két ki fe je zet ten a

ho mo sze xu a li tás té ma kör éhez kap cso ló dó cikk is: egy a – már ko ráb ban

idé zett – brit „mi nisz ter bot rány ról” (1998.11.14., 20.), és egy a vé gül le -

sza va zott cseh „ho mo sze xu á lis tör vény-vi tá ról”, mely tör vény cél ja az

azo nos ne mû pár kap cso la tok jo gi ke re te i nek meg te rem té se lett vol na

(1999.07.10., 36.).

• A bû nö zés, pros ti tú ció té ma kör éhez 9 vizs gált cikk kap cso ló dott.

Ezen be lül 5 írás fog lal ko zott sze xu á lis bû nö zés sel: kis ko rú ak sze xu á lis ki -

zsák má nyo lá sá val vi lág szer te (1996.08.24., 35.); a sze xu á lis bûn el kö ve tõk

jo gi és or vo si ke ze lé sé vel (1996.09.07., 44.); a bel ga pedofíl bot rá nyok kal

(1996.12.14., 21.; 1996.12.21., 79.) és az oszt rák Groer ér se ket ért vá dak kal

(1998.03.14., 39.); pros ti tú ci ó ról pe dig mind ös  sze két cikk szólt: a kis ko rú ak

sze xu á lis ki zsák má nyo lá sá ról szó ló – már em lí tett – cikk mel lett az olasz

nyil vá nos há zak vis  sza ál lí tá sá nak igé nyét fel ve tõ írás (1994.10.01., 41.). 

E te ma ti kán be lül ki fe je zet ten a homoszexualitással fog lal ko zó írás

nem ta lál ha tó. A homoszexualitással ös  sze füg gés ben gyak ran fel me rü lõ

szte re o tí pi ák kö zül vi szont né hány ra akadt pél da. Ezek – meg je le né sük

idõ ren di sor rend jé ben – a kö vet ke zõk:
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1) A ho mo sze xu á li sok az AIDS ter je dé se szem pont já ból „fo ko zott koc -

ká za tot je len tõ tár sa dal mi cso port” (1994.10.01., 41.). 

2) A (fér fi) ho mo sze xu á li sok fi a tal fi ú kat sze ret nek (meg ron ta ni). – „A ne -

 gyed mil li ó nál is több fi a tal ko rút fog lal koz ta tó Kam bo dzsa el sõ sor ban a

fi a tal fi ú kat ked ve lõ ho mo sze xu á li sok ra sza ko so dott” (1996.08.24., 35.).

3) A ho mo sze xu á lis be teg. – „A bûn cse lek ményt el kö ve tõk ugyan is

egyút tal or vo si ese tek is: gyak ran csök kent ér tel mû sze mé lyek, vagy

pe dig ho mo sze xu á li sok, eset leg egyéb sze xu á lis aber rá ci ó ban szen -

ve dõk, akik nél akár hány bör tön ben el töl tött év után sem szá mít hat -

nak ‘ja vu lás ra’ az õket oda kül dõk” (1996.09.07., 44.) Ezen a pon ton

vi szont adó dott egy el len pél da is. Vi rág György pszi cho ló gus a sze -

xu á lis bû nö zés rõl és a pedofíliáról szó ló ve le ké szült in ter jú ban így

nyi lat ko zott: „Ne he zen tu dok mit kez de ni e te rü le ten a be teg ség

fo gal má val. A sze xu á lis ma ga tar tás meg íté lé se, mi nõ sí té se a ta pasz ta -

la tok sze rint kor- és tár sa da lom füg gõ. Hi szen pél dá ul a ho mo sze xu a -

 li tás a gö rög kul tú rá nak ré sze volt, ké sõbb – egye bek mel lett a ko -

ráb bi ma gyar jog ban is – ül dö zen dõ bûn cse lek mény nek mi nõ sí tet -

ték, míg ma már el fo ga dan dó tár sa dal mi más ság nak te kin tik”

(1998.11.07., 59.).

4) A ho mo sze xu á lis ál do zat (vagy kön  nyen az zá vá lik). – Egy oszt rák

ék sze rész rej té lyes meg gyil ko lá sa kap csán fel me rült, hogy „volt egy

má sik éle te is: sû rûn meg for dult ho mo sze xu á li sok ked velt szó ra ko -

zó he lye in […] [a] sze rel mi bos  szú sem zár ha tó te hát ki a gyil kos ság

in dí té kai kö zül” (1998.05.30., 47.).

• Ma gyar bel po li ti kai cik kek kö zül nyolc ban ta lál tam uta lást a ho-

moszexualitásra. Ezek ben há rom ma gyar or szá gi párt ról de rült ki, hogy a

homoszexualitással kap cso lat ban meg ha tá ro zott az ál lás fog la lá suk: az

SZDSZ két szer, a Ma gyar or szá gi Zöld Párt (MZP) és a MIÉP – il let ve a

párt ve ze tõ – pe dig há rom szor em lí tõ dött. Az írá sok ból úgy tûnt, hogy

Ma gyar or szá gon a vizs gált idõ szak ban egye dül az SZDSZ pró bál ta meg

a ho mo sze xu á lis ki sebb ség ügyét kép vi sel ni. Er re kö vet kez tet he tünk

ab ból a szá mon ké rõ han gú 1997-es cikk bõl, mely sze rint a „párt gya -

kor la ti lag nem tett sem mit az olyan ki sebb sé gek stigmatizálása el len,

mint a ci gá nyok, a moz gás sé rül tek, a szí nes bõ rû be ván dor lók és me ne -

kü lõk, a ho mo sze xu á li sok, a ká bí tó sze re sek, a haj lék ta la nok” (1997.07.19.,

72.). A ho mo sze xu á li sok kal szem be ni ak tív el len szen vét vi szont két párt

ka na dai jobb ol da li mi nisz ter el nök az abor tusz mel lett „el len zi a ho mo -

sze xu á li sok jo ga i nak szé le sí té sét” (2000.09.09., 26.); Ge or ge W. Bush „a

re pub li ká nu sok ha gyo má nyos ar cu la tá tól el té rõ en a kü lön bö zõ et ni ku -

mok, tár sa dal mi osz tá lyok és po li ti kai cso por tok irán ti tü re lem és to le -

ran cia, a komp ro mis  szu mok ré vén va ló együtt mun kál ko dás hí ve – az

abor tusz és a ho mo sze xu a li tás té má ját azért, ha le het, ke rü li –”

(2000.11.04., 9.); Umberto Bossi olasz jobb ol da li párt ve zér és ide gen -

gyû lö lõ hí vei a „ho mo sze xu á li sok együtt élé sét el fo ga dó em be ri jo gok

char tá ja” el len akar tak til ta koz ni (2000.11.25., 22.).

Az utób bi pél dák ból ki tû nik, hogy a ho mo sze xu a li tás meg íté lé se az

idé zett po li ti kai kon tex tu sok ban min dig más olyan té ma kö rök mel lett

sze re pelt, me lyek nek a meg íté lé se va ló szí nû sít he tõ en meg osz tot ta az

adott tár sa dal mat, il let ve al kal mas nak tûnt bi zo nyos tár sa dal mi cso por tok

– hí vó szó-sze rû – meg szó lí tá sá ra. Jel lem zõ en a HVG ál tal jobb ol da li ként

meg ne ve zett po li ti ku sok tar tot ták fon tos nak a ho mo sze xu a li tás vis  sza szo -

rí tá sá ra vo nat ko zó nyi lat ko za to kat: a ho mo sze xu a li tás el íté lé se pe dig

együtt járt pél dá ul az abor tusz el uta sí tá sá val vagy az ide gen gyû lö let tel.

A nem zet kö zi bel po li ti ka ka te gó ri á ban sze re pelt két ki fe je zet ten a

ho mo sze xu a li tás té ma kör éhez kap cso ló dó cikk is: egy a – már ko ráb ban

idé zett – brit „mi nisz ter bot rány ról” (1998.11.14., 20.), és egy a vé gül le -

sza va zott cseh „ho mo sze xu á lis tör vény-vi tá ról”, mely tör vény cél ja az

azo nos ne mû pár kap cso la tok jo gi ke re te i nek meg te rem té se lett vol na

(1999.07.10., 36.).

• A bû nö zés, pros ti tú ció té ma kör éhez 9 vizs gált cikk kap cso ló dott.

Ezen be lül 5 írás fog lal ko zott sze xu á lis bû nö zés sel: kis ko rú ak sze xu á lis ki -

zsák má nyo lá sá val vi lág szer te (1996.08.24., 35.); a sze xu á lis bûn el kö ve tõk

jo gi és or vo si ke ze lé sé vel (1996.09.07., 44.); a bel ga pedofíl bot rá nyok kal

(1996.12.14., 21.; 1996.12.21., 79.) és az oszt rák Groer ér se ket ért vá dak kal

(1998.03.14., 39.); pros ti tú ci ó ról pe dig mind ös  sze két cikk szólt: a kis ko rú ak

sze xu á lis ki zsák má nyo lá sá ról szó ló – már em lí tett – cikk mel lett az olasz

nyil vá nos há zak vis  sza ál lí tá sá nak igé nyét fel ve tõ írás (1994.10.01., 41.). 

E te ma ti kán be lül ki fe je zet ten a homoszexualitással fog lal ko zó írás

nem ta lál ha tó. A homoszexualitással ös  sze füg gés ben gyak ran fel me rü lõ

szte re o tí pi ák kö zül vi szont né hány ra akadt pél da. Ezek – meg je le né sük

idõ ren di sor rend jé ben – a kö vet ke zõk:

�TAKÁCS JUDIT: Homoszexualitás és társadalom 4. A ho mo sze xu a li tás mé di a be li lát ha tó sá ga és lát ha tat lan sá ga Ma gyar or szá gon�

136 137



lön fé le be teg sé gek ki ala ku lá sá ért fe le lõs gé ne ket. Ha ez így van – ír ja –,

az a ve szély is fenn áll, hogy lesz nek, akik úgy vé le ked nek: „a ho mo sze -

xu a li tás több mint bûn: (ge ne ti kai) hi ba”, s ki ja ví tá sá ra „tu do má nyos”

be avat ko zást sür get nek. A di lem ma an nál is ér de ke sebb, mi vel a ka to li -

kus egy ház a ge ne ti kai ma ni pu lá ci ó kat ma sok kal éle seb ben íté li el,

mint a homoszexualitást” (1997.05.31., 88.).

• Öt-öt ál ta lam vizs gált cikk kap cso ló dott a ki sebb sé gek, az AIDS, a

Ho lo ca ust és a sze xu a li tás tárgy kör éhez. A ki sebb sé gek té ma kör ében író -

dott cik kek mind egyi ke szo ro san kap cso ló dott a ho mo sze xu a li tás té ma -

kör éhez is és va la men  nyi ben szó volt a ho mo sze xu á li sok diszk ri mi ná ci -

ó ja el le ni fel lé pés rõl. Az írá sok ból ki de rült, hogy a Me leg Büsz ke ség

Nap ját már nem csak Ame ri ká ban vagy Nyu gat-Eu ró pá ban (1999.07.10.,

37.), de Ma gyar or szá gon is meg ün nep lik (2000.07.08., 48.). Míg a ho mo -

sze xu á li sok eman ci pá ci ós tö rek vé sei vi lág szer te egy re na gyobb te ret

kap nak (1998.11.28., 46.) és Ma gyar or szá gon is ren de zet teb bé vál tak az

azo nos ne mû élet tár sak jo gi vi szo nyai (1998.11.28., 45.), ad dig pél dá ul

Cseh or szág ban kép te le nek meg te rem te ni az azo nos ne mû ek együtt élé -

sé nek jo gi ke re te it (1999.07.10., 36.). A ho mo sze xu á lis ki sebb ség hely ze -

té nek egy sé ges eu ró pai ren de zé si igé nye tük rö zõ dik az Eu ró pai Par la -

ment azon ha tá ro za ta i ban, me lyek ben fel szó lí tot ta a „tag or szá go kat ar ra,

hogy sem mi lyen ál lam pol gá ri jo guk ban ne kor lá toz zák sa ját ho mo sze xu á -

lis pol gá ra i kat, s 1997-ben, Amsz ter dam ban min den eu ró pai uni ós tag -

or szág alá is ír ta az er rõl szó ló egyez ményt” (1998.11.28., 45.).

• Az AIDS-be teg ség rõl szó ló cik kek több sé gé ben a ho mo sze xu á li sok

egy sé ges „ri zi kó cso port ként” je len tek meg, aki ket fo ko zot tan ve szé -

lyez tet ez a kór. E meg kö ze lí tés – a ma már el fo ga dot tabb koc ká za tos

ma ga tar tás for mák ra va ló uta lás sal szem ben – job ban il leszt he tõ a be te -

gek meg bé lyeg zé sé hez: „so kan a be teg sé get még ma is Is ten bün te té -

sé nek te kin tik, amel  lyel a de vi áns élet vi te lû dro go so kat és ho mo sze xu -

á li so kat sújt ja” (2000.02.05., 72.). A ho mo sze xu á li sok „ri zi kó cso port -

ként” va ló ke ze lé sét – ál lí tó la gos – pro misz ku i tá suk ma gya ráz za: õk

ugyan is az „át lag nál sû rûb ben él nek” (2000.07.22., 35.); il let ve „[m]ivel

ko runk tár sa dal má ban két olyan cso port van – a ho mo sze xu á li sok, és a

fe ke te-af ri kai or szá gok né pes sé ge –, amely ben az em be rek jó val gyak -

rab ban cse rél nek sze xu á lis part nert, mint a vi lá gon bár hol má sutt, a be -

is ki nyil vá ní tot ta: a par la men ten kí vü li MZP már 1994-ben – majd

1998-ban is mét (1998.01.17., 15.; 1998. Kü lön szám: Je löl tet ál lí tó pár tok)

– har cot hir de tett „a ho mo sze xu á li sok, a pros ti tú ció, a „faj gya lá zás”, a

tár sa da lom ra ve szé lyes szek ták, a liberálbolsevizmus, a de mok ra ták, a

szo ci a lis ták, a kor mány ko a lí ció párt jai, az újcionisták, az álkörnye zet vé -

dõk, a Du na Kör, a kár te võ or vo sok és a ká ros szen ve dé lyek, il let ve a

ká li só im port el len” (1994. Kü lön szám: Párt re gisz ter). A MIÉP ál tal kép -

vi selt ho mo sze xu a li tás-meg íté lés pe dig el nö kük nek az 1999-es frank -

fur ti ma gyar könyv ki ál lí tás kap csán el hí re sült „liberál-homoszexuális-

hermafrodita-kozmopolitázásában” (1999.10.16., 62.; 1999.10.23., 99.)

tük rö zõ dik, il let ve 1999-ben ala kult if jú sá gi ta go za tuk ama gya kor la tá -

ban, hogy ott „sem mi lyen tiszt sé get nem tölt het nek be me le gek és dro -

go sok” (2000.06.24., 73.).

• A hat tu do má nyos té má jú cikk kö zül ket tõ-ket tõ fog lal ko zott az or vos -

tu do mán  nyal, a pszi cho ló gi á val és a ge ne ti ká val. Az or vos tu do má nyi írá -

sok ban az AIDS kon tex tu sá ban, a pszi cho ló gi ai té má jú ak ban pe dig Fre ud

és Szon di Li pót te vé keny sé ge kap csán ke rült szó ba a ho mo sze xu a li tás. 

A ge ne ti ka té ma kör ében a ho mo sze xu a li tás le het sé ges ge ne ti kai

meg ha tá ro zott sá gá ról és en nek el kép zel he tõ mo rá lis kö vet kez mé nye i -

rõl szá mol tak be: „Egyes új tu do má nyos fel té te le zé sek sze rint ugyan is

gé nek ha tá roz nak meg bi zo nyos vi sel ke dés for má kat is. Fel me rül a ho -

mo sze xu a li tás, a bû nö zé si haj lam, sõt a há zas tár si hût len ség gén jei lé te -

zé sé nek va ló szí nû sé ge. Gon dol juk csak el, ha ez be iga zo ló dik, egyet len

gén vizs gá lat tal mo rá li san meg bé lye gez he tõ vagy diszk ri mi nál ha tó le -

het ne va la ki” (1995.11.04., 100.); „Mit szól jon a vi lág, ha egy szü lõ szû -

rõ vizs gá la ton meg is mer ve szü le ten dõ gyer me ké nek esé lyét (ta lán nem

is fel tét len va la mi lyen sú lyo san fo gya té ko sí tó tes ti hi bá ra, ha nem pél dá ul

a homoszexualitásra), in kább le mond a mag za tá ról?” (2000.07.08., 71.).

De a ge ne ti kai, il let ve a „hi bás gén” te ma ti ka meg je lent egy ki fe je zet -

ten a homoszexualitásról és a ke resz tény ség rõl szó ló írás ban is, ahol a

homoszexualitásnak „egy „hi bás” gén” ál tal oko zott „vis  sza von ha tat lan

haj lam ként” va ló ér tel me zé sé ben rej lõ ve szé lyek hang sú lyo zód tak:

„Ted Peters, a Berke ley Egye tem lu the rá nus te o ló gia pro fes  szo ra Is tent

ját sza ni? Ge ne ti kai de ter mi niz mus és em be ri sza bad ság cí mû köny vé -

ben ar ról a le he tõ ség rõl ír, hogy az em ber, a hu mán gén ál lo mány ba be -

avat koz va, mint egy társ te rem tõ vé vál hat. Meg vál toz tat hat pél dá ul kü -
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lön fé le be teg sé gek ki ala ku lá sá ért fe le lõs gé ne ket. Ha ez így van – ír ja –,

az a ve szély is fenn áll, hogy lesz nek, akik úgy vé le ked nek: „a ho mo sze -

xu a li tás több mint bûn: (ge ne ti kai) hi ba”, s ki ja ví tá sá ra „tu do má nyos”

be avat ko zást sür get nek. A di lem ma an nál is ér de ke sebb, mi vel a ka to li -

kus egy ház a ge ne ti kai ma ni pu lá ci ó kat ma sok kal éle seb ben íté li el,

mint a homoszexualitást” (1997.05.31., 88.).

• Öt-öt ál ta lam vizs gált cikk kap cso ló dott a ki sebb sé gek, az AIDS, a

Ho lo ca ust és a sze xu a li tás tárgy kör éhez. A ki sebb sé gek té ma kör ében író -

dott cik kek mind egyi ke szo ro san kap cso ló dott a ho mo sze xu a li tás té ma -

kör éhez is és va la men  nyi ben szó volt a ho mo sze xu á li sok diszk ri mi ná ci -

ó ja el le ni fel lé pés rõl. Az írá sok ból ki de rült, hogy a Me leg Büsz ke ség

Nap ját már nem csak Ame ri ká ban vagy Nyu gat-Eu ró pá ban (1999.07.10.,

37.), de Ma gyar or szá gon is meg ün nep lik (2000.07.08., 48.). Míg a ho mo -

sze xu á li sok eman ci pá ci ós tö rek vé sei vi lág szer te egy re na gyobb te ret

kap nak (1998.11.28., 46.) és Ma gyar or szá gon is ren de zet teb bé vál tak az

azo nos ne mû élet tár sak jo gi vi szo nyai (1998.11.28., 45.), ad dig pél dá ul

Cseh or szág ban kép te le nek meg te rem te ni az azo nos ne mû ek együtt élé -

sé nek jo gi ke re te it (1999.07.10., 36.). A ho mo sze xu á lis ki sebb ség hely ze -

té nek egy sé ges eu ró pai ren de zé si igé nye tük rö zõ dik az Eu ró pai Par la -

ment azon ha tá ro za ta i ban, me lyek ben fel szó lí tot ta a „tag or szá go kat ar ra,

hogy sem mi lyen ál lam pol gá ri jo guk ban ne kor lá toz zák sa ját ho mo sze xu á -

lis pol gá ra i kat, s 1997-ben, Amsz ter dam ban min den eu ró pai uni ós tag -

or szág alá is ír ta az er rõl szó ló egyez ményt” (1998.11.28., 45.).

• Az AIDS-be teg ség rõl szó ló cik kek több sé gé ben a ho mo sze xu á li sok

egy sé ges „ri zi kó cso port ként” je len tek meg, aki ket fo ko zot tan ve szé -

lyez tet ez a kór. E meg kö ze lí tés – a ma már el fo ga dot tabb koc ká za tos

ma ga tar tás for mák ra va ló uta lás sal szem ben – job ban il leszt he tõ a be te -

gek meg bé lyeg zé sé hez: „so kan a be teg sé get még ma is Is ten bün te té -

sé nek te kin tik, amel  lyel a de vi áns élet vi te lû dro go so kat és ho mo sze xu -

á li so kat sújt ja” (2000.02.05., 72.). A ho mo sze xu á li sok „ri zi kó cso port -

ként” va ló ke ze lé sét – ál lí tó la gos – pro misz ku i tá suk ma gya ráz za: õk

ugyan is az „át lag nál sû rûb ben él nek” (2000.07.22., 35.); il let ve „[m]ivel

ko runk tár sa dal má ban két olyan cso port van – a ho mo sze xu á li sok, és a

fe ke te-af ri kai or szá gok né pes sé ge –, amely ben az em be rek jó val gyak -

rab ban cse rél nek sze xu á lis part nert, mint a vi lá gon bár hol má sutt, a be -

is ki nyil vá ní tot ta: a par la men ten kí vü li MZP már 1994-ben – majd

1998-ban is mét (1998.01.17., 15.; 1998. Kü lön szám: Je löl tet ál lí tó pár tok)

– har cot hir de tett „a ho mo sze xu á li sok, a pros ti tú ció, a „faj gya lá zás”, a

tár sa da lom ra ve szé lyes szek ták, a liberálbolsevizmus, a de mok ra ták, a

szo ci a lis ták, a kor mány ko a lí ció párt jai, az újcionisták, az álkörnye zet vé -

dõk, a Du na Kör, a kár te võ or vo sok és a ká ros szen ve dé lyek, il let ve a

ká li só im port el len” (1994. Kü lön szám: Párt re gisz ter). A MIÉP ál tal kép -

vi selt ho mo sze xu a li tás-meg íté lés pe dig el nö kük nek az 1999-es frank -

fur ti ma gyar könyv ki ál lí tás kap csán el hí re sült „liberál-homoszexuális-

hermafrodita-kozmopolitázásában” (1999.10.16., 62.; 1999.10.23., 99.)

tük rö zõ dik, il let ve 1999-ben ala kult if jú sá gi ta go za tuk ama gya kor la tá -

ban, hogy ott „sem mi lyen tiszt sé get nem tölt het nek be me le gek és dro -

go sok” (2000.06.24., 73.).

• A hat tu do má nyos té má jú cikk kö zül ket tõ-ket tõ fog lal ko zott az or vos -

tu do mán  nyal, a pszi cho ló gi á val és a ge ne ti ká val. Az or vos tu do má nyi írá -

sok ban az AIDS kon tex tu sá ban, a pszi cho ló gi ai té má jú ak ban pe dig Fre ud

és Szon di Li pót te vé keny sé ge kap csán ke rült szó ba a ho mo sze xu a li tás. 

A ge ne ti ka té ma kör ében a ho mo sze xu a li tás le het sé ges ge ne ti kai

meg ha tá ro zott sá gá ról és en nek el kép zel he tõ mo rá lis kö vet kez mé nye i -

rõl szá mol tak be: „Egyes új tu do má nyos fel té te le zé sek sze rint ugyan is

gé nek ha tá roz nak meg bi zo nyos vi sel ke dés for má kat is. Fel me rül a ho -

mo sze xu a li tás, a bû nö zé si haj lam, sõt a há zas tár si hût len ség gén jei lé te -

zé sé nek va ló szí nû sé ge. Gon dol juk csak el, ha ez be iga zo ló dik, egyet len

gén vizs gá lat tal mo rá li san meg bé lye gez he tõ vagy diszk ri mi nál ha tó le -

het ne va la ki” (1995.11.04., 100.); „Mit szól jon a vi lág, ha egy szü lõ szû -

rõ vizs gá la ton meg is mer ve szü le ten dõ gyer me ké nek esé lyét (ta lán nem

is fel tét len va la mi lyen sú lyo san fo gya té ko sí tó tes ti hi bá ra, ha nem pél dá ul

a homoszexualitásra), in kább le mond a mag za tá ról?” (2000.07.08., 71.).

De a ge ne ti kai, il let ve a „hi bás gén” te ma ti ka meg je lent egy ki fe je zet -

ten a homoszexualitásról és a ke resz tény ség rõl szó ló írás ban is, ahol a

homoszexualitásnak „egy „hi bás” gén” ál tal oko zott „vis  sza von ha tat lan

haj lam ként” va ló ér tel me zé sé ben rej lõ ve szé lyek hang sú lyo zód tak:

„Ted Peters, a Berke ley Egye tem lu the rá nus te o ló gia pro fes  szo ra Is tent

ját sza ni? Ge ne ti kai de ter mi niz mus és em be ri sza bad ság cí mû köny vé -

ben ar ról a le he tõ ség rõl ír, hogy az em ber, a hu mán gén ál lo mány ba be -

avat koz va, mint egy társ te rem tõ vé vál hat. Meg vál toz tat hat pél dá ul kü -
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füg get len fo gal mak, ame lyek em be ren ként más és más kom bi ná ci ók -

ban áll nak ös  sze” (1997.03.08., 76.).

A szo ci o ló gi ai jel le gû írá sok ban sze re pel tek becs lé sek a ho mo sze xu á -

li sok la kos sá gon be lü li arány szám ára vo nat ko zó an és a kí nai ku ta tó utalt

az azo nos ne mû ek kö zöt ti tes ti kap cso lat és a homoszexualitásra va ló

„haj lan dó ság” kö zöt ti meg kü lön böz te tés re is. A HVG in ter jú ro va tá ban

meg szó lal ta tott kí nai szo ci o ló gus úgy nyi lat ko zott, hogy a „mi kul tú -

ránk nem tilt ja az azo nos ne mû ek kö zöt ti kap cso la tot, s gyak ran ne héz

meg húz ni a vá lasz tó vo na lat a ro kon szenv és a ho mo sze xu a li tás kö zött,

kü lö nö sen a lá nyok nál. […] Egy fel mé rés sze rint a di á kok 16,6 szá za lé -

ka, a di ák lány ok 15 szá za lé ka is mer te el, hogy volt va la mi lyen jel le gû

tes ti kap cso la ta azo nos ne mû tár sá val, de a fi úk nak csak 8 szá za lé ka, a

lá nyok nak pe dig 10 szá za lé ka érez ma ga is haj lan dó sá got a homoszexua -

litásra. A kul tu rá lis for ra da lom ide jén mun ka tá bor ok ba küld ték a ho mo -

sze xu á li so kat, ma a nagy vá ro si par kok ban ran de vúz nak, s bár a rend õr -

ség idõn ként be idé zi és meg bír sá gol ja õket, be bör tön zés tõl nem kell

tar ta ni uk” (1994.08.13., 52.). A „Szex Ame ri ká ban” cí mû szo ci o ló gi ai

mun ka 1994-es meg je le né se kap csán meg tud hat tuk, hogy az Egye sült

Ál la mok ban „ho mo- vagy bi sze xu á lis nak a meg kér de zet tek 2,1 szá za lé -

ka (a fér fi ak 2,8, a nõk 1,4 szá za lé ka) val lot ta ma gát, ami jó val alul múl ja

egy ko ráb bi fel mé rés 10 szá za lé kos ada tát. Csak hogy a mos ta ni szá mot

so kan meg kér dõ je le zik, mond ván, mi vel a kér dés olyas mi re irá nyul,

amit a tár sa da lom több sé ge el ítél, a meg in ter jú vol tak – még ha meg õriz -

het ték is ano ni mi tá su kat – ért he tõ en igye kez tek el tit kol ni eb bé li szo -

ká sa i kat” (1994.11.05., 47.).

Timothy Taylor brit ré gész pro fes  szor Az õs ko ri szex cí mû 1996-os

köny vé ben azt hang sú lyoz ta, hogy „»A szex so sem csu pán a rep ro duk -

ci ót szolgálta« […] az idõk kez de tén olyan, az ál ta lá nos fel fo gás ál tal a

mai na pig ne mi el té ve lye dés nek be ál lí tott sze xu á lis szo ká sok is lé tez tek

már, mint a ho mo sze xu a li tás, a szo dó mia avagy zoofilia” (1996.11.05.,

47.). A ho mo sze xu a li tás ez alap ján õs ré gi sa já tos funk ci ó jú sze xu á lis ma -

ga tar tás for ma ként ha tá roz ha tó meg, mely rõl – egy má sik cikk bõl – az is

ki de rül, hogy az ál lat vi lág ban is fel lel he tõ: az ál la ti ma ga tar tást vizs gá ló

eto ló gu sok meg fi gye lé sei sze rint a „masz tur bá ció és az azo nos ne mû ek

ne mi von zal ma pél dá ul né mely ál lat faj ok nál épp oly gya ko ri, mint az

em ber nél, a más fa jú ak iránt tá madt sze xu á lis ér dek lõ dés pe dig még

gya ko ribb is” (1996.08.03., 85.).

teg sé get egy ide ig rész ben af ri kai „bel ügy nek” vagy leg fel jebb a „me -

leg”, il let ve narkomán szub kul tú rák spe ci fi kus prob lé má já nak gon dol -

ták.” (1991.12.04., 88.). A cik kek bõl ki bont ha tó több fé le AIDS-es hely -

zet fel mé rés sztereotíp vál to za ta sze rint te hát az AIDS-koc ká zat tal egy -

sé ge sen meg je lölt ho mo sze xu á li sok mind an  nyi uk ra jel lem zõ sza ba dos

sze xu á lis élet vi te lük mi att bûn hõd nek. Más vál to za tok sze rint vi szont

nem fe led kez he tünk meg „a »4 H« – ho mo sze xu á li sok, heroinfüggõk,

hemofíliások és ha i ti be li ek (az oda irá nyu ló szexturizmus mi att) –”

(1999.02.20., 48.) mel lett pél dá ul az af ri kai be te gek rõl, ahol az AIDS „el sõ -

sor ban és túl nyo mó részt he te ro sze xu á lis ne mi kap cso la tok út ján ter jed”

és „pes tis nek, dög vész nek, olyan csa pás nak szá mít, amely ér te lem és

vá lo ga tás nél kül sújt le bár ki re, s nincs elõ le sem mi fé le me nek vés”

(2000.02.05., 72.).

• Az öt vizs gált holokauszttal fog lal ko zó cikk kö zül négy nek a köz -

pon ti té má ja az ál do za tok –elsõsorban sváj ci és né met or szá gi – kár pót lá -

sa volt. Az ál do za tok fel so ro lá sa kö zött mind egyik írás ban sze re pel tek a

ho mo sze xu á li sok. Az egyet len nem a kár pót lás ra kon cent rá ló cikk a

2000-ben Stock holm ban meg ren de zett „holokausztfórumról” szá molt

be, mely nek ös  sze hí vá sát a tör té nel mi is me re tek hi á nyá val ös  sze füg gés -

be hoz ha tó ras  szis ta és egyéb diszk ri mi na tív meg nyil vá nu lá sok vi lág -

szer te ta pasz tal ha tó ter je dé se tet te szük sé ges sé (2000.02.05., 33.). 

• A sze xu a li tás té ma kör ében vizs gált írá sok kü lön bö zõ szak te rü le -

tek kel fog lal koz tak: két szer utal tak szo ci o ló gi ai, egy-egy al ka lom mal ré -

gé sze ti, il let ve eto ló gi ai ku ta tá sok ered mé nye i re, egy cikk ben pe dig

egy fér fi bõl nõ vé át ope rált ame ri kai szer zõ ér tel mez te a transz sze xu a li -

tás fo gal mát. A ho mo sze xu a li tás e cik kek ben az em be ri sze xu á lis vi sel -

ke dés egyik – töb bé-ke vés bé el ter jedt – vál to za ta ként tûnt fel, mely -

nek ér tel me zé sé vel kap cso lat ban azon ban kü lön fé le kér dé sek me rül -

het nek fel: hol a vá lasz tó vo nal az azo nos ne mû ek kö zöt ti ro kon szenv és

a ho mo sze xu a li tás kö zött; mi a kü lönb ség a ho mo sze xu á li sok és a bi-

vagy a transzszexuálisok kö zött stb. A transz sze xu a li tás-szak ér tõ pél dá ul

úgy vé li, hogy té ve dés a transz sze xu a li tást a ho mo sze xu a li tás vég le tes

for má já nak te kin te ni, ugyan is „az ana tó mi ai szex, a ne mi iden ti tás, a

sze xu á lis pre fe ren ci ák és a fér fi as vagy nõ i es ma ga tar tás olyan egy más tól
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füg get len fo gal mak, ame lyek em be ren ként más és más kom bi ná ci ók -

ban áll nak ös  sze” (1997.03.08., 76.).

A szo ci o ló gi ai jel le gû írá sok ban sze re pel tek becs lé sek a ho mo sze xu á -
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az azo nos ne mû ek kö zöt ti tes ti kap cso lat és a homoszexualitásra va ló
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sa volt. Az ál do za tok fel so ro lá sa kö zött mind egyik írás ban sze re pel tek a
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2000-ben Stock holm ban meg ren de zett „holokausztfórumról” szá molt

be, mely nek ös  sze hí vá sát a tör té nel mi is me re tek hi á nyá val ös  sze füg gés -

be hoz ha tó ras  szis ta és egyéb diszk ri mi na tív meg nyil vá nu lá sok vi lág -

szer te ta pasz tal ha tó ter je dé se tet te szük sé ges sé (2000.02.05., 33.). 

• A sze xu a li tás té ma kör ében vizs gált írá sok kü lön bö zõ szak te rü le -

tek kel fog lal koz tak: két szer utal tak szo ci o ló gi ai, egy-egy al ka lom mal ré -

gé sze ti, il let ve eto ló gi ai ku ta tá sok ered mé nye i re, egy cikk ben pe dig

egy fér fi bõl nõ vé át ope rált ame ri kai szer zõ ér tel mez te a transz sze xu a li -

tás fo gal mát. A ho mo sze xu a li tás e cik kek ben az em be ri sze xu á lis vi sel -

ke dés egyik – töb bé-ke vés bé el ter jedt – vál to za ta ként tûnt fel, mely -

nek ér tel me zé sé vel kap cso lat ban azon ban kü lön fé le kér dé sek me rül -

het nek fel: hol a vá lasz tó vo nal az azo nos ne mû ek kö zöt ti ro kon szenv és

a ho mo sze xu a li tás kö zött; mi a kü lönb ség a ho mo sze xu á li sok és a bi-

vagy a transzszexuálisok kö zött stb. A transz sze xu a li tás-szak ér tõ pél dá ul

úgy vé li, hogy té ve dés a transz sze xu a li tást a ho mo sze xu a li tás vég le tes

for má já nak te kin te ni, ugyan is „az ana tó mi ai szex, a ne mi iden ti tás, a

sze xu á lis pre fe ren ci ák és a fér fi as vagy nõ i es ma ga tar tás olyan egy más tól
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5. Ma gyar me leg fér fi ak ér ték vá lasz tá si sajátosságai59
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egyé nek tar tó san és egy ér tel mû en jel le mez he tõk. Az ilyen fel fo gás nak

azon ban a ho mo sze xu a li tás fo gal mi sok ré tû sé ge és a kü lön fé le ho mo -

sze xu a li tás-kon cep ci ók tár sa dal mi, kul tu rá lis és tör té ne ti vál to zé kony -

sá ga el lent mond. Ezért is olyan ta lá nyos, ami kor a ho mo sze xu á li sok né -

pes sé gen be lü li ará nyá ra vo nat ko zó becs lé sek rõl hal la ni: va jon kik rõl

be szé lünk ilyen kor?

Mi vel dol go za tom ban a homoszexualitást – mint az azo nos ne mû ek

irá nyá ban meg nyil vá nu ló nyíl tan vál lalt, il let ve az egyé ni élet ve ze tés

szem pont já ból meg ha tá ro zó nak ér zett von zal mat – egy faj ta iden ti tás -

kép zõ té nye zõ ként vizs gá lom, szá mom ra a „kik te kint he tõk ho mo sze xu á -

 li sok nak?” kér dés re az a vá lasz, hogy „azok, akik ho mo sze xu á lis nak

vall ják ma gu kat”. Hi po té zi sem sze rint ös  sze füg gés ta lál ha tó az ön ma gu kat
me leg ként azo no sí tó ma gyar fér fi ak ér ték pre fe ren ci ái és iden ti tás kép zõ té nye zõ -
ként vizs gált homoszexualitásuk kö zött: az az ér ték pre fe ren ci á i kat a ma gyar né -
pes ség ér ték pre fe ren ci á i val ös  sze ha son lít va – leg alább is bi zo nyos pon to kon,

pél dá ul a csa lá di biz ton ság és az elõ í té let-men tes ség ér té ke lé sét te kint -

ve – je len tõs el té ré sek re szá mít ha tunk.
El sõ lé pés ként ös  sze ha son lí tot tam egy 221 fõs me leg fér fi min ta és

egy 1998-ban a tel jes ma gyar né pes sé get rep re zen tá ló min tá val,

Rokeach-teszt al kal ma zá sá val ké szült felmérés61 alap meg osz lá sa it. A

min tá kon be lü li élet ko ri cso por tok, is ko lai vég zett sé gi cso por tok és lak -

hely sze rin ti meg osz lá sok kö zött nagy kü lönb ség mu tat ko zott: a me leg

min tá ban arány ta la nul sok fi a tal, ma ga sabb is ko lai vég zett sé gû és bu da -

pes ti vá lasz adó sze re pelt. Ezért a két min tá ban az is ko lai vég zett ség, a

te le pü lés tí pus és az élet kor sze rint azo nos ka te gó ri á kat ké pez tem, majd

lét re hoz tam egy két di men zi ós súly vál to zót a me leg min tá ban sze rep lõ

is ko lai vég zett sé gi és élet ko ri meg osz lá sok alap ján, amel  lyel a tel jes

min tá nak azt a ré szét sú lyoz tam, mely bõl ko ráb ban le vá lo gat tam a bu da -

pes ti fér fi a kat.

En nek a két lép csõs – le vá lo ga tást és két di men zi ós súly vál to zó val

va ló sú lyo zást ma gá ban fog la ló – el já rás nak egy részt a kis elem szám a ma -

gya rá za ta: emi att te kin tet tem el a há rom di men zi ós – is ko lai vég zett ség,

élet kor, lak hely – súly vál to zó val va ló sú lyo zás tól. Más részt a szak iro da -

lom sze rint a mo dern ho mo sze xu á lis iden ti tás for mák ki ala ku lá sá nak

leg ked ve zõbb te re pe a mo der ni zá ló dott nagy vá ros, ahol a tár sa dal mi

1998–99 fo lya mán kér dõ íves fel mé rést vé gez tem ön ma gu kat me leg ként

azo no sí tó ma gyar fér fi ak kö ré ben. A kérdõíveket60 egy részt a Má sok

me leg kul tu rá lis és ér dek vé del mi új ság szer kesz tõ i nek, más részt a me -

leg és lesz bi kus kul tu rá lis fesz ti vál szer ve zõ i nek a se gít sé gé vel jut tat -

tam el a po ten ci á lis vá lasz adók hoz. Ös  sze sen 221 da rab ki töl tött kér dõ -

ívet gyûj töt tem ös  sze, ame lyek bõl az aláb bi ak ban a kér dé sek kö zött

sze rep lõ Rokeach-teszt ered mé nye i nek elem zé sé re vál lal ko zom. 

A Rokeach-teszt ér ték pre fe ren ci á kat mér: a vá lasz adók nak 18 cél-

ér té ket és 18 esz köz-ér té ket kell fon tos sá gi sor rend be ál lí ta ni uk. Az cél-

ér té kek a kö vet ke zõk: anya gi jó lét; bé ke; bol dog ság; böl cses ség; csa lá di

biz ton ság; bel sõ har mó nia; egyen lõ ség; el vég zett mun ka örö me; ér de -

kes, vál to za tos élet; a ha za biz ton sá ga; iga zi ba rát ság; iga zi sze re lem;

kel le mes, él ve ze tes élet; em be ri ön ér zet; sza bad ság; a szép ség vi lá ga;

tár sa dal mi meg be csü lés; üd vö zü lés. Az esz köz-ér té kek a kö vet ke zõ tu -

laj don sá gok kal ír ha tók le: al ko tó szel le mû; bá tor, ge rin ces; elõ í té le tek -

tõl men tes; en ge del mes; ér tel mes; fe gyel me zett; fe le lõs ség tel jes; ha té -

kony; jó ke dé lyû; lo gi kus gon dol ko dá sú; meg bo csá tó; önál ló; se gí tõ -

kész; sza va hi he tõ; sze re tet tel tel jes; tisz ta; tö rek võ; ud va ri as.

A 221 ma gyar me leg fér fi vá la sza i nak ér tel me zé sé nél az el sõ ko mo -

lyabb prob lé ma ab ból fa kadt, hogy ez a min ta nyil ván va ló an nem rep re zen -

ta tív, az az nem reprezentál(hat)ja a ma gyar or szá gi me leg fér fi ak ös  szes sé -

gét. Egy adott né pes sé get a sze xu á lis vi sel ke dés, pre fe ren cia vagy iden ti tás

szem pont já ból rep re zen tá ló fel mé ré si min ta ös  sze ál lí tá sa le he tet len fel -

adat. Se hol nem áll nak ugyan is ren del ke zés re er re vo nat ko zó sta tisz ti -

kai ada tok: egyet len sta tisz ti kai hi va tal ban sincs rög zít ve a ho mo sze xu á -

li sok la kos sá gon be lü li arány szá ma. Er re csak ak kor len ne mód, ha a ho-

moszexualitást olyan konk rét, sta ti kus ál la pot ként fog nánk fel – akár

egy faj ta fi zi kai fo gya té kos sá got (vö.: McIntosh 1968) –, amellyel az
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�TAKÁCS JUDIT: Homoszexualitás és társadalom 5. Ma gyar me leg fér fi ak ér ték vá lasz tá si sajátosságai�

144 145

60 A kér dõ ívek elõ ál lí tá sá ban és sok szo ro sí tá sá ban a BKÁE Szo ci o ló gia Tan szé ke

nyúj tott se gít sé get.
61 A fel mé rés ada ta it Füs tös Lász ló, az MTA Szo ci o ló gi ai Ku ta tó in té zet ének ku ta -

tó ja, a BKÁÉ Szo ci o ló gia PhD-program ok ta tó ja bo csá tot ta a ren del ke zé sem re.



A min ták páronkénti ös  sze ha son lí tá sát t-teszt tel vé gez tem. Az

aláb bi ered mé nyek bõl meg fi gyel he tõ, hogy az élet kor, az is ko lai vég -

zett ség és a te le pü lés tí pus vál to zók te kin te té ben a MIND min ta mind

a há rom má sik min tá tól szig ni fi kán san kü lön bö zik. A SÚLY a GAY min -

tá val ös  sze ha son lít va csak a te le pü lés tí pus te kin te té ben mu tat szig ni fi -

káns kü lönb sé get. A SÚLY és a BPGAY min ták kö zött – me lyek kö zös

jel lem zõ je, hogy mind két so ka ság ki zá ró lag bu da pes ti vá lasz adó kat tar -

tal maz – az is ko lai vég zett sé get te kint ve ta lá lunk nem szig ni fi káns kü -

lönb sé get. Vé gül a GAY és BPGAY min ták kö zött szin tén csak a te le pü -

lés tí pus vál to zó nál szig ni fi káns a min ták el té ré se. A pon tos ered mé nyek

a kö vet ke zõk:

A négy so ka ság páronkénti ös  sze ha son lí tá sa t-teszttel63

Te le pü lés Is ko lai vég zett ség Élet kor

MIND – SÚLY

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000

MIND – GAY

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000

MIND – BPGAY 

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,001

SÚLY – GAY 

Sig. (2-tailed) 0,000 0,657 0,647

SÚLY – BPGAY 

Sig. (2-tailed) – 0,080 0,359

GAY – BPGAY 

Sig. (2-tailed) 0,000 0,148 0,231

A négy min tá ból ezek után le kér tem a 18–18 Rokeach-érték át lag

és mediánértékeit. Ez alap ján a kö vet ke zõ ada tok hoz ju tot tam: 

kont roll ha tó ere je a ki sebb, tra di ci o ná lis kö zös sé gek hez ké pest jó val

kor lá to zot tabb (vö.: D’Emilio, 1993). Ezért az elem zés so rán el sõ sor ban

a bu da pes ti fér fi ak ra kon cent rál tam. 

Így vé gül négy adat bá zis állt a ren del ke zé sem re: az ál ta lam ké szí -

tett me leg min ta (a to váb bi ak ban: GAY), a ké szen ka pott – a tel jes ma -

gyar né pes sé get rep re zen tá ló – min ta (a to váb bi ak ban: MIND), a rep re -

zen ta tív min tá ból le vá lo ga tás sal és sú lyo zás sal nyert min ta (a to váb bi ak -

ban: SULY) és a me leg min tá ból le vá lo ga tott bu da pes ti me leg min ta (a

to váb bi ak ban: BPGAY). A négy min ta élet kor, is ko lai vég zett ség és lak -

hely sze rin ti szá za lé kos megoszlásai62 a kö vet ke zõk: 

A négy so ka ság alap meg osz lá sai

MIND SÚLY GAY BPGAY

N = 1521 N = 107 N = 221 N = 132

Élet kor

30 alat ti 14,9 48,9 48,9 50,8

30–39 13,7 26,5 26,9 26,9

40–49 17,2 16,9 16,4 13,1

50–59 17,0 5,7 5,9 7,7

60 fe let ti 37,2 1,9 1,8 1,5

Össze sen 100 100 100 100

Vég zett ség

Max. 8 ált. 40,0 2,4 3,7 2,3

Szak mun kás 22,9 7,9 7,8 4,7

Kö zép fok 25,1 36,9 36,2 34,9

Fel sõ fok 11,9 52,7 52,3 58,1

Össze sen 100 100 100 100

Lak hely

Köz ség 34,2 0 9,5 0

Vá ros 29,9 0 17,6 0

Nagy vá ros 17,0 0 13,1 0

Bu da pest 18,9 100 59,7 100

Össze sen 100 100 100 100
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A SÚLY adat bá zis át lag- és mediánértékei

SÚLY N Át lag Szó rás Me di án

Anya gi jó lét 98,05 8,14 4,94 7,77

Bé ke 98,05 5,05 4,65 4

Bol dog ság 98,05 6,95 3,84 6

Böl cses ség 98,05 8,24 4,42 9

Csa lá di biz ton ság 98,05 5,56 3,54 5

Bel sõ har mó nia 98,05 7,95 4,56 6

Egyen lõ ség 98,05 12,62 3,81 14

El vég zett mun ka örö me 97,77 9,47 4,24 10

Ér de kes élet 98,05 10,39 4,61 10,94

A ha za biz ton sá ga 98,05 9,35 5,90 10

Iga zi ba rát ság 98,05 8,17 4,23 8

Iga zi sze re lem 98,05 7,72 4,30 7

Kel le mes élet 95,12 11,93 4,06 11,4

Em be ri ön ér zet 98,05 10,55 3,93 11

Sza bad ság 98,05 8,18 4,03 8

Szép ség vi lá ga 96,73 13,96 3,62 16

Tár sa dal mi meg be csü lés 97,77 11,47 5,03 13,06

Üd vö zü lés 96,44 14,96 5,99 18

SÚLY N Át lag Szó rás Me di án

Al ko tó szel le mû 93,47 9,03 4,48 9

Bá tor, ge rin ces 93,47 8,10 4,66 6

Elõ í té let tõl men tes 93,47 10,43 5,72 11

En ge del mes 91,86 12,38 6,46 16

Ér tel mes 93,47 6,50 3,86 6

Fe gyel me zett 93,47 8,57 5,49 9

Fe le lõs ség tel jes 93,47 6,09 3,50 6

Ha té kony 93,47 10,56 5,21 12

Jó ke dé lyû 91,86 10,43 5,21 12

Lo gi kus gon dol ko dá sú 93,47 8,11 4,08 8

Meg bo csá tó 93,18 9,86 5,81 12

Önál ló 93,47 9,92 4,11 9

Se gí tõ kész 93,47 9,35 4,80 10

Sza va hi he tõ 93,47 7,23 4,49 6

Sze re tet tel jes 92,14 9,63 5,44 10

Tisz ta 93,47 9,87 5,26 10,5

Tö rek võ 92,14 12,62 4,41 14

Ud va ri as 93,47 11,88 3,78 12

A MIND adat bá zis át lag- és mediánértékei

MIND N Át lag Szó rás Me di án

Anya gi jó lét 1342 6,63 4,69 5

Bé ke 1355 5,09 4,42 3

Bol dog ság 1345 5,81 3,98 5

Böl cses ség 1315 10,86 4,25 12

Csa lá di biz ton ság 1356 3,91 3,53 3

Bel sõ har mó nia 1338 7,41 4,39 7

Egyen lõ ség 1317 11,06 4,32 12

El vég zett mun ka örö me 1328 9,26 4,24 9

Ér de kes élet 1308 12 4,29 13

A ha za biz ton sá ga 1332 8,22 4,92 8

Iga zi ba rát ság 1322 8,99 4,07 9

Iga zi sze re lem 1309 10,75 5,03 11

Kel le mes élet 1307 11,77 4,30 13

Em be ri ön ér zet 1316 9,82 4,29 10

Sza bad ság 1322 9,30 4,54 9

Szép ség vi lá ga 1310 14,04 3,56 15

Tár sa dal mi meg be csü lés 1319 9,94 4,40 10

Üd vö zü lés 1309 14,82 4,64 17

MIND N Át lag Szó rás Me di án

Al ko tó szel le mû 1287 10,62 5,27 11

Bá tor, ge rin ces 1306 7,45 4,82 7

Elõ í té let tõl men tes 1292 10,47 4,96 11

En ge del mes 1300 10,90 5,32 12

Ér tel mes 1306 7,46 4,96 7

Fe gyel me zett 1301 9,22 4,81 9

Fe le lõs ség tel jes 1303 7,05 4,76 6

Ha té kony 1292 11,60 4,71 12

Jó ke dé lyû 1312 9,77 4,91 10

Lo gi kus gon dol ko dá sú 1293 10,15 5,16 10

Meg bo csá tó 1306 10,78 5,08 12

Önál ló 1304 9,56 5,15 10

Se gí tõ kész 1309 9,12 5,03 9

Sza va hi he tõ 1320 6,37 4,66 5

Sze re tet tel jes 1305 9,80 5,26 10

Tisz ta 1309 9,10 4,98 9

Tö rek võ 1301 10,80 5,02 11

Ud va ri as 1307 9,41 4,75 9
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A BPGAY adat bá zis át lag- és medián-értékei

BPGAY N Át lag Szó rás Me di án

Anya gi jó lét 115 7,65 4,42 7

Bé ke 115 7,37 4,37 7

Bol dog ság 115 5,28 3,67 4

Böl cses ség 110 9,78 4,60 10

Csa lá di biz ton ság 110 9,50 4,56 10

Bel sõ har mó nia 117 4,47 3,87 3

Egyen lõ ség 110 12,21 3,99 13

El vég zett mun ka örö me 112 9,88 4,49 10

Ér de kes élet 113 9,46 4,26 10

A ha za biz ton sá ga 109 12,88 4,55 14

Iga zi ba rát ság 116 5,06 3,27 4

Iga zi sze re lem 116 5,43 4,26 4

Kel le mes élet 109 10,36 4,40 11

Em be ri ön ér zet 113 10,09 4,08 11

Sza bad ság 117 7,59 4,08 7

Szép ség vi lá ga 112 11,75 4,11 12

Tár sa dal mi meg be csü lés 110 12,44 4,04 14

Üd vö zü lés 105 15,69 4,51 18

BPGAY N Át lag Szó rás Me di án

Al ko tó szel le mû 108 8,54 4,60 8

Bá tor, ge rin ces 109 7,25 4,71 7

Elõ í té let tõl men tes 106 7,83 5,10 7

En ge del mes 104 15,60 3,10 17

Ér tel mes 112 4,83 3,38 4

Fe gyel me zett 104 11,51 4,82 13

Fe le lõs ség tel jes 109 7,32 4,14 7

Ha té kony 102 12,14 4,46 14

Jó ke dé lyû 108 7,99 4,37 8

Lo gi kus gon dol ko dá sú 109 9,10 3,98 9

Meg bo csá tó 105 11,01 4,23 12

Önál ló 110 9,08 4,75 9

Se gí tõ kész 112 8,19 4,06 8

Sza va hi he tõ 111 5,54 3,54 5

Sze re tet tel jes 107 6,08 4,55 5

Tisz ta 106 8,67 4,76 8,5

Tö rek võ 104 14,92 3,76 16

Ud va ri as 106 12,26 4,16 13

A GAY adat bá zis át lag- és mediánértékei

GAY N Át lag Szó rás Me di án

Anya gi jó lét 197 7,98 4,68 7

Bé ke 196 6,98 4,26 6

Bol dog ság 198 4,95 3,60 4

Böl cses ség 191 9,81 4,67 10

Csa lá di biz ton ság 193 9,06 4,61 9

Bel sõ har mó nia 199 4,59 3,95 3

Egyen lõ ség 191 11,78 3,98 12

El vég zett mun ka örö me 194 9,77 4,51 10

Ér de kes élet 193 10,17 4,38 11

A ha za biz ton sá ga 188 12,68 4,32 14

Iga zi ba rát ság 200 4,91 3,10 4

Iga zi sze re lem 199 5,45 4,04 4

Kel le mes élet 190 11,14 4,37 11

Em be ri ön ér zet 192 10 4,08 10

Sza bad ság 199 7,88 4,15 8

Szép ség vi lá ga 194 12,23 4,00 13

Tár sa dal mi meg be csü lés 192 12,42 3,88 13

Üd vö zü lés 186 15,86 4,22 18

GAY N Át lag Szó rás Me di án

Al ko tó szel le mû 185 8,48 4,80 8

Bá tor, ge rin ces 186 7,56 4,81 7

Elõ í té let tõl men tes 183 7,24 5,01 6

En ge del mes 181 15,39 3,33 17

Ér tel mes 192 5,23 3,80 4

Fe gyel me zett 182 11,58 4,63 13

Fe le lõs ség tel jes 186 7,54 4,15 8

Ha té kony 178 12,55 4,21 14

Jó ke dé lyû 186 8,05 4,39 8

Lo gi kus gon dol ko dá sú 187 9,42 4,35 10

Meg bo csá tó 183 10,81 4,40 12

Önál ló 186 9,52 4,84 10

Se gí tõ kész 190 8,08 3,89 8

Sza va hi he tõ 190 5,73 3,65 5

Sze re tet tel jes 187 5,96 4,49 5

Tisz ta 186 8,45 4,83 8

Tö rek võ 181 14,58 3,89 16

Ud va ri as 184 12,16 4,11 13
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A BPGAY adat bá zis át lag- és medián-értékei

BPGAY N Át lag Szó rás Me di án

Anya gi jó lét 115 7,65 4,42 7

Bé ke 115 7,37 4,37 7

Bol dog ság 115 5,28 3,67 4

Böl cses ség 110 9,78 4,60 10

Csa lá di biz ton ság 110 9,50 4,56 10

Bel sõ har mó nia 117 4,47 3,87 3

Egyen lõ ség 110 12,21 3,99 13

El vég zett mun ka örö me 112 9,88 4,49 10

Ér de kes élet 113 9,46 4,26 10

A ha za biz ton sá ga 109 12,88 4,55 14

Iga zi ba rát ság 116 5,06 3,27 4

Iga zi sze re lem 116 5,43 4,26 4

Kel le mes élet 109 10,36 4,40 11

Em be ri ön ér zet 113 10,09 4,08 11

Sza bad ság 117 7,59 4,08 7

Szép ség vi lá ga 112 11,75 4,11 12

Tár sa dal mi meg be csü lés 110 12,44 4,04 14

Üd vö zü lés 105 15,69 4,51 18

BPGAY N Át lag Szó rás Me di án

Al ko tó szel le mû 108 8,54 4,60 8

Bá tor, ge rin ces 109 7,25 4,71 7

Elõ í té let tõl men tes 106 7,83 5,10 7

En ge del mes 104 15,60 3,10 17

Ér tel mes 112 4,83 3,38 4

Fe gyel me zett 104 11,51 4,82 13

Fe le lõs ség tel jes 109 7,32 4,14 7

Ha té kony 102 12,14 4,46 14

Jó ke dé lyû 108 7,99 4,37 8

Lo gi kus gon dol ko dá sú 109 9,10 3,98 9

Meg bo csá tó 105 11,01 4,23 12

Önál ló 110 9,08 4,75 9

Se gí tõ kész 112 8,19 4,06 8

Sza va hi he tõ 111 5,54 3,54 5

Sze re tet tel jes 107 6,08 4,55 5

Tisz ta 106 8,67 4,76 8,5

Tö rek võ 104 14,92 3,76 16

Ud va ri as 106 12,26 4,16 13

A GAY adat bá zis át lag- és mediánértékei

GAY N Át lag Szó rás Me di án

Anya gi jó lét 197 7,98 4,68 7

Bé ke 196 6,98 4,26 6

Bol dog ság 198 4,95 3,60 4

Böl cses ség 191 9,81 4,67 10

Csa lá di biz ton ság 193 9,06 4,61 9

Bel sõ har mó nia 199 4,59 3,95 3

Egyen lõ ség 191 11,78 3,98 12

El vég zett mun ka örö me 194 9,77 4,51 10

Ér de kes élet 193 10,17 4,38 11

A ha za biz ton sá ga 188 12,68 4,32 14

Iga zi ba rát ság 200 4,91 3,10 4

Iga zi sze re lem 199 5,45 4,04 4

Kel le mes élet 190 11,14 4,37 11

Em be ri ön ér zet 192 10 4,08 10

Sza bad ság 199 7,88 4,15 8

Szép ség vi lá ga 194 12,23 4,00 13

Tár sa dal mi meg be csü lés 192 12,42 3,88 13

Üd vö zü lés 186 15,86 4,22 18

GAY N Át lag Szó rás Me di án

Al ko tó szel le mû 185 8,48 4,80 8

Bá tor, ge rin ces 186 7,56 4,81 7

Elõ í té let tõl men tes 183 7,24 5,01 6

En ge del mes 181 15,39 3,33 17

Ér tel mes 192 5,23 3,80 4

Fe gyel me zett 182 11,58 4,63 13

Fe le lõs ség tel jes 186 7,54 4,15 8

Ha té kony 178 12,55 4,21 14

Jó ke dé lyû 186 8,05 4,39 8

Lo gi kus gon dol ko dá sú 187 9,42 4,35 10

Meg bo csá tó 183 10,81 4,40 12

Önál ló 186 9,52 4,84 10

Se gí tõ kész 190 8,08 3,89 8

Sza va hi he tõ 190 5,73 3,65 5

Sze re tet tel jes 187 5,96 4,49 5

Tisz ta 186 8,45 4,83 8

Tö rek võ 181 14,58 3,89 16

Ud va ri as 184 12,16 4,11 13
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A fen ti ered mé nyek alap ján el mond ha tó, hogy a me leg és nem me -

leg min tá kon be lül a cél ér té kek rang so ro lá sa kö zött bi zo nyos he lye ken

szem be tû nõ a kü lönb ség. Bár akad egy olyan ér ték is, mely nek a meg -

íté lé se min den hol egy sé ge sen vi szony lag ked ve zõt len: ez a mind a

négy min tá ban az utol só he lyen sze rep lõ üd vö zü lés. A leg na gyobb el té -

ré se ket a csa lá di biz ton ság, a bé ke, a ha za biz ton sá ga, a bel sõ har mó nia, az

iga zi ba rát ság, az iga zi sze re lem és a szép ség vi lá ga meg íté lé se kö zött ta lál -

juk. Ezek kö zül az el sõ há rom a me leg vá lasz adók kö ré ben jó val ke vés bé

fon tos ér ték nek tû nik, mint a má sik két min tá ban; míg az utol só négy

ér ték ese té ben ép pen for dí tott a hely zet.

A csa lá di biz ton ság a MIND min tá ban az el sõ he lyen sze re pel

(medián = 3), a SULY-ban a má so di kon (m. = 5), a GAY, il let ve a BP-

GAY min tá ban azon ban már a nyol ca dik (m.= 9), il let ve a ki len ce dik

he lyen (m.= 10) ta lál juk. A csa lá di biz ton ság hoz va ló ked ve zõt le nebb hoz zá -
ál lás a me le gek kö ré ben több mó don is ma gya ráz ha tó: egy részt a ho mo sze xu a li -
tás ne ga tív tár sa dal mi meg íté lé se tük rö zõd het az ön ma gu kat me leg nek val ló fér -
fi ak köz vet len csa lá di kör nye ze té ben, amely ko moly fe szült ség for rást je lent het a
homoszexualitását iden ti tás sze rû en vál la ló fi a tal – vagy idõ sebb egyén – és csa -
lád ja kap cso la tá ban. Más részt a sa ját csa lád ala pí tás sal és az azo nos ne mû
pá rok együtt élé sé vel kap cso la tos ne héz sé gek, il let ve a csa lád fo ga lom nor ma tív –
és sok szor még min dig a klas  szi kus nuk le á ris csa lád ra le szû kí tett – tár sa dal mi
ér tel me zé sei gá tol hat ják a me leg vá lasz adó kat ab ban, hogy a csa lá di biz ton ság
el éren dõ és el ér he tõ ér ték ként je len jen meg a szá muk ra.

A bé ke és a ha za biz ton sá ga meg íté lé sé ben szin tén je len tõ sek a kü -

lönb sé gek. A bé ke a MIND min tá ban a má so dik he lyen sze re pel

(medián = 3), a SÚLY-ban az el sõn (m.= 4), a GAY-ben (m.= 6) és a BP-

GAY-ben (m.= 7) pe dig az ötö di ken. A ha za biz ton sá ga a MIND-ben a

ha to dik hely re ke rül (m.= 8), a SÚLY-ban a ti ze dik re (m.= 10), míg a

GAY-ben és a BPGAY-ben (mind két min tá ban 14-es mediánértékkel) az

utol só elõt ti, ti zen he te dik hely re szo rul. E két ér ték kü lön bö zõ meg íté -

lé se i nek ma gya rá za tá ban sze re pet kap hat nak az élet ko ri té nye zõk: az

idõ sebb, eset leg sze mé lyes há bo rús ta pasz ta la tok kal is bí ró ge ne rá ci ók

szá má ra nyil ván va ló an fon to sab bak ezek az ér té kek, mint a há bo rús fe -

nye ge tett sé get csak hír bõl is me rõ fi a ta lab bak nak. A min ták kö zöt ti je -

len tõ sebb el té ré sek azon ban a SÚLY és a GAY, il let ve a BPGAY ered -

mé nyei kö zött mu tat koz nak, ami ar ra en ged kö vet kez tet ni, hogy az

élet ko ri té nye zõ kön túl to váb bi ma gya rá za tot kell ke res ni. 
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5.1. A négy min ta mediánértékeinek ös  sze ha son lí tó

vizs gá la ta

A to váb bi mû ve le tek ben az át lag ér té kek he lyett a mediánértékekkel

dol goz tam, mert az át lag ér té ke ket na gyon erõ sen be fo lyá sol hat ják a

min tán be lü li eset le ges szél sõ sé ges ér té kek. A négy adat bá zis medián -

ér té keinek ös  sze ha son lí tá sá val a kö vet ke zõ cél ér ték rang so ro lá sok hoz

ju tot tam:

Cél ér té kek rang so ro lá sa a négy min ta mediánértékei sze rint

MIND SÚLY GAY BPGAY

3 csa lá di biz ton ság 4 bé ke 3 bel sõ har mó nia 3 bel sõ har mó nia

3 bé ke 5 csa lá di biz ton ság 4 iga zi ba rát ság 4 iga zi ba rát ság

5 bol dog ság 6 bol dog ság 4 bol dog ság 4 bol dog ság

5 anya gi jó lét 6 bel sõ har mó nia 4 iga zi sze re lem 4 iga zi sze re lem

7 bel sõ har mó nia 7 iga zi sze re lem 6 bé ke 7 bé ke

8 a ha za biz ton sá ga 7,77 anya gi jó lét 7 anya gi jó lét 7 sza bad ság

9 iga zi ba rát ság 8 iga zi ba rát ság 8 sza bad ság 7 anya gi jó lét

9 az el vég zett
8 sza bad ság 9 csa lá di biz ton ság 10 ér de kes élet

mun ka örö me

10 em be ri ön ér zet 10 a ha za biz ton sá ga 10 böl cses ség 10 csa lá di biz ton ság

10 tár sa dal mi 10 az el vég zett
10 em be ri ön ér zet

10 az el vég zett

meg be csü lés mun ka örö me mun ka örö me

11 iga zi sze re lem 10,94 ér de kes élet 11 ér de kes élet 11 em be ri ön ér zet

12 böl cses ség 11 em be ri ön ér zet 11 kel le mes élet 11 kel le mes élet

12 egyen lõ ség
13,06 tár sa dal mi

12 egyen lõ ség 12 a szép ség vi lá ga
meg be csü lés

13 kel le mes élet 11,4 kel le mes élet 13 a szép ség vi lá ga 13 egyen lõ ség

13 ér de kes élet 14 egyen lõ ség
13 tár sa dal mi 14 tár sa dal mi

meg be csü lés meg be csü lés

15 a szép ség vi lá ga 16 a szép ség vi lá ga 14 a ha za biz ton sá ga 14 a ha za biz ton sá ga

17 üd vö zü lés 18 üd vö zü lés 18 üd vö zü lés 18 üd vö zü lés



A fen ti ered mé nyek alap ján el mond ha tó, hogy a me leg és nem me -

leg min tá kon be lül a cél ér té kek rang so ro lá sa kö zött bi zo nyos he lye ken

szem be tû nõ a kü lönb ség. Bár akad egy olyan ér ték is, mely nek a meg -

íté lé se min den hol egy sé ge sen vi szony lag ked ve zõt len: ez a mind a

négy min tá ban az utol só he lyen sze rep lõ üd vö zü lés. A leg na gyobb el té -

ré se ket a csa lá di biz ton ság, a bé ke, a ha za biz ton sá ga, a bel sõ har mó nia, az

iga zi ba rát ság, az iga zi sze re lem és a szép ség vi lá ga meg íté lé se kö zött ta lál -

juk. Ezek kö zül az el sõ há rom a me leg vá lasz adók kö ré ben jó val ke vés bé

fon tos ér ték nek tû nik, mint a má sik két min tá ban; míg az utol só négy

ér ték ese té ben ép pen for dí tott a hely zet.

A csa lá di biz ton ság a MIND min tá ban az el sõ he lyen sze re pel

(medián = 3), a SULY-ban a má so di kon (m. = 5), a GAY, il let ve a BP-

GAY min tá ban azon ban már a nyol ca dik (m.= 9), il let ve a ki len ce dik

he lyen (m.= 10) ta lál juk. A csa lá di biz ton ság hoz va ló ked ve zõt le nebb hoz zá -
ál lás a me le gek kö ré ben több mó don is ma gya ráz ha tó: egy részt a ho mo sze xu a li -
tás ne ga tív tár sa dal mi meg íté lé se tük rö zõd het az ön ma gu kat me leg nek val ló fér -
fi ak köz vet len csa lá di kör nye ze té ben, amely ko moly fe szült ség for rást je lent het a
homoszexualitását iden ti tás sze rû en vál la ló fi a tal – vagy idõ sebb egyén – és csa -
lád ja kap cso la tá ban. Más részt a sa ját csa lád ala pí tás sal és az azo nos ne mû
pá rok együtt élé sé vel kap cso la tos ne héz sé gek, il let ve a csa lád fo ga lom nor ma tív –
és sok szor még min dig a klas  szi kus nuk le á ris csa lád ra le szû kí tett – tár sa dal mi
ér tel me zé sei gá tol hat ják a me leg vá lasz adó kat ab ban, hogy a csa lá di biz ton ság
el éren dõ és el ér he tõ ér ték ként je len jen meg a szá muk ra.

A bé ke és a ha za biz ton sá ga meg íté lé sé ben szin tén je len tõ sek a kü -

lönb sé gek. A bé ke a MIND min tá ban a má so dik he lyen sze re pel

(medián = 3), a SÚLY-ban az el sõn (m.= 4), a GAY-ben (m.= 6) és a BP-

GAY-ben (m.= 7) pe dig az ötö di ken. A ha za biz ton sá ga a MIND-ben a

ha to dik hely re ke rül (m.= 8), a SÚLY-ban a ti ze dik re (m.= 10), míg a

GAY-ben és a BPGAY-ben (mind két min tá ban 14-es mediánértékkel) az

utol só elõt ti, ti zen he te dik hely re szo rul. E két ér ték kü lön bö zõ meg íté -

lé se i nek ma gya rá za tá ban sze re pet kap hat nak az élet ko ri té nye zõk: az

idõ sebb, eset leg sze mé lyes há bo rús ta pasz ta la tok kal is bí ró ge ne rá ci ók

szá má ra nyil ván va ló an fon to sab bak ezek az ér té kek, mint a há bo rús fe -

nye ge tett sé get csak hír bõl is me rõ fi a ta lab bak nak. A min ták kö zöt ti je -

len tõ sebb el té ré sek azon ban a SÚLY és a GAY, il let ve a BPGAY ered -

mé nyei kö zött mu tat koz nak, ami ar ra en ged kö vet kez tet ni, hogy az

élet ko ri té nye zõ kön túl to váb bi ma gya rá za tot kell ke res ni. 
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5.1. A négy min ta mediánértékeinek ös  sze ha son lí tó

vizs gá la ta

A to váb bi mû ve le tek ben az át lag ér té kek he lyett a mediánértékekkel

dol goz tam, mert az át lag ér té ke ket na gyon erõ sen be fo lyá sol hat ják a

min tán be lü li eset le ges szél sõ sé ges ér té kek. A négy adat bá zis medián -

ér té keinek ös  sze ha son lí tá sá val a kö vet ke zõ cél ér ték rang so ro lá sok hoz

ju tot tam:

Cél ér té kek rang so ro lá sa a négy min ta mediánértékei sze rint

MIND SÚLY GAY BPGAY

3 csa lá di biz ton ság 4 bé ke 3 bel sõ har mó nia 3 bel sõ har mó nia

3 bé ke 5 csa lá di biz ton ság 4 iga zi ba rát ság 4 iga zi ba rát ság

5 bol dog ság 6 bol dog ság 4 bol dog ság 4 bol dog ság

5 anya gi jó lét 6 bel sõ har mó nia 4 iga zi sze re lem 4 iga zi sze re lem

7 bel sõ har mó nia 7 iga zi sze re lem 6 bé ke 7 bé ke

8 a ha za biz ton sá ga 7,77 anya gi jó lét 7 anya gi jó lét 7 sza bad ság

9 iga zi ba rát ság 8 iga zi ba rát ság 8 sza bad ság 7 anya gi jó lét

9 az el vég zett
8 sza bad ság 9 csa lá di biz ton ság 10 ér de kes élet

mun ka örö me

10 em be ri ön ér zet 10 a ha za biz ton sá ga 10 böl cses ség 10 csa lá di biz ton ság

10 tár sa dal mi 10 az el vég zett
10 em be ri ön ér zet

10 az el vég zett

meg be csü lés mun ka örö me mun ka örö me

11 iga zi sze re lem 10,94 ér de kes élet 11 ér de kes élet 11 em be ri ön ér zet

12 böl cses ség 11 em be ri ön ér zet 11 kel le mes élet 11 kel le mes élet

12 egyen lõ ség
13,06 tár sa dal mi

12 egyen lõ ség 12 a szép ség vi lá ga
meg be csü lés

13 kel le mes élet 11,4 kel le mes élet 13 a szép ség vi lá ga 13 egyen lõ ség

13 ér de kes élet 14 egyen lõ ség
13 tár sa dal mi 14 tár sa dal mi

meg be csü lés meg be csü lés

15 a szép ség vi lá ga 16 a szép ség vi lá ga 14 a ha za biz ton sá ga 14 a ha za biz ton sá ga
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kö zül a posztmaterialista ér ték ori en tá ció jel leg ze tes sé gei kö zé so rol ha -

tók a bel sõ har mó nia és az egyen lõ ség mel lett az in tel lek tu á lis és esz té ti kai

igé nyek ki elé gí té sé vel kap cso la tos ér té kek, pél dá ul a szép ség vi lá ga és a

böl cses ség (vö.: Inglehart, 1997:111).

Mind a GAY, mind a BPGAY min ta ér ték rang so rá nak élén a bel sõ
har mó nia áll (a medián mind két eset ben 3), míg a SÚLY-ban (m.= 6) és

a MIND-ben (m.= 7) a ne gye dik, il let ve az ötö dik he lyen sze re pel. Az

iga zi ba rát ság és az iga zi sze re lem fel ér té ke lé se az ese ten ként „ké szen

ka pott” vagy a me le gek szá má ra ne he zeb ben el ér he tõ csa lá di biz ton -

ság gal ös  sze ha son lít va az egyé ni ér zel mi élet ki tel je sí té sé nek al ter na tí -

vá i ként fog ha tók fel. Az iga zi ba rát ság a GAY és a BPGAY min ták ban a

má so dik leg fon to sabb ér ték (a medián mind két he lyen 4), a SÚLY-ban

(m.= 8) és a MIND-ben (m.= 9) vi szont csak a he te dik hely re ke rül. Az

iga zi sze re lem szin tén ugyan azon a he lyen – 4-es mediánnal a ne gye di -

ken – sze re pel mind két me leg min tá ban, a SÚLY-ban (m.= 7) már az

ötö dik re, a MIND-ben (m.= 11) pe dig csak a ti zen ket te dik re ke rül. Ez

utób bi ér ték nél is mét utal ni le het ne az élet ko ri sa já tos sá gok ra: úgy tû -

nik, a fi a ta labb – te hát a sú lyo zott és a me leg – min ták ban na gyobb fon -

tos sá got tu laj do ní ta nak az iga zi sze re lem nek, mint a tel jes ma gyar né -

pes sé get rep re zen tá ló MIND min tá ban. A SÚLY és a me leg min ták kö -

zöt ti el té ré sek azon ban már nem ma gya ráz ha tók pusz tán élet ko ri

sa já tos sá gok kal, hi szen e há rom min ta élet ko ri cso por tok sze rin ti meg -

osz lá sai kö zel azo no sak. A bel sõ har mó nia, az iga zi sze re lem és az iga zi ba -
rát ság rang so ro lá sá ban a SÚLY és a me leg min ták kö zött mu tat ko zó kü -

lönb sé gek te hát túl mu tat nak az élet kor ból és az is ko lai vég zett ség bõl

adó dó kü lönb sé ge ken. A me leg vá lasz adók ezen ér té kek irán ti pre fe ren ci ái
egy fe lõl ér tel mez he tõk az – ese ten ként va ló szí nû leg az el ér he tet len ség mi att –
alul ér té kelt csa lá di biz ton ság ér ték egy faj ta el len sú lya i ként, más fe lõl pe dig az
élet mi nõ sé gé nek ki tel je sí té sét hang sú lyo zó posztmaterialista ér ték ori en tá ció meg -
nyil vá nu lá sa i ként. 

A szép ség vi lá ga ér té ket szin tén ér de mes kö ze lebb rõl meg vizs gál ni

úgy is, mint egy le het sé ges – az anya gi hasz nos sá gon túl mu ta tó ér té ke -

ket hang sú lyo zó – posztmaterialista ér ték ori en tá ci ós kom po nenst: ez az

ér ték a két nem me leg min tá ban az utol só elõt ti, ti zen he te dik hely re

ke rül (MIND: m.=15; SÚLY: m.= 16), míg a GAY min tá ban (m.= 13) a

ti zen ötö dik, a BPGAY-ben (m.= 12) pe dig a ti zen ne gye dik he lyen sze -

re pel. A szép ség vi lá gát te hát – az egyes min tá kon be lü li vi szony lag

Ér tel me zé si ke ret ként itt jól hasz nál ha tó Ronald Inglehart ma te ri a -

lis ta és posztmaterialista ér ték ori en tá ci ós mo dell je, mely alap ján le he tõ -

vé vált az Inglehart ál tal ve ze tett nem zet kö zi ku ta tó cso port nak egy szé -

les kö rû kul tu rá lis vál to zás, a poszt mo der ni zá ci ós fo lya mat or szá gon kén -

ti nyo mon kö ve té se. Inglehart intergenerációs ér ték vál to zás-

(intergenerational value change) el mé le te sze rint az ipa ri tár sa dal mak ban a

má so dik vi lág há bo rút kö ve tõ gaz da sá gi fej lõ dés és a jó lé ti ál lam ki ter je -

dé se kö vet kez té ben a fi a ta labb és az idõ sebb ge ne rá ci ók ér ték pri o ri tá -

sai alap ve tõ en kü lön bö zõ vé kezd tek vál ni: a ko ráb ban ural ko dó ma te ri -

a lis ta, az az a gaz da sá gi és a fi zi kai biz ton ság gal kap cso la tos „túl élé si ér -

té kek” (survival values) he lyett a posztmaterialista, az az az ön ki fe jés hez

és az élet mi nõ sé gé hez kap cso ló dó „jól-lé ti ér té kek” (well-being values)
kezd tek elõ tér be ke rül ni (vö.: Inglehart, 1997:4). Inglehart ku ta tá sa i ban

a ma te ri a lis ta ér ték ori en tá ció jel leg ze tes sé gei kö zé tar to zik – a gaz da sá -

gi nö ve ke dés nek, a gaz da sá gi sta bi li tás fenn tar tá sá nak, az inf lá ció és a

bû nö zés el le ni küz de lem nek tu laj do ní tott ki emelt fon tos ság mel lett –

az or szág vé del mi erõ i re és a tár sa dal mi rend fenn tar tá sá ra for dí tott je -

len tõs fi gye lem (vö.: 1997:112). 

A bé ke és a ha za biz ton sá ga ér té ke i nek po zi tív meg íté lé sét a ma te ri a lis ta
ér ték ori en tá ció jel lem zõ i ként ér tel mez ve az mond ha tó, hogy a me leg vá lasz adók
ér ték vá lasz tá sai ezen a pon ton a má sik két min tá hoz ké pest poszt ma te ri á li sabb
ér ték ori en tá ci ót tük röz nek. Egy ilyen faj ta ér tel me zés nek nem mon da nak

el lent az anya gi jó lét ér ték nek a négy min tán be lü li ho mo gén nek te kint -

he tõ vi szony lag po zi tív meg íté lé sei – MIND: 4. hely, medián = 5; SÚLY:

6. hely, m.= 7,77; GAY: 6. hely, m.= 7; BPGAY: 7. hely; m.= 7 –, hi szen

Inglehart mo dell je sze rint a ma te ri a lis ta és posztmaterialista ér ték ori en -

tá ci ó val jel le mez he tõ egyé nek és cso por tok szá má ra is egy aránt fon tos az

anya gi jó lét meg te rem té se, csak hogy míg a „ma te ri a lis ták” szá má ra ez

el sõd le ges fon tos sá gú – vég cél jel le gû – ér ték, a „posztmaterialisták”

ese tén ez olyan alap, amely re rá épül het nek to váb bi hos  szabb tá von ér -

vé nye sít he tõ – pél dá ul kör nye zet vé del mi, em be ri jo gi – ér de kek.

A me leg vá lasz adók – az egyé ni élet mi nõ sé gi ki tel je se dé sé nek

elõny ben ré sze sí té sét hang sú lyo zó ér te lem ben – posztmaterialista jel le -

gû ér ték ori en tá ci ó ját tá maszt hat ják alá a négy min tán be lül az iga zi ba -
rát ság, az iga zi sze re lem, a bel sõ har mó nia és a szép ség vi lá ga ér té kek rang -

so ro lá sa kö zöt ti kü lönb sé gek. Inglehart pél dá ul ar ra hív ja fel a fi gyel -

met, hogy ko ráb bi ku ta tá sok ered mé nyei sze rint a Rokeach-értékek
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kö zül a posztmaterialista ér ték ori en tá ció jel leg ze tes sé gei kö zé so rol ha -

tók a bel sõ har mó nia és az egyen lõ ség mel lett az in tel lek tu á lis és esz té ti kai
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ötö dik re, a MIND-ben (m.= 11) pe dig csak a ti zen ket te dik re ke rül. Ez
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elõny te len he lye zé sén túl is – több re ér té ke lik a me leg vá lasz adók, mint a
töb bi ek, mely sa já tos ság szin tén il lesz ke dik a me le gek „poszt ma te ri a lis tább” ér -
ték ori en tá ci ó já nak ma gya rá za tá ba.

A böl cses ség és az egyen lõ ség ér té ke ket vizs gál va vi szont már nem ta lá -

lunk je len tõs kü lönb sé ge ket a SÚLY és a me leg min ták kö zött. A böl -
cses ség mind két me leg min tá ban a 10. he lyen sze re pel 10-es medián -

értékkel, a SÚLY-ban a 9. he lyen tû nik fel (m.= 9), míg a MIND-ben a

13. he lyet kap ja (m.= 12), mely ered mé nyek alap ján az mond ha tó, hogy

a böl cses ség po zi tív meg íté lé sé ben nem a vá lasz adók me leg sé ge ját szik

iga zán sze re pet, ha nem in kább a vá lasz adók – fi a ta labb – élet ko ra és –

ma ga sabb fo kú – is ko lai vég zett sé ge. Az egyen lõ ség be so ro lá sa sem mu tat

jól ér tel mez he tõ el té ré se ket: a BPGAY-ben a 15. (m.=13), a SULY-ban a

16. (m.=14), a GAY-ben és a MIND-ben pe dig egy aránt a 14. (mind két

eset ben 12-es mediánértékkel) he lyen sze re pel.

A cél ér té ke ket mediánjait vizs gál va ér de mes még meg em lí te ni,

hogy a két me leg min ta – mely nek élet kor és is ko lai vég zett ség sze rin ti

meg osz lá sai kö zel azo no sak, lak hely sze rint pe dig a GAY min ta vá lasz -

adó i nak 59,7%-a bu da pes ti – ered mé nyei kö zött na gyon sok a ha son ló -

ság, sõt egyes he lye ken az azo nos ság. Egyet len ér ték meg íté lé sé ben

mu tat ko zik szem mel lát ha tó el té rés. Ez az ér de kes, vál to za tos élet, mely a

bu da pes ti me leg min tá ban a 8. he lyen sze re pel (m.= 10), míg a – a 40%-

ban nem bu da pes ti vá lasz adó kat tar tal ma zó – má sik me leg min tá ban

csak a 12. hely re ke rül (m.= 11). Ugyan ezen a he lyen tû nik fel a SULY

min tá ban kö zel azo nos mediánértékkel (m.= 10,94), a MIND-ben vi -

szont már a 16. hely re csú szik (m.= 13). Az ér de kes élet fon tos sá ga az
élet kor csök ke né sé vel és az is ko lai vég zett ség nö ve ke dé sé vel együtt nö vek szik
mind a négy min tá ban, de a bu da pes ti me le gek szá má ra a SULY és a GAY

min tá hoz ké pest is kü lö nö sen fon tos ez az ér ték. Eb bõl nem csak ar ra le het
kö vet kez tet ni, hogy Bu da pest von zó nak tû nik azok nak a me le gek nek, akik az
ér de kes, vál to za tos éle tet ked ve lik, ha nem köz vet ve ar ra is, hogy a bu da pes ti
éle tet a me le gek szá má ra ér de ke sebb nek – és ta lán él he tõbb nek – tart ják. 

Ahogy több ku ta tó hang sú lyoz ta, a nagy vá ros ok ked ve zõbb kör -

nye ze tet te rem tet tek a sa ját éle tü ket él ni aka ró me le gek szá má ra: töb -

bek kö zött „ano ni mi tá suk” – hi szen az egyé ni ma ga tar tás szi go rúbb

kont rol lá lá sa jel lem zõbb a ki sebb la kó he lyi kö zös sé gek re, ahol e kont -

roll prak ti kus ki vi te lez he tõ sé ge is adott –, sok szí nû sé gük és a sok szí nû -

ség gel ös  sze füg gõ na gyobb to le ran cia-szint jük mi att (vö.: D’Emilio,
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1993; Castells, 1997). Ilyen ér te lem ben be szél he tünk a homoszexual-

itásról, mint nagy vá ro si je len ség rõl – kü lö nös te kin tet tel a ho mo sze xu á -

lis szub kul tú rák kü lön fé le vá ro si szín te re i re, me lyek biz to sí ta ni tud ják a

me le gek szá má ra is az ér de kes, vál to za tos élet fel tét ele it.

A cél-ér té kek után az esz köz-ér té ke ket vizs gál tam, me lyek rang so ro -

lá sa a négy adat bá zis mediánértékei alap ján a kö vet ke zõ kép pen ala kult:

Esz köz ér té kek rang so ro lá sa a négy min ta mediánértékei sze rint

MIND SÚLY GAY BPGAY

5 sza va hi he tõ 6 fe le lõs ség tel jes 4 ér tel mes 4 ér tel mes

6 fe le lõs ség tel jes 6 ér tel mes 5 sza va hi he tõ 5 sza va hi he tõ

7 bá tor, ge rin ces 6 sza va hi he tõ 5 sze re tet tel jes 5 sze re tet tel jes

7 ér tel mes 6 bá tor, ge rin ces 
6 elõ í té let tõl

7 bá tor, ge rin ces
men tes

9 tisz ta
8 lo gi kus 

7 bá tor, ge rin ces 7 fe le lõs ség tel jes
gon dol ko dá sú 

9 se gí tõ kész 9 fe gyel me zett 8 fe le lõs ség tel jes 7 elõ í té let tõl 

men tes

9 fe gyel me zett 9 al ko tó szel le mû 8 jókedélyû 8 jókedélyû 

9 ud va ri as 9 önál ló 8 se gí tõ kész 8 se gí tõ kész

10 önál ló 10 se gí tõ kész 8 tisz ta 8 al ko tó szel le mû

10 jókedélyû 10 sze re tet tel jes 8 al ko tó szel le mû 8,5 tisz ta

10 sze re tet tel jes 10,5 tisz ta
10 lo gi kus

9 önál ló
gon dol ko dá sú

10 lo gi kus  11 elõ í té let tõl 
10 önál ló 

9 lo gi kus

gon dol ko dá sú men tes gon dol ko dá sú

11 elõ í té let tõl
12 meg bo csá tó 12 meg bo csá tó 12 meg bo csá tó

men tes 

11 al ko tó szel le mû 12 jókedélyû 13 fe gyel me zett 13 fe gyel me zett

11 tö rek võ 12 ha té kony 13 ud va ri as 13 ud va ri as

12 meg bo csá tó 13 ud va ri as 14 ha té kony 14 ha té kony

12 en ge del mes 14 tö rek võ 16 tö rek võ 16 tö rek võ

12 ha té kony 16 en ge del mes 17 en ge del mes 17 en ge del mes

Az esz köz ér té kek rang so ro lá sát át te kint ve a leg szem be tû nõbb kü -

lönb ség a sze re tet tel jes, a jó ke dé lyû, az elõ í té let tõl men tes és a fe gyel me zett ér té -

kek nél mu tat ko zik. A sze re tet tel jes mind két me leg min tá ban a har ma dik



elõny te len he lye zé sén túl is – több re ér té ke lik a me leg vá lasz adók, mint a
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csak a 12. hely re ke rül (m.= 11). Ugyan ezen a he lyen tû nik fel a SULY
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élet kor csök ke né sé vel és az is ko lai vég zett ség nö ve ke dé sé vel együtt nö vek szik
mind a négy min tá ban, de a bu da pes ti me le gek szá má ra a SULY és a GAY

min tá hoz ké pest is kü lö nö sen fon tos ez az ér ték. Eb bõl nem csak ar ra le het
kö vet kez tet ni, hogy Bu da pest von zó nak tû nik azok nak a me le gek nek, akik az
ér de kes, vál to za tos éle tet ked ve lik, ha nem köz vet ve ar ra is, hogy a bu da pes ti
éle tet a me le gek szá má ra ér de ke sebb nek – és ta lán él he tõbb nek – tart ják. 

Ahogy több ku ta tó hang sú lyoz ta, a nagy vá ros ok ked ve zõbb kör -

nye ze tet te rem tet tek a sa ját éle tü ket él ni aka ró me le gek szá má ra: töb -

bek kö zött „ano ni mi tá suk” – hi szen az egyé ni ma ga tar tás szi go rúbb

kont rol lá lá sa jel lem zõbb a ki sebb la kó he lyi kö zös sé gek re, ahol e kont -
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1993; Castells, 1997). Ilyen ér te lem ben be szél he tünk a homoszexual-

itásról, mint nagy vá ro si je len ség rõl – kü lö nös te kin tet tel a ho mo sze xu á -

lis szub kul tú rák kü lön fé le vá ro si szín te re i re, me lyek biz to sí ta ni tud ják a

me le gek szá má ra is az ér de kes, vál to za tos élet fel tét ele it.

A cél-ér té kek után az esz köz-ér té ke ket vizs gál tam, me lyek rang so ro -

lá sa a négy adat bá zis mediánértékei alap ján a kö vet ke zõ kép pen ala kult:

Esz köz ér té kek rang so ro lá sa a négy min ta mediánértékei sze rint
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5 sza va hi he tõ 6 fe le lõs ség tel jes 4 ér tel mes 4 ér tel mes

6 fe le lõs ség tel jes 6 ér tel mes 5 sza va hi he tõ 5 sza va hi he tõ

7 bá tor, ge rin ces 6 sza va hi he tõ 5 sze re tet tel jes 5 sze re tet tel jes

7 ér tel mes 6 bá tor, ge rin ces 
6 elõ í té let tõl

7 bá tor, ge rin ces
men tes

9 tisz ta
8 lo gi kus 

7 bá tor, ge rin ces 7 fe le lõs ség tel jes
gon dol ko dá sú 

9 se gí tõ kész 9 fe gyel me zett 8 fe le lõs ség tel jes 7 elõ í té let tõl 

men tes

9 fe gyel me zett 9 al ko tó szel le mû 8 jókedélyû 8 jókedélyû 

9 ud va ri as 9 önál ló 8 se gí tõ kész 8 se gí tõ kész

10 önál ló 10 se gí tõ kész 8 tisz ta 8 al ko tó szel le mû

10 jókedélyû 10 sze re tet tel jes 8 al ko tó szel le mû 8,5 tisz ta

10 sze re tet tel jes 10,5 tisz ta
10 lo gi kus

9 önál ló
gon dol ko dá sú

10 lo gi kus  11 elõ í té let tõl 
10 önál ló 

9 lo gi kus

gon dol ko dá sú men tes gon dol ko dá sú

11 elõ í té let tõl
12 meg bo csá tó 12 meg bo csá tó 12 meg bo csá tó

men tes 

11 al ko tó szel le mû 12 jókedélyû 13 fe gyel me zett 13 fe gyel me zett

11 tö rek võ 12 ha té kony 13 ud va ri as 13 ud va ri as

12 meg bo csá tó 13 ud va ri as 14 ha té kony 14 ha té kony

12 en ge del mes 14 tö rek võ 16 tö rek võ 16 tö rek võ

12 ha té kony 16 en ge del mes 17 en ge del mes 17 en ge del mes

Az esz köz ér té kek rang so ro lá sát át te kint ve a leg szem be tû nõbb kü -

lönb ség a sze re tet tel jes, a jó ke dé lyû, az elõ í té let tõl men tes és a fe gyel me zett ér té -

kek nél mu tat ko zik. A sze re tet tel jes mind két me leg min tá ban a har ma dik



5.1.1. A mediánértékek kor re lá ci ós vizs gá la ta

A négy min ta mediánértékeinek kor re lá ci ós vizs gá la ta so rán ar ra a kér -

dés re ke res tem a vá laszt, hogy az egyes so ka sá go kon be lül men  nyi re

ha son ló ak az ér ték vá lasz tá si min tá za tok, az az men  nyi re jár együtt a kü -

lön bö zõ élet ko ri, il let ve is ko lai vég zett ség sze rin ti cso por tok ér ték vá -

lasz tá sa. Ezért olyan adat mát ri xot hoz tam lét re, mely nek sor vek to ra it és

osz lop vek to ra it az egyes min ták élet ko ri, il let ve is ko lai vég zett ség sze -

rin ti cso port jai al kot ták. Mi vel tech ni ka i lag sor ba ren de zés sel kap tam a

ki in du ló ada to kat, ezért a Spearman-féle rang kor re lá ci ós együtt ha tó ér -

té ke i nek ös  sze ha son lí tá sá val vé gez tem el az elem zést. 

A lét re ho zott kor re lá ci ós mát ri xok ban az élet kor és az is ko lai vég -

zett ség sze rint szig ni fi kán san kü lön böz tek az ér ték vá lasz tá sok. Az elõ re

va ló szí nû sít he tõ ha son ló sá gok a kü lön bö zõ élet ko ri és is ko lai vég zett sé gi

cso por tok ér ték vá lasz tá sai kö zött leg job ban a tel jes ma gyar né pes sé get

rep re zen tá ló MIND min tá ban mu tat koz tak meg. Az is ko lai vég zett sé gi

cso por to kat te kint ve itt azt ta lál juk, hogy a fel sõ fo kú vég zett sé gû ek ér -

ték vá lasz tá sa leg in kább a kö zép fo kú vég zett sé gû e ké hez ha son lít és leg -

na gyobb mér ték ben a ma xi mum nyolc ál ta lá nos is ko lai vég zett sé gû e ké -

tõl kü lön bö zik. Ha son ló ten den cia fi gyel he tõ meg az élet ko ri cso por tok -

nál: a 30 év alat ti ak ér ték vá lasz tá sa a 30–39 éve se ké hez áll a leg kö ze lebb,

ezt kö ve ti a 40–49 éve sek, majd az 50–59 éve sek cso port ja és vé gül a leg -

na gyobb el té rés a 60 éven fe lü li kor cso port já hoz ké pest mu tat ko zik. 

A má sik há rom min tá ban is azt ta lál juk, hogy az élet ko ri és az is ko -

lai vég zett sé gi cso por tok sze rin ti ér ték vá lasz tá sok min tá za ta ál ta lá ban

kö ve ti a MIND min tá ban ta pasz talt ten den ci á kat. Itt ki vé tel ként em lít -

he tõk a mind há rom min tá ban alul rep re zen tált, az az igen ala csony elem -

szám mal sze rep lõ ma xi mum nyolc ál ta lá nos is ko lai vég zett ség gel ren -

del ke zõk, il let ve a 60 év fe let ti ek cso port jai. Mi vel a GAY min tá ból

hoz tam lét re a BPGAY min tát, il let ve e min ta alap meg osz lá sa i nak meg -

fe le lõ en ala kí tot tam ki a SÚLY min tát, az alap kér dés itt az, hogy mi ért

vál lal koz tak ilyen kis szám ban az idõ sebb és ala csony is ko lai vég zett sé gû

me leg fér fi ak a vá lasz adás ra. 

Ahogy más, me leg és lesz bi kus min ták kal dol go zó ku ta tók is hang sú -

lyoz zák, a fi zi kai mun kát vég zõ, a va la mi lyen ki sebb sé gi et ni kai cso port -

hoz tar to zó, il let ve az idõ sebb – a nem zet kö zi ta pasz ta la tok sze rint már az

50 éves nél idõ sebb – vá lasz adók alul rep re zen tált sá ga a ku ta tá sok ban ál ta -

he lyen sze re pel – mind két eset ben 5-ös mediánnal –, a SÚLY min tá ban

vi szont csak a 10. he lyen, a MIND-ben pe dig a 11. he lyen ta lál juk –

szin tén egye zõ 10-es mediánnal. A jó ke dé lyû a me leg min ták ban szin tén

ugyan azon a he lyen – a he te di ken – és azo nos mediánértékkel – m.=8 –

sze re pel, míg a SÚLY-ban csak a 14. he lyen – m.=12 –, a MIND-ben

pe dig a 10. he lyen – m.=10 – tû nik fel. E két ér ték nek a me leg vá lasz -

adók kö ré ben meg nyil vá nu ló – a má sik két min tá hoz ké pest ki emel ke -

dõ – fon tos sá ga ös  sze füg gés be hoz ha tó a már ko ráb ban em lí tett csa lá di
biz ton ság alul ér té ke lé sé vel, il let ve az iga zi sze re lem és az iga zi ba rát ság ér -

té kek elõny ben ré sze sí té sé vel.

A ko ráb ban is hasz nált Inglehart-féle materialista-posztmaterialista ér -
ték ori en tá ci ós mo dell al kal ma zá sá val az mond ha tó, hogy az elõ í té let tõl

men tes ér ték pre fe rá lá sa a posztmaterialista, míg a fe gyel me zet té a ma te ri -
a lis ta ér ték ori en tá ció jel leg ze tes sé gé nek te kint he tõ. A fen ti ered mé nyek bõl pe -

dig szin tén az de rül ki, hogy a MIND és a SÚLY min ták ban a fe gyel me -
zett jó val ked ve zõbb ér té ke lést ka pott, mint a me leg min ták ban, míg az

elõ í té let tõl men tes jó val fon to sabb ér ték ként je lent meg a me leg vá lasz -

adók nál, mint a töb bi ek nél. A fe gyel me zett a MIND min tá ban a he te dik,

a SÚLY-ban a ha to dik hely re ke rült – mind két eset ben 9-es

mediánértékkel –, a GAY-ben és a BPGAY-ben vi szont – egy aránt 13-as

mediánértékkel – vis  sza szo rult a ti zen ne gye dik hely re. Az elõ í té let tõl
men tes te kin te té ben for dí tott a hely zet: a MIND min tá ban a ti zen har -

ma dik, a SÚLY-ban a ti zen ket te dik he lyen ta lál juk – mind két he lyen

11-es mediánértékekkel –, míg a GAY-ben (m.= 6) a ne gye dik, a BP-

GAY-ben (m.= 7) pe dig a ha to dik he lyen sze re pel. Ez utób bi ér ték

meg íté lé sé vel kap cso lat ban még ér de mes meg je gyez ni, hogy a bu da -

pes ti me leg vá lasz adók szá má ra az elõ í té let tõl va ló men tes ség fel té te lez he -

tõ en azért tû nik fel ke vés bé fon tos nak, mint a má sik – vi dé ki vá lasz -

adó kat is tar tal ma zó – me leg min tá ban, mert a bu da pes ti ek ép pen a

nagy vá ro si élet ko ráb ban em lí tett „ano ni mi tá sa” és sok szí nû sé ge mi att

ke vés bé van nak ki té ve a me le ge ket köz vet le nül érin tõ elõ í té le tes meg -

nyil vá nu lá sok nak.
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fe le lõs ség tel jes; a ha té kony; a jó ke dé lyû; a meg bo csá tó; az önál ló; a se gí tõ kész; a

sza va hi he tõ és a tisz ta. A MIND és a GAY min ták nál csak tíz Rokeach-

érték ese té ben mond ha tó el ugyan ez. Ezek a kö vet ke zõk: az el vég zett
mun ka örö me; kel le mes élet; em be ri ön ér zet; bá tor, ge rin ces; fe le lõs ség tel jes; lo gi -
kus gon dol ko dá sú; meg bo csá tó; önál ló; sza va hi he tõ és tisz ta. A MIND és a

BPGAY min ták ös  sze ha son lí tá sa kor ti zen két Rokeach-értéknél nem

mu tat ko zott szig ni fi káns kü lönb ség. Ezek vol tak: a bol dog ság; az el vég zett
mun ka örö me; az em be ri ön ér zet; az üd vö zü lés; a bá tor, ge rin ces; a fe le lõs ség tel -
jes; a ha té kony; a meg bo csá tó; az önál ló; a se gí tõ kész; a sza va hi he tõ és a tisz ta.
A SÚLY és GAY min ták ese té ben szin tén ti zen két Rokeach-értéknél

mond ha tó el ugyan ez. Ezek a kö vet ke zõk: az anya gi jó lét; az el vég zett
mun ka örö me; az ér de kes élet; a kel le mes élet; az em be ri ön ér zet; a sza bad ság; az

üd vö zü lés; az al ko tó szel le mû; a bá tor, ge rin ces; a meg bo csá tó; az önál ló és az

ud va ri as. A SÚLY és BPGAY ös  sze ha son lí tá sa kor ti zen öt Rokeach-érték

meg íté lé se nem kü lön bö zött szig ni fi kán san a két min tá ban. Ezek vol -

tak: az anya gi jó lét; az egyen lõ ség; az el vég zett mun ka örö me; az ér de kes élet; az

em be ri ön ér zet; a sza bad ság; a tár sa dal mi meg be csü lés; az üd vö zü lés; az al ko tó
szel le mû; a bá tor, ge rin ces; a fe le lõs ség tel jes; a lo gi kus gon dol ko dá sú; a meg bo -
csá tó; az önál ló és az ud va ri as. Vé gül a GAY és a BPGAY min ták ese té -

ben egyet len olyan Rokeach-érték sem adó dott, amely nek meg íté lé se a

két min ta kö zött szig ni fi kán san kü lön bö zött vol na egy más tól. 

A négy so ka ság páronkénti vizs gá la ta alap ján el mond ha tó, hogy a

négy min ta kö zül a leg ke ve sebb ér ték vá lasz tás be li el té rés a GAY és a

BPGAY min ták, míg a leg na gyobb mér té kû el té rés a MIND és a GAY

min ták kö zött fe dez he tõ fel. A MIND és a SÚLY min ták ese té ben 19

Rokeach-értéknél, a SÚLY és BPGAY min ták ese té ben 15 Rokeach-

értéknél, a SÚLY és GAY, il let ve a MIND és BPGAY min ták ese té ben

egy aránt 12 Rokeach-értéknél, míg a MIND és GAY min ták ese té ben

csak 10 Rokeach-értéknél nem mu tat ko zott szig ni fi káns kü lönb ség az

adott ér té kek meg íté lé sé ben. Az ér ték pre fe ren ci ák ha son ló sá ga szem pont já -
ból te hát a GAY-BPGAY min ták áll tak a leg kö ze lebb egy más hoz, majd sor rend -
ben a MIND-SÚLY; a SÚLY-BPGAY; a SÚLY-GAY, il let ve a MIND-BPGAY;
vé gül pe dig a MIND-GAY min ta pá ro sok kö vet kez tek.

Ez után ar ra a kér dés re ke res tem a vá laszt, hogy a Rokeach-teszt

ered mé nye it te kint ve a min ták ban sze rep lõ élet ko ri és is ko lai vég zett -

sé gi cso por tok ér ték vá lasz tá sai szig ni fi kán san kü lön böz nek-e egy más tól

(Sig.= 0,05 meg bíz ha tó sá gi szin ten): az az mely ér té kek szó ró dá sa szig ni -

lá nos prob lé mát je lent (vö.: Quam-Whitford, 1992). Eze ket a cso por to kat

ugyan is ne he zebb meg kö ze lí te ni, fõ ként mert a me leg és lesz bi kus po li ti -

kai, tár sa dal mi ak ti viz mus ban vál lalt sze re pük igen cse kély, így sok eset -

ben nem tud nak ró luk, il let ve õk sem tud nak azok ról az al kal mak ról, ahol

meg mu tat koz hat ná nak. Ezek re a cso por tok ra ál ta lá ban jel lem zõ a ki sebb

„ön meg mu ta tá si vágy”, va gyis több sé gük nem akar vagy nem tud a kí vánt

mó don meg nyil vá nul ni kül sõ szem lé lõk elõtt.

A négy min ta mediánértékeinek kor re lá ci ós vizs gá la ta alap ján te -

hát az mond ha tó, hogy az egyes min ták élet ko ri és is ko lai vég zett sé gi

cso port ja i nak ér ték vá lasz tá sá ban – a két em lí tett kis elem szá mú cso -

port tól el te kint ve – egy más hoz na gyon ha son ló min tá za to kat fi gyel he -

tünk meg. A GAY, a BPGAY és a SÚLY min ták ban ta pasz tal ha tó ki sebb

el té ré sek pe dig el sõ sor ban a ne he zeb ben meg kö ze lít he tõ ma xi mum 8

ál ta lá nos is ko lai vég zett ség gel ren del ke zõ, il let ve a 60 év fe let ti me le -

gek nek az ere de ti me leg – GAY – min tá ra jel lem zõ alul rep re zen tált sá -

gá ból adó dik. 

5.2. Az át lag ér té kek szó ró dá sá nak vizs gá la ta 

szignifikancia-szint és linearitás szem pont já ból

Az elem zés kö vet ke zõ fá zi sá ban elõ ször ANOVA-teszt se gít sé gé vel

meg néz tem, hogy a négy so ka sá got együt te sen vizs gál va hol mu tat koz -

nak, il let ve hol nem mu tat koz nak szig ni fi káns el té ré sek az ér ték pre fe -

ren ci ák ban. A szignifikancia-szint hat eset ben ha lad ta meg a 0,05-ös ér -

té ket. A négy min tá ban a kö vet ke zõ hat Rokeach-érték meg íté lé sé ben

nem mu tat ko zott szig ni fi káns kü lönb ség: az el vég zett mun ka örö me; az

em be ri ön ér zet; a bá tor, ge rin ces; a fe le lõs ség tel jes; a meg bo csá tó és az önál ló ér -

té kek nél. Ezek nek az ér té kek nek a meg íté lé se te hát a négy so ka ság ban

egy sé ges nek mond ha tó. 

A négy min tá val pá ron ként el vé gez ve az át la gok egyen lõ sé gé re vo -

nat ko zó t-tesz tet a kö vet ke zõ ered mé nye ket kap tam. A MIND és

SÚLY min ták vizs gá la tá nál ti zen ki lenc Rokeach-értéknél nem mu tat -

ko zott szig ni fi káns kü lönb ség. Ezek vol tak: a bé ke; a bel sõ har mó nia; az

el vég zett mun ka örö me; az iga zi ba rát ság; a kel le mes élet; a szép ség vi lá ga; az

üd vö zü lés; a bá tor, ge rin ces; az elõ í té let tõl men tes; az ér tel mes; a fe gyel me zett; a
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fe le lõs ség tel jes; a ha té kony; a jó ke dé lyû; a meg bo csá tó; az önál ló; a se gí tõ kész; a

sza va hi he tõ és a tisz ta. A MIND és a GAY min ták nál csak tíz Rokeach-

érték ese té ben mond ha tó el ugyan ez. Ezek a kö vet ke zõk: az el vég zett
mun ka örö me; kel le mes élet; em be ri ön ér zet; bá tor, ge rin ces; fe le lõs ség tel jes; lo gi -
kus gon dol ko dá sú; meg bo csá tó; önál ló; sza va hi he tõ és tisz ta. A MIND és a

BPGAY min ták ös  sze ha son lí tá sa kor ti zen két Rokeach-értéknél nem

mu tat ko zott szig ni fi káns kü lönb ség. Ezek vol tak: a bol dog ság; az el vég zett
mun ka örö me; az em be ri ön ér zet; az üd vö zü lés; a bá tor, ge rin ces; a fe le lõs ség tel -
jes; a ha té kony; a meg bo csá tó; az önál ló; a se gí tõ kész; a sza va hi he tõ és a tisz ta.
A SÚLY és GAY min ták ese té ben szin tén ti zen két Rokeach-értéknél

mond ha tó el ugyan ez. Ezek a kö vet ke zõk: az anya gi jó lét; az el vég zett
mun ka örö me; az ér de kes élet; a kel le mes élet; az em be ri ön ér zet; a sza bad ság; az

üd vö zü lés; az al ko tó szel le mû; a bá tor, ge rin ces; a meg bo csá tó; az önál ló és az

ud va ri as. A SÚLY és BPGAY ös  sze ha son lí tá sa kor ti zen öt Rokeach-érték

meg íté lé se nem kü lön bö zött szig ni fi kán san a két min tá ban. Ezek vol -

tak: az anya gi jó lét; az egyen lõ ség; az el vég zett mun ka örö me; az ér de kes élet; az

em be ri ön ér zet; a sza bad ság; a tár sa dal mi meg be csü lés; az üd vö zü lés; az al ko tó
szel le mû; a bá tor, ge rin ces; a fe le lõs ség tel jes; a lo gi kus gon dol ko dá sú; a meg bo -
csá tó; az önál ló és az ud va ri as. Vé gül a GAY és a BPGAY min ták ese té -

ben egyet len olyan Rokeach-érték sem adó dott, amely nek meg íté lé se a

két min ta kö zött szig ni fi kán san kü lön bö zött vol na egy más tól. 

A négy so ka ság páronkénti vizs gá la ta alap ján el mond ha tó, hogy a

négy min ta kö zül a leg ke ve sebb ér ték vá lasz tás be li el té rés a GAY és a

BPGAY min ták, míg a leg na gyobb mér té kû el té rés a MIND és a GAY

min ták kö zött fe dez he tõ fel. A MIND és a SÚLY min ták ese té ben 19

Rokeach-értéknél, a SÚLY és BPGAY min ták ese té ben 15 Rokeach-

értéknél, a SÚLY és GAY, il let ve a MIND és BPGAY min ták ese té ben

egy aránt 12 Rokeach-értéknél, míg a MIND és GAY min ták ese té ben

csak 10 Rokeach-értéknél nem mu tat ko zott szig ni fi káns kü lönb ség az

adott ér té kek meg íté lé sé ben. Az ér ték pre fe ren ci ák ha son ló sá ga szem pont já -
ból te hát a GAY-BPGAY min ták áll tak a leg kö ze lebb egy más hoz, majd sor rend -
ben a MIND-SÚLY; a SÚLY-BPGAY; a SÚLY-GAY, il let ve a MIND-BPGAY;
vé gül pe dig a MIND-GAY min ta pá ro sok kö vet kez tek.

Ez után ar ra a kér dés re ke res tem a vá laszt, hogy a Rokeach-teszt

ered mé nye it te kint ve a min ták ban sze rep lõ élet ko ri és is ko lai vég zett -

sé gi cso por tok ér ték vá lasz tá sai szig ni fi kán san kü lön böz nek-e egy más tól

(Sig.= 0,05 meg bíz ha tó sá gi szin ten): az az mely ér té kek szó ró dá sa szig ni -

lá nos prob lé mát je lent (vö.: Quam-Whitford, 1992). Eze ket a cso por to kat

ugyan is ne he zebb meg kö ze lí te ni, fõ ként mert a me leg és lesz bi kus po li ti -

kai, tár sa dal mi ak ti viz mus ban vál lalt sze re pük igen cse kély, így sok eset -

ben nem tud nak ró luk, il let ve õk sem tud nak azok ról az al kal mak ról, ahol

meg mu tat koz hat ná nak. Ezek re a cso por tok ra ál ta lá ban jel lem zõ a ki sebb

„ön meg mu ta tá si vágy”, va gyis több sé gük nem akar vagy nem tud a kí vánt

mó don meg nyil vá nul ni kül sõ szem lé lõk elõtt.

A négy min ta mediánértékeinek kor re lá ci ós vizs gá la ta alap ján te -

hát az mond ha tó, hogy az egyes min ták élet ko ri és is ko lai vég zett sé gi

cso port ja i nak ér ték vá lasz tá sá ban – a két em lí tett kis elem szá mú cso -

port tól el te kint ve – egy más hoz na gyon ha son ló min tá za to kat fi gyel he -

tünk meg. A GAY, a BPGAY és a SÚLY min ták ban ta pasz tal ha tó ki sebb

el té ré sek pe dig el sõ sor ban a ne he zeb ben meg kö ze lít he tõ ma xi mum 8

ál ta lá nos is ko lai vég zett ség gel ren del ke zõ, il let ve a 60 év fe let ti me le -

gek nek az ere de ti me leg – GAY – min tá ra jel lem zõ alul rep re zen tált sá -

gá ból adó dik. 

5.2. Az át lag ér té kek szó ró dá sá nak vizs gá la ta 

szignifikancia-szint és linearitás szem pont já ból

Az elem zés kö vet ke zõ fá zi sá ban elõ ször ANOVA-teszt se gít sé gé vel

meg néz tem, hogy a négy so ka sá got együt te sen vizs gál va hol mu tat koz -

nak, il let ve hol nem mu tat koz nak szig ni fi káns el té ré sek az ér ték pre fe -

ren ci ák ban. A szignifikancia-szint hat eset ben ha lad ta meg a 0,05-ös ér -

té ket. A négy min tá ban a kö vet ke zõ hat Rokeach-érték meg íté lé sé ben

nem mu tat ko zott szig ni fi káns kü lönb ség: az el vég zett mun ka örö me; az

em be ri ön ér zet; a bá tor, ge rin ces; a fe le lõs ség tel jes; a meg bo csá tó és az önál ló ér -

té kek nél. Ezek nek az ér té kek nek a meg íté lé se te hát a négy so ka ság ban

egy sé ges nek mond ha tó. 

A négy min tá val pá ron ként el vé gez ve az át la gok egyen lõ sé gé re vo -

nat ko zó t-tesz tet a kö vet ke zõ ered mé nye ket kap tam. A MIND és

SÚLY min ták vizs gá la tá nál ti zen ki lenc Rokeach-értéknél nem mu tat -

ko zott szig ni fi káns kü lönb ség. Ezek vol tak: a bé ke; a bel sõ har mó nia; az

el vég zett mun ka örö me; az iga zi ba rát ság; a kel le mes élet; a szép ség vi lá ga; az

üd vö zü lés; a bá tor, ge rin ces; az elõ í té let tõl men tes; az ér tel mes; a fe gyel me zett; a
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A SÚLY min tá ban is ko lai vég zett ség sze rint je len tõ sen szó ró dik az

ér de kes élet, az iga zi sze re lem, a szép ség vi lá ga, az elõ í té let tõl men tes és a fe gyel -
me zett ér té kek meg íté lé se, me lyek kö zül csak a szép ség vi lá ga ér ték fon -

tos sá gá nak nö ve ke dé se és az is ko lai vég zett ség nö ve ke dé se kö zött mu -

tat ha tó ki li ne á ris kap cso lat. Szá mot te võ az élet kor sze rin ti szó ró dás a fe -
gyel me zett és az elõ í té let tõl men tes ér té kek nél, mely utób bi ese té ben az

élet kor nö ve ke dé sé vel li ne á ri san nõ az elõ í té let-men tes ség je len tõ sé ge. 

Az egy más sal kö zel meg egye zõ élet ko ri, is ko lai vég zett sé gi és lak -

hely sze rin ti meg osz lá sok kal jel le mez he tõ BPGAY és SÚLY min tá kat

ös  sze ha son lít va el mond ha tó, hogy a bu da pes ti me leg min ta az ér ték vá -

lasz tá sok te kin te té ben a sú lyo zott min tá nál ho mo gé nebb ké pet mu tat. 

5.3. A min ták vizs gá la ta sok di men zi ós ská lá zás sal

Az em pi ri kus vizs gá lat utol só fá zi sá ban egy több di men zi ós ská lá zá si

mód szert vá lasz tot tam az elem zés hez, mert en nek a mód szer nek a se -

gít sé gé vel igen jól ki mu tat ha tók a négy adat bá zis ra jel lem zõ ér ték vá -

lasz tá si min tá za tok el té ré sei és ha son ló sá gai. Az itt ka pott ered mé nyek

se gít sé gé vel olyan „tér ké pek” raj zol ha tók, me lyek szem lé le tes sé és így

kön  nyeb ben ér tel mez he tõ vé te szik a ko ráb ban eset leg rejt ve ma radt

ös  sze füg gé se ket. To váb bá ez az el já rás ar ra is al kal mas nak tûnt, hogy

ed di gi kö vet kez te té se i met újabb szem pont ok alap ján meg erõ sít sem

vagy meg kér dõ je lez zem.

A sok di men zi ós ská lá zás (MultiDimensional Scaling; MDS) olyan ma -

te ma ti kai el já rás, amel  lyel le he tõ ség nyí lik az ada tok rej tett struk tú rá já -

nak vizs gá la tá ra (vö.: Füs tös [et al.]: 1997:55–90). A töb bi ská lá zó mo -

dell hez ha son ló an az ob jek tu mok az ál la pot tér pont ja i ként je len nek

meg úgy, hogy a ha son ló ob jek tu mok ke rül nek kö zel egy más hoz. Az

ob jek tu mok hal ma zá nak ele me it te hát a sok di men zi ós tér egy-egy

pont já val rep re zen tál juk és a köz tük lé võ kap cso la to kat kü lön bö zõ sé ge ik

em pi ri kus mé ré sé vel fe jez zük ki. 

El sõ lé pés ként a négy min tá ból egyen ként olyan adat mát ri xo kat hoz -

tam lét re, me lyek sor vek to ra i ként az egyes min ták élet ko ri és is ko lai vég -

zett sé gi cso port jai, osz lop vek to ra i ként pe dig a Rokeach-értékek mediánjai

sze re pel tek – az az az adat fáj lok vál to zói a Rokeach-értékek mediánjai,

ese tei pe dig az élet ko ri és vég zett sé gi cso por tok vol tak. Így az ALSCAL

fi káns. A variancia-analízis el vég zé se után azt vizs gál tam, hogy a négy

min ta élet ko ri, il let ve vég zett sé gi cso port ja in be lül mely ér té kek szó ró -

dá sa li ne á ris: az az ér vé nye sül-e va la mi fé le ten den ci a sze rû ös  sze füg gés

az egyes ér té kek meg íté lé se és az élet kor, il let ve az is ko lai vég zett ség

nö ve ke dé se kö zött.

El sõ lé pés ként variancia-analízis (ANOVA) se gít sé gé vel mind a

négy min tá ban át te kin tet tem az ér té kek szó ró dá sát az élet ko ri és az is -

ko lai vég zett sé gi cso por to kon be lül. Ahol a – cso por tok varianciáinak

azo nos sá gát tesz te lõ – F-pró ba meg bíz ha tó sá gi szint je 0,05 ér ték nél ala -

cso nyabb, ott el mond ha tó, hogy az adott Rokeach-érték rang so ro lá sát

te kint ve a vizs gált élet ko ri vagy is ko lai vég zett sé gi cso por tok varianciái

szig ni fi kán san kü lön böz nek.

Azon ér té kek szó ró dá sát vizs gál va, me lyek meg íté lé sé ben a me leg

és a nem me leg min ták kö zött je len tõs el té rés mu tat ko zott – ezek vol -

tak a csa lá di biz ton ság, a bé ke, a ha za biz ton sá ga, a bel sõ har mó nia, az iga zi
ba rát ság, az iga zi sze re lem, a szép ség vi lá ga, az elõ í té let tõl men tes és a fe gyel -
me zett –, a linearitást is fi gye lem be vé ve a kö vet ke zõ ket ta lál juk. 

A GAY min tá ban az is ko lai vég zett ség sze rin ti cso por tok a bel sõ har -
mó ni át el té rõ fon tos sá gú ként rang so rol ják: az is ko lai vég zett ség gel nõ en -

nek az ér ték nek a fon tos sá ga. Az élet ko ri cso por tok kö zött a csa lá di biz -
ton ság és az iga zi sze re lem meg íté lé sé ben ta pasz tal ha tók na gyobb el té ré -

sek. Az iga zi sze re lem fon tos sá gá nak csök ke né se az élet kor ral nö vek szik.

A ki lenc kö ze lebb rõl vizs gált ér ték te kin te té ben a MIND min tá ban

ta pasz tal ha tó a leg na gyobb szó ró dás mind az is ko lai vég zett sé gi, mind az

élet ko ri cso por tok sze rint, ahol a kap cso la tok ra min den hol jel lem zõ a

linearitás. Így az is ko lai vég zett ség gel csök ken a bé ke és a ha za biz ton sá ga,
míg egy re nö vek szik a bel sõ har mó nia, az iga zi ba rát ság, az iga zi sze re lem, a

szép ség vi lá ga és az elõ í té let tõl men tes ér té kek fon tos sá ga. Az élet kor nö ve -

ke dé sé vel pe dig csök ken ni lát szik az iga zi sze re lem je len tõ sé ge, míg a bé ke,
a ha za biz ton sá ga és a szép ség vi lá ga egy re fon to sabb nak tû nik.

A BPGAY min tá ban is ko lai vég zett ség sze rint csak a leg fel jebb ál -

ta lá nos is ko lai vég zett sé gû cso port íté li meg a töb bi cso port tól jó val

ked ve zõt le neb bül a bel sõ har mó nia ér té ket: az is ko lai vég zett ség és a bel sõ
har mó nia ér ték kö zött fenn áll a li ne á ris kap cso lat. Az élet ko ri cso por tok

sze rint szó ró dik az iga zi sze re lem és a szép ség vi lá ga ér té kek meg íté lé se,

ahol az iga zi sze re lem fon tos sá ga az élet kor nö ve ke dé sé vel csök ken.
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A SÚLY min tá ban is ko lai vég zett ség sze rint je len tõ sen szó ró dik az

ér de kes élet, az iga zi sze re lem, a szép ség vi lá ga, az elõ í té let tõl men tes és a fe gyel -
me zett ér té kek meg íté lé se, me lyek kö zül csak a szép ség vi lá ga ér ték fon -

tos sá gá nak nö ve ke dé se és az is ko lai vég zett ség nö ve ke dé se kö zött mu -

tat ha tó ki li ne á ris kap cso lat. Szá mot te võ az élet kor sze rin ti szó ró dás a fe -
gyel me zett és az elõ í té let tõl men tes ér té kek nél, mely utób bi ese té ben az

élet kor nö ve ke dé sé vel li ne á ri san nõ az elõ í té let-men tes ség je len tõ sé ge. 

Az egy más sal kö zel meg egye zõ élet ko ri, is ko lai vég zett sé gi és lak -

hely sze rin ti meg osz lá sok kal jel le mez he tõ BPGAY és SÚLY min tá kat

ös  sze ha son lít va el mond ha tó, hogy a bu da pes ti me leg min ta az ér ték vá -

lasz tá sok te kin te té ben a sú lyo zott min tá nál ho mo gé nebb ké pet mu tat. 

5.3. A min ták vizs gá la ta sok di men zi ós ská lá zás sal

Az em pi ri kus vizs gá lat utol só fá zi sá ban egy több di men zi ós ská lá zá si

mód szert vá lasz tot tam az elem zés hez, mert en nek a mód szer nek a se -

gít sé gé vel igen jól ki mu tat ha tók a négy adat bá zis ra jel lem zõ ér ték vá -

lasz tá si min tá za tok el té ré sei és ha son ló sá gai. Az itt ka pott ered mé nyek

se gít sé gé vel olyan „tér ké pek” raj zol ha tók, me lyek szem lé le tes sé és így

kön  nyeb ben ér tel mez he tõ vé te szik a ko ráb ban eset leg rejt ve ma radt

ös  sze füg gé se ket. To váb bá ez az el já rás ar ra is al kal mas nak tûnt, hogy

ed di gi kö vet kez te té se i met újabb szem pont ok alap ján meg erõ sít sem

vagy meg kér dõ je lez zem.

A sok di men zi ós ská lá zás (MultiDimensional Scaling; MDS) olyan ma -

te ma ti kai el já rás, amel  lyel le he tõ ség nyí lik az ada tok rej tett struk tú rá já -

nak vizs gá la tá ra (vö.: Füs tös [et al.]: 1997:55–90). A töb bi ská lá zó mo -

dell hez ha son ló an az ob jek tu mok az ál la pot tér pont ja i ként je len nek

meg úgy, hogy a ha son ló ob jek tu mok ke rül nek kö zel egy más hoz. Az

ob jek tu mok hal ma zá nak ele me it te hát a sok di men zi ós tér egy-egy

pont já val rep re zen tál juk és a köz tük lé võ kap cso la to kat kü lön bö zõ sé ge ik

em pi ri kus mé ré sé vel fe jez zük ki. 

El sõ lé pés ként a négy min tá ból egyen ként olyan adat mát ri xo kat hoz -

tam lét re, me lyek sor vek to ra i ként az egyes min ták élet ko ri és is ko lai vég -

zett sé gi cso port jai, osz lop vek to ra i ként pe dig a Rokeach-értékek mediánjai

sze re pel tek – az az az adat fáj lok vál to zói a Rokeach-értékek mediánjai,

ese tei pe dig az élet ko ri és vég zett sé gi cso por tok vol tak. Így az ALSCAL

fi káns. A variancia-analízis el vég zé se után azt vizs gál tam, hogy a négy

min ta élet ko ri, il let ve vég zett sé gi cso port ja in be lül mely ér té kek szó ró -

dá sa li ne á ris: az az ér vé nye sül-e va la mi fé le ten den ci a sze rû ös  sze füg gés

az egyes ér té kek meg íté lé se és az élet kor, il let ve az is ko lai vég zett ség

nö ve ke dé se kö zött.

El sõ lé pés ként variancia-analízis (ANOVA) se gít sé gé vel mind a

négy min tá ban át te kin tet tem az ér té kek szó ró dá sát az élet ko ri és az is -

ko lai vég zett sé gi cso por to kon be lül. Ahol a – cso por tok varianciáinak

azo nos sá gát tesz te lõ – F-pró ba meg bíz ha tó sá gi szint je 0,05 ér ték nél ala -

cso nyabb, ott el mond ha tó, hogy az adott Rokeach-érték rang so ro lá sát

te kint ve a vizs gált élet ko ri vagy is ko lai vég zett sé gi cso por tok varianciái

szig ni fi kán san kü lön böz nek.

Azon ér té kek szó ró dá sát vizs gál va, me lyek meg íté lé sé ben a me leg

és a nem me leg min ták kö zött je len tõs el té rés mu tat ko zott – ezek vol -

tak a csa lá di biz ton ság, a bé ke, a ha za biz ton sá ga, a bel sõ har mó nia, az iga zi
ba rát ság, az iga zi sze re lem, a szép ség vi lá ga, az elõ í té let tõl men tes és a fe gyel -
me zett –, a linearitást is fi gye lem be vé ve a kö vet ke zõ ket ta lál juk. 

A GAY min tá ban az is ko lai vég zett ség sze rin ti cso por tok a bel sõ har -
mó ni át el té rõ fon tos sá gú ként rang so rol ják: az is ko lai vég zett ség gel nõ en -

nek az ér ték nek a fon tos sá ga. Az élet ko ri cso por tok kö zött a csa lá di biz -
ton ság és az iga zi sze re lem meg íté lé sé ben ta pasz tal ha tók na gyobb el té ré -

sek. Az iga zi sze re lem fon tos sá gá nak csök ke né se az élet kor ral nö vek szik.

A ki lenc kö ze lebb rõl vizs gált ér ték te kin te té ben a MIND min tá ban

ta pasz tal ha tó a leg na gyobb szó ró dás mind az is ko lai vég zett sé gi, mind az

élet ko ri cso por tok sze rint, ahol a kap cso la tok ra min den hol jel lem zõ a

linearitás. Így az is ko lai vég zett ség gel csök ken a bé ke és a ha za biz ton sá ga,
míg egy re nö vek szik a bel sõ har mó nia, az iga zi ba rát ság, az iga zi sze re lem, a

szép ség vi lá ga és az elõ í té let tõl men tes ér té kek fon tos sá ga. Az élet kor nö ve -

ke dé sé vel pe dig csök ken ni lát szik az iga zi sze re lem je len tõ sé ge, míg a bé ke,
a ha za biz ton sá ga és a szép ség vi lá ga egy re fon to sabb nak tû nik.

A BPGAY min tá ban is ko lai vég zett ség sze rint csak a leg fel jebb ál -

ta lá nos is ko lai vég zett sé gû cso port íté li meg a töb bi cso port tól jó val

ked ve zõt le neb bül a bel sõ har mó nia ér té ket: az is ko lai vég zett ség és a bel sõ
har mó nia ér ték kö zött fenn áll a li ne á ris kap cso lat. Az élet ko ri cso por tok

sze rint szó ró dik az iga zi sze re lem és a szép ség vi lá ga ér té kek meg íté lé se,

ahol az iga zi sze re lem fon tos sá ga az élet kor nö ve ke dé sé vel csök ken.
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Az így ka pott ered mé nye ket vizs gál va szin tén fel tû nõ ek egy részt a

BPGAY és GAY min ták, más részt a SÚLY és a MIND min ták kö zöt ti

ha son ló sá gok. A BPGAY és a GAY min ta ALSCAL el já rás sal nyert „tér -

ké pe i nek” egy más hoz na gyon kö ze lí tõ min tá za ta it te kint ve az egyet len

je len tõs kü lönb ség a bel sõ har mó nia és az iga zi sze re lem ér ték két min ta

kö zöt ti „hely cse ré jé bõl” adó dik: a mind két min tá ban szin te azo nos he -

lyet el fog la ló iga zi ba rát ság ér ték szom széd sá gá ban ugyan is a BPGAY-

ben az iga zi sze re lem, míg a GAY-ben a bel sõ har mó nia ta lál ha tó. 

A SÚLY és a MIND min ták nagy mér té kû ha son ló sá gát fõ ként há -

rom ér ték – az iga zi sze re lem, a fe gyel me zett és az ér de kes, vál to za tos élet –

tö ri meg. A MIND min tá ban az iga zi sze re lem fel tû nõ en el tá vo lo dik a

töb bi ér ték tõl, míg a SÚLY min tá ban az iga zi sze re lem „he lyén” a fe gyel -
me zett ér té ket ta lál juk, amely fe lé kö ze lít az ér de kes, vál to za tos élet is. A

SÚLY min tá ban – a BPGAY-hez ha son ló an és a MIND-tõl el té rõ en – az

iga zi sze re lem és az iga zi ba rát ság vi szony lag kö zel ke rül nek egy más hoz,

vi szont a BPGAY min tá hoz ké pest is mét jó val kö ze leb bi kap cso lat fe -

dez he tõ fel a bel sõ har mó nia, a csa lá di biz ton ság és a bé ke ér té kek kö zött.

A bel sõ har mó nia és a csa lá di biz ton ság ér té ket rep re zen tá ló pon tok tá vol -

sá gát vizs gál va is azt ta lál juk, hogy míg a SÚLY és a MIND min ták ban

ez kö zel azo nos – egy egy ség nyi –, ad dig a BPGAY min tá ban ez a tá vol -

ság már meg dup lá zó dik, a GAY min tá ban pe dig még en nél is je len tõ -

seb bé – két és fél egy ség nyi vé – vá lik. 

A Rokeach-értékeknek az egyes min ták élet ko ri és is ko lai vég zett -

sé gi cso port jai ál tal meg ha tá ro zott tér ben va ló áb rá zo lá sa te hát ar ról ta -

nús ko dik, hogy a me leg min ták ér ték vá lasz tá si min tá za ta szo ro sabb

kap cso lat ban áll egy más sal, mint a SÚLY és a MIND min tá é val. 

A kö vet ke zõ lé pés ben a ki in du lás hoz hasz nált mát ri xok transz po -

ná lá sá val olyan adat mát ri xo kat hoz tam lét re, me lyek ben a sor vek to ro -

kat a Rokeach-értékek mediánjai, az osz lop vek to ro kat pe dig az egyes

min ták élet ko ri és is ko lai vég zett sé gi cso port jai al kot ták – az az az adat -

fáj lok vál to zói az élet ko ri és vég zett sé gi cso por tok, ese tei pe dig a

Rokeach-értékek mediánjai vol tak. Ez után az ALSCAL el já rás – ezen

be lül is két di men zi ós ská lá zás – al kal ma zá sá val le he tõ ség nyílt az egyes

min ták élet ko ri és vég zett sé gi cso port ja i nak áb rá zo lá sá ra a Rokeach-

értékek te ré ben. 

Az egyes min ták ra jel lem zõ élet ko ri és is ko lai vég zett sé gi cso por -

tok nak a Rokeach-értékek te ré ben va ló el he lye zé se kor az egyes cso por -

el já rás sal áb rá zol ha tó vá vál tak a Rokeach-értékek az egyes min ták élet ko ri

és is ko lai vég zett sé gi cso port jai ál tal meg ha tá ro zott tér ben. 

Az áb rák azt mu tat ták, hogy több a ha son ló ság egy részt a BPGAY

és a GAY min ták ból, más részt a SÚLY és a MIND min ták ból nyert

ered mé nyek, mint a BPGAY és a SÚLY min ta „tér ké pei” kö zött. Ezek

az ered mé nyek alá tá maszt ják ar ra vo nat ko zó hi po té zi se met, hogy a me -

leg fér fi ak és a ma gyar né pes ség ér ték pre fe ren ci á it ös  sze ha son lít va je -

len tõs kü lönb sé gek re szá mít ha tunk. 

Fel tû nõ pél dá ul, hogy a két me leg min tá ban mi lyen kö zel ke rül -

nek egy más hoz az iga zi ba rát ság, az iga zi sze re lem, az ér tel mes, a sze re tet tel -
jes, a sza va hi he tõ ér té kek, il let ve a kis sé el kü lö nü lõ bé ke; és hogy mind -

ezek tõl mi lyen – vi szony lag nagy – tá vol ság ra ta lál ha tó a csa lá di biz ton -
ság ér ték. A csa lá di biz ton ság tól mind két me leg min tá ban szin tén

vi szony lag mes  sze ke rül a bel sõ har mó nia, de míg a GAY min tá ban ezt az

ér té ket az iga zi ba rát ság köz vet len kö ze lé ben ta lál juk, ad dig a BPGAY-

ben ugyan an  nyi ra el kü lö nül az iga zi ba rát ság tól és sze re lem tõl, mint a csa -
lá di biz ton ság tól.

A MIND és a SÚLY min ták ban az iga zi ba rát ság és az iga zi sze re lem
ér té kek el tá vo lod nak egy más tól, vi szont a me leg min ták hoz ké pest jó -

val kö ze leb bi kap cso lat fe dez he tõ fel a bel sõ har mó nia, a csa lá di biz ton ság
és a bé ke ér té kek kö zött. A SÚLY min tá hoz ké pest azon ban az ez utób bi

há rom ér té ket rep re zen tá ló pon tok nak az egy más tól va ló tá vol sá ga kö -

zel két sze re se a BPGAY min tá ban.

A szem lé le tes ség ked vé ért az elõb bi el já rást meg is mé tel tem úgy,

hogy a sok di men zi ós ská lá zás hoz hasz nált adat mát rix osz lop vek to ra i nak

szá mát le csök ken tet tem az ál tal, hogy a négy min tá ban kö zel azo nos fon -

 tos  sá gú ként meg ítélt Rokeach-értékeket – pél dá ul az egy sé ge sen min -

den hol nagy fon tos sá gú bol dog ság és anya gi jó lét, il let ve a na gyon ke vés sé

fon tos nak tû nõ üd vö zü lés vagy en ge del mes ér té ke ket – ki hagy tam. 

Így az adat fájl vál to zói kö zött csak an nak a tíz Rokeach-értéknek a

mediánját sze re pel tet tem – ezek vol tak a csa lá di biz ton ság, a bé ke, a ha za
biz ton sá ga, a bel sõ har mó nia, az iga zi ba rát ság, az iga zi sze re lem, a szép ség vi -
lá ga, az ér de kes, vál to za tos élet, az elõ í té let tõl men tes és a fe gyel me zett –, me -

lyek nek a fon tos sá gi rang so ro lá sa kö zött a négy min tá ban – kü lö nö sen a

BPGAY és a SÚLY min tá ban – a ko ráb bi vizs gá la tok alap ján a leg na -

gyobb el té ré sek mu tat koz tak. 
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Az így ka pott ered mé nye ket vizs gál va szin tén fel tû nõ ek egy részt a

BPGAY és GAY min ták, más részt a SÚLY és a MIND min ták kö zöt ti

ha son ló sá gok. A BPGAY és a GAY min ta ALSCAL el já rás sal nyert „tér -

ké pe i nek” egy más hoz na gyon kö ze lí tõ min tá za ta it te kint ve az egyet len

je len tõs kü lönb ség a bel sõ har mó nia és az iga zi sze re lem ér ték két min ta

kö zöt ti „hely cse ré jé bõl” adó dik: a mind két min tá ban szin te azo nos he -

lyet el fog la ló iga zi ba rát ság ér ték szom széd sá gá ban ugyan is a BPGAY-

ben az iga zi sze re lem, míg a GAY-ben a bel sõ har mó nia ta lál ha tó. 

A SÚLY és a MIND min ták nagy mér té kû ha son ló sá gát fõ ként há -

rom ér ték – az iga zi sze re lem, a fe gyel me zett és az ér de kes, vál to za tos élet –

tö ri meg. A MIND min tá ban az iga zi sze re lem fel tû nõ en el tá vo lo dik a

töb bi ér ték tõl, míg a SÚLY min tá ban az iga zi sze re lem „he lyén” a fe gyel -
me zett ér té ket ta lál juk, amely fe lé kö ze lít az ér de kes, vál to za tos élet is. A

SÚLY min tá ban – a BPGAY-hez ha son ló an és a MIND-tõl el té rõ en – az

iga zi sze re lem és az iga zi ba rát ság vi szony lag kö zel ke rül nek egy más hoz,

vi szont a BPGAY min tá hoz ké pest is mét jó val kö ze leb bi kap cso lat fe -

dez he tõ fel a bel sõ har mó nia, a csa lá di biz ton ság és a bé ke ér té kek kö zött.

A bel sõ har mó nia és a csa lá di biz ton ság ér té ket rep re zen tá ló pon tok tá vol -

sá gát vizs gál va is azt ta lál juk, hogy míg a SÚLY és a MIND min ták ban

ez kö zel azo nos – egy egy ség nyi –, ad dig a BPGAY min tá ban ez a tá vol -

ság már meg dup lá zó dik, a GAY min tá ban pe dig még en nél is je len tõ -

seb bé – két és fél egy ség nyi vé – vá lik. 

A Rokeach-értékeknek az egyes min ták élet ko ri és is ko lai vég zett -

sé gi cso port jai ál tal meg ha tá ro zott tér ben va ló áb rá zo lá sa te hát ar ról ta -

nús ko dik, hogy a me leg min ták ér ték vá lasz tá si min tá za ta szo ro sabb

kap cso lat ban áll egy más sal, mint a SÚLY és a MIND min tá é val. 

A kö vet ke zõ lé pés ben a ki in du lás hoz hasz nált mát ri xok transz po -

ná lá sá val olyan adat mát ri xo kat hoz tam lét re, me lyek ben a sor vek to ro -

kat a Rokeach-értékek mediánjai, az osz lop vek to ro kat pe dig az egyes

min ták élet ko ri és is ko lai vég zett sé gi cso port jai al kot ták – az az az adat -

fáj lok vál to zói az élet ko ri és vég zett sé gi cso por tok, ese tei pe dig a

Rokeach-értékek mediánjai vol tak. Ez után az ALSCAL el já rás – ezen

be lül is két di men zi ós ská lá zás – al kal ma zá sá val le he tõ ség nyílt az egyes

min ták élet ko ri és vég zett sé gi cso port ja i nak áb rá zo lá sá ra a Rokeach-

értékek te ré ben. 

Az egyes min ták ra jel lem zõ élet ko ri és is ko lai vég zett sé gi cso por -

tok nak a Rokeach-értékek te ré ben va ló el he lye zé se kor az egyes cso por -

el já rás sal áb rá zol ha tó vá vál tak a Rokeach-értékek az egyes min ták élet ko ri

és is ko lai vég zett sé gi cso port jai ál tal meg ha tá ro zott tér ben. 

Az áb rák azt mu tat ták, hogy több a ha son ló ság egy részt a BPGAY

és a GAY min ták ból, más részt a SÚLY és a MIND min ták ból nyert

ered mé nyek, mint a BPGAY és a SÚLY min ta „tér ké pei” kö zött. Ezek

az ered mé nyek alá tá maszt ják ar ra vo nat ko zó hi po té zi se met, hogy a me -

leg fér fi ak és a ma gyar né pes ség ér ték pre fe ren ci á it ös  sze ha son lít va je -

len tõs kü lönb sé gek re szá mít ha tunk. 

Fel tû nõ pél dá ul, hogy a két me leg min tá ban mi lyen kö zel ke rül -

nek egy más hoz az iga zi ba rát ság, az iga zi sze re lem, az ér tel mes, a sze re tet tel -
jes, a sza va hi he tõ ér té kek, il let ve a kis sé el kü lö nü lõ bé ke; és hogy mind -

ezek tõl mi lyen – vi szony lag nagy – tá vol ság ra ta lál ha tó a csa lá di biz ton -
ság ér ték. A csa lá di biz ton ság tól mind két me leg min tá ban szin tén

vi szony lag mes  sze ke rül a bel sõ har mó nia, de míg a GAY min tá ban ezt az

ér té ket az iga zi ba rát ság köz vet len kö ze lé ben ta lál juk, ad dig a BPGAY-

ben ugyan an  nyi ra el kü lö nül az iga zi ba rát ság tól és sze re lem tõl, mint a csa -
lá di biz ton ság tól.

A MIND és a SÚLY min ták ban az iga zi ba rát ság és az iga zi sze re lem
ér té kek el tá vo lod nak egy más tól, vi szont a me leg min ták hoz ké pest jó -

val kö ze leb bi kap cso lat fe dez he tõ fel a bel sõ har mó nia, a csa lá di biz ton ság
és a bé ke ér té kek kö zött. A SÚLY min tá hoz ké pest azon ban az ez utób bi

há rom ér té ket rep re zen tá ló pon tok nak az egy más tól va ló tá vol sá ga kö -

zel két sze re se a BPGAY min tá ban.

A szem lé le tes ség ked vé ért az elõb bi el já rást meg is mé tel tem úgy,

hogy a sok di men zi ós ská lá zás hoz hasz nált adat mát rix osz lop vek to ra i nak

szá mát le csök ken tet tem az ál tal, hogy a négy min tá ban kö zel azo nos fon -

 tos  sá gú ként meg ítélt Rokeach-értékeket – pél dá ul az egy sé ge sen min -

den hol nagy fon tos sá gú bol dog ság és anya gi jó lét, il let ve a na gyon ke vés sé

fon tos nak tû nõ üd vö zü lés vagy en ge del mes ér té ke ket – ki hagy tam. 

Így az adat fájl vál to zói kö zött csak an nak a tíz Rokeach-értéknek a

mediánját sze re pel tet tem – ezek vol tak a csa lá di biz ton ság, a bé ke, a ha za
biz ton sá ga, a bel sõ har mó nia, az iga zi ba rát ság, az iga zi sze re lem, a szép ség vi -
lá ga, az ér de kes, vál to za tos élet, az elõ í té let tõl men tes és a fe gyel me zett –, me -

lyek nek a fon tos sá gi rang so ro lá sa kö zött a négy min tá ban – kü lö nö sen a

BPGAY és a SÚLY min tá ban – a ko ráb bi vizs gá la tok alap ján a leg na -

gyobb el té ré sek mu tat koz tak. 
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pest azon ban a GAY min tá ban sok kal kö ze lebb van nak egy más hoz az

egy más hoz ha son ló ér ték vá lasz tás sal jel le mez he tõ – fel sõ fo kú vég zett -

sé gû, 40–49 éves, 30 év alat ti, kö zép fo kú vég zett sé gû, 30–39 éves – cso -

por tok. A SÚLY min tá ban egyet len cso port nak – a szak mun kás vég zett -

sé gû ek nek – a kü lön ál lá sa tû nik fel, a ko ráb ban jel lem zõ sû rû sö dés

azon ban már nem fi gyel he tõ meg. A MIND min ta a ko ráb bi jel lem zõk

meg õr zé sé vel to vább ra is he te ro gén ké pet mu tat. 

Az élet ko ri és is ko lai vég zett sé gi cso por tok nak a Rokeach-értékek

te ré ben va ló meg je le ní té se alap ján el mond ha tó, hogy csak a MIND

min tá ból nyert „tér ké pe ken” fe dez he tõk fel olyan sza bály sze rû sé gek,

me lyek alap ján az egyik di men zió ér tel me zé se az élet kor ral, a má si ké

pe dig az is ko lai vég zett ség gel hoz ha tó ös  sze füg gés be. A tér pon tok szá -

má nak csök ken té sé vel ka pott ered mé nyek bõl jól lát szik, hogy a MIND
min ta ese té ben az élet kor és az is ko lai vég zett ség di men zió ki fe szí ti a te ret.
(Lásd az 1. áb rát.)

A SÚLY min ta tér ké pén vi szont már a két di men zió re du ká ló dá sa fi gyel -
he tõ meg. (Lásd a 2. áb rát.) Itt a két di men zi ós tér egy di men zi ós sá ké pe zõ dik le,
ahol egyet len pont – a szak mun kás ok cso port jáé – tel je sen el kü lö nül. A

to kat rep re zen tá ló pon tok tá vol sá gai jól mu tat ták a kü lön bö zõ cso por -

tok kö zöt ti ér ték vá lasz tás be li kü lönb sé ge ket. A BPGAY min tá ban a 30

év alat ti ak és a kö zép fo kú vég zett sé gû ek, a 30–39 éve sek és a fel sõ fo kú

vég zett sé gû ek, va la mint a 40–49 éve sek ér ték vá lasz tá sa áll leg kö ze lebb

egy más hoz. A szak mun kás vég zett sé gû ek és az 50–59 éve sek né mi leg

el tá vo lod nak ezek tõl a cso por tok tól, míg a ma xi mum nyolc ál ta lá nos is -

ko lai vég zett sé gû ek és a – tõ lük szin tén tá vol ra ke rü lõ – 60 év fe let ti ek

ta lál ha tók a leg mes  szebb az egy más hoz leg ha son lóbb ér ték vá lasz tás sal

jel le mez he tõ bel sõ kör tõl. 

A GAY min tá ban a BPGAY-hez ha son ló an a leg idõ seb bek és a leg -

ala cso nyabb is ko lai vég zett ség gel ren del ke zõk ke rül nek egy más tól is és

a töb bi cso port tól is a leg tá vo labb ra, míg a fenn ma ra dó hét cso por tot

rep re zen tá ló pon tok ös  sze sû rû söd nek – bár e sû rûbb góc szé le i re szin -

tén az 50–59 éve sek és a szak mun kás ok ke rül nek. 

A SÚLY min tá ban a 30–39 éve sek és a kö zép fo kú vég zett sé gû ek,

az 50–59 éve sek és a fel sõ fo kú vég zett sé gû ek, va la mint a 30 év alat ti ak

és a 40–49 éve sek cso port jai sû rû söd nek ös  sze és e cso por tok tól majd -

nem egyen lõ en nagy tá vol ság ra – de egy más tól is tá vol – ta lál juk a 60 év

fe let ti e ket, a ma xi mum nyolc ál ta lá nos is ko lai és a szak mun kás vég zett -

sé gû e ket. 

A négy kö zül a MIND min ta mu tat ja a leg he te ro gé nebb ké pet: itt

csak a 40–49 éve sek és a kö zép fo kú vég zett sé gû ek kö zöt ti ha son ló sá -

gok az iga zán szembetûnõek, míg a szé le ken a fel sõ fo kú vég zett sé gû e -

ket és a – tõ lük leg tá vo labb ra ke rü lõ – ma xi mum 8 ál ta lá nos is ko lai vég -

zett sé gû e ket ta lál juk, va la mint a 30 év alat ti a kat és a – tõ lük leg mesz -

 szebb, de a ma xi mum 8 ál ta lá nos is ko lai vég zett sé gû ek hez leg kö ze lebb

ta lál ha tó – 60 év fe let ti e ket. 

Ezek után a BPGAY, a GAY és a SÚLY min tá ban ta pasz talt „sû rû -

sö dé sek” kö ze leb bi vizs gá la ta cél já ból úgy vé gez tem el a sok di men zi ós

ská lá zást, hogy a ki in du lás hoz hasz nált adat mát ri xok ké szí té sé nél ki -

hagy tam a leg idõ seb bek – 60 év fe let ti ek – és a leg ala cso nyabb – ma xi -

mum 8 ál ta lá nos is ko lai – vég zett ség gel ren del ke zõk cso port ja it. Az így

nyert ered mé nyek azt mu tat ták, hogy a két me leg min tá ban to vább ra is

szem be tû nõ pont sû rû sö dé sek ma rad tak: mind két eset ben a 50–59 éve -

sek és a szak mun kás vég zett sé gû ek – te hát is mét a min tán be lü li leg -

idõ sebb és leg ala cso nyabb vég zett ség gel ren del ke zõ cso por tok – ke rül -

tek egy más tól és a töb bi ek tõl is a leg tá vo labb ra. A BPGAY min tá hoz ké -
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pest azon ban a GAY min tá ban sok kal kö ze lebb van nak egy más hoz az

egy más hoz ha son ló ér ték vá lasz tás sal jel le mez he tõ – fel sõ fo kú vég zett -

sé gû, 40–49 éves, 30 év alat ti, kö zép fo kú vég zett sé gû, 30–39 éves – cso -

por tok. A SÚLY min tá ban egyet len cso port nak – a szak mun kás vég zett -

sé gû ek nek – a kü lön ál lá sa tû nik fel, a ko ráb ban jel lem zõ sû rû sö dés

azon ban már nem fi gyel he tõ meg. A MIND min ta a ko ráb bi jel lem zõk

meg õr zé sé vel to vább ra is he te ro gén ké pet mu tat. 

Az élet ko ri és is ko lai vég zett sé gi cso por tok nak a Rokeach-értékek

te ré ben va ló meg je le ní té se alap ján el mond ha tó, hogy csak a MIND

min tá ból nyert „tér ké pe ken” fe dez he tõk fel olyan sza bály sze rû sé gek,

me lyek alap ján az egyik di men zió ér tel me zé se az élet kor ral, a má si ké

pe dig az is ko lai vég zett ség gel hoz ha tó ös  sze füg gés be. A tér pon tok szá -

má nak csök ken té sé vel ka pott ered mé nyek bõl jól lát szik, hogy a MIND
min ta ese té ben az élet kor és az is ko lai vég zett ség di men zió ki fe szí ti a te ret.
(Lásd az 1. áb rát.)

A SÚLY min ta tér ké pén vi szont már a két di men zió re du ká ló dá sa fi gyel -
he tõ meg. (Lásd a 2. áb rát.) Itt a két di men zi ós tér egy di men zi ós sá ké pe zõ dik le,
ahol egyet len pont – a szak mun kás ok cso port jáé – tel je sen el kü lö nül. A

to kat rep re zen tá ló pon tok tá vol sá gai jól mu tat ták a kü lön bö zõ cso por -

tok kö zöt ti ér ték vá lasz tás be li kü lönb sé ge ket. A BPGAY min tá ban a 30

év alat ti ak és a kö zép fo kú vég zett sé gû ek, a 30–39 éve sek és a fel sõ fo kú

vég zett sé gû ek, va la mint a 40–49 éve sek ér ték vá lasz tá sa áll leg kö ze lebb

egy más hoz. A szak mun kás vég zett sé gû ek és az 50–59 éve sek né mi leg

el tá vo lod nak ezek tõl a cso por tok tól, míg a ma xi mum nyolc ál ta lá nos is -

ko lai vég zett sé gû ek és a – tõ lük szin tén tá vol ra ke rü lõ – 60 év fe let ti ek

ta lál ha tók a leg mes  szebb az egy más hoz leg ha son lóbb ér ték vá lasz tás sal

jel le mez he tõ bel sõ kör tõl. 

A GAY min tá ban a BPGAY-hez ha son ló an a leg idõ seb bek és a leg -

ala cso nyabb is ko lai vég zett ség gel ren del ke zõk ke rül nek egy más tól is és

a töb bi cso port tól is a leg tá vo labb ra, míg a fenn ma ra dó hét cso por tot

rep re zen tá ló pon tok ös  sze sû rû söd nek – bár e sû rûbb góc szé le i re szin -

tén az 50–59 éve sek és a szak mun kás ok ke rül nek. 

A SÚLY min tá ban a 30–39 éve sek és a kö zép fo kú vég zett sé gû ek,

az 50–59 éve sek és a fel sõ fo kú vég zett sé gû ek, va la mint a 30 év alat ti ak

és a 40–49 éve sek cso port jai sû rû söd nek ös  sze és e cso por tok tól majd -

nem egyen lõ en nagy tá vol ság ra – de egy más tól is tá vol – ta lál juk a 60 év

fe let ti e ket, a ma xi mum nyolc ál ta lá nos is ko lai és a szak mun kás vég zett -

sé gû e ket. 

A négy kö zül a MIND min ta mu tat ja a leg he te ro gé nebb ké pet: itt

csak a 40–49 éve sek és a kö zép fo kú vég zett sé gû ek kö zöt ti ha son ló sá -

gok az iga zán szembetûnõek, míg a szé le ken a fel sõ fo kú vég zett sé gû e -

ket és a – tõ lük leg tá vo labb ra ke rü lõ – ma xi mum 8 ál ta lá nos is ko lai vég -

zett sé gû e ket ta lál juk, va la mint a 30 év alat ti a kat és a – tõ lük leg mesz -

 szebb, de a ma xi mum 8 ál ta lá nos is ko lai vég zett sé gû ek hez leg kö ze lebb

ta lál ha tó – 60 év fe let ti e ket. 

Ezek után a BPGAY, a GAY és a SÚLY min tá ban ta pasz talt „sû rû -

sö dé sek” kö ze leb bi vizs gá la ta cél já ból úgy vé gez tem el a sok di men zi ós

ská lá zást, hogy a ki in du lás hoz hasz nált adat mát ri xok ké szí té sé nél ki -

hagy tam a leg idõ seb bek – 60 év fe let ti ek – és a leg ala cso nyabb – ma xi -

mum 8 ál ta lá nos is ko lai – vég zett ség gel ren del ke zõk cso port ja it. Az így

nyert ered mé nyek azt mu tat ták, hogy a két me leg min tá ban to vább ra is

szem be tû nõ pont sû rû sö dé sek ma rad tak: mind két eset ben a 50–59 éve -

sek és a szak mun kás vég zett sé gû ek – te hát is mét a min tán be lü li leg -

idõ sebb és leg ala cso nyabb vég zett ség gel ren del ke zõ cso por tok – ke rül -

tek egy más tól és a töb bi ek tõl is a leg tá vo labb ra. A BPGAY min tá hoz ké -
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3. és 4. áb rán be mu ta tott me leg min ták tér ké pe in már egy ál ta lán nem fe dez -
he tõk fel tér ki fe szí tõ di men zi ók: – a szak mun kás ok és az 50–59 éve sek cso -

port ját meg je le ní tõ – két pont ki vé te lé vel a töb bi pont ös  sze sû rû sö dik.

Itt te hát a ko ráb bi di men zi ók fo lya ma tos sá gát fel vált ja egy diszk rét pont hal -
maz. E sû rû sö dé sek, me lyek – szem ben a SÚLY min tá val – a 60 év fe let ti

és ma xi mum 8 ál ta lá nos is ko lai vég zett sé gû cso por tok ki ha gyá sa után is

jel lem zõ ek ma rad tak, vi szont ar ra utal nak, hogy ér ték pre fe ren ci ák te kin te té -
ben nagy fo kú ha son ló ság ta pasz tal ha tó az 50 éves nél fi a ta labb leg alább kö zép -
fo kú vég zett ség gel ren del ke zõ ma gyar me leg fér fi ak kö ré ben. A négy so ka ság ér -
ték pre fe ren cia-min tá za tá nak ér tel me zé sé ben se gít sé get nyújt, ha fel té te lez zük egy
homoszexualitással kap cso la tos lá tens vál to zó meg lét ét: a me leg és nem me leg
min ták kö zött meg fi gyel he tõ el té ré sek, il let ve a két me leg min ta kö zöt ti ha son ló -
sá gok min den eset re er re mu tat nak. 

A négy min ta ér ték pre fe ren cia-min tá za ta i nak kö ze leb bi vizs gá la ta

ér de ké ben vé gül egy olyan adat mát rix szal dol goz tam, mely nek osz lop -

vek to ra it a négy min ta mediánértékei, sor vek to ra it pe dig a Rokeach-

értékek al kot ták – az az az adat fájl vál to zói a négy min ta mediánértékei,

míg ese tei a Rokeach-értékek vol tak. Így az ALSCAL el já rás ered mé -

nye ként le he tõ vé vált a négy so ka ság – a MIND, a SÚLY, a GAY és a

BPGAY min ták – mediánértékeinek áb rá zo lá sa a Rokeach-értékek te ré -

ben. Ez eset ben a vál to zók kis szá ma mi att egy di men zi ós ská lá zást al -

kal maz tam. 
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3. és 4. áb rán be mu ta tott me leg min ták tér ké pe in már egy ál ta lán nem fe dez -
he tõk fel tér ki fe szí tõ di men zi ók: – a szak mun kás ok és az 50–59 éve sek cso -

port ját meg je le ní tõ – két pont ki vé te lé vel a töb bi pont ös  sze sû rû sö dik.

Itt te hát a ko ráb bi di men zi ók fo lya ma tos sá gát fel vált ja egy diszk rét pont hal -
maz. E sû rû sö dé sek, me lyek – szem ben a SÚLY min tá val – a 60 év fe let ti

és ma xi mum 8 ál ta lá nos is ko lai vég zett sé gû cso por tok ki ha gyá sa után is

jel lem zõ ek ma rad tak, vi szont ar ra utal nak, hogy ér ték pre fe ren ci ák te kin te té -
ben nagy fo kú ha son ló ság ta pasz tal ha tó az 50 éves nél fi a ta labb leg alább kö zép -
fo kú vég zett ség gel ren del ke zõ ma gyar me leg fér fi ak kö ré ben. A négy so ka ság ér -
ték pre fe ren cia-min tá za tá nak ér tel me zé sé ben se gít sé get nyújt, ha fel té te lez zük egy
homoszexualitással kap cso la tos lá tens vál to zó meg lét ét: a me leg és nem me leg
min ták kö zött meg fi gyel he tõ el té ré sek, il let ve a két me leg min ta kö zöt ti ha son ló -
sá gok min den eset re er re mu tat nak. 

A négy min ta ér ték pre fe ren cia-min tá za ta i nak kö ze leb bi vizs gá la ta

ér de ké ben vé gül egy olyan adat mát rix szal dol goz tam, mely nek osz lop -

vek to ra it a négy min ta mediánértékei, sor vek to ra it pe dig a Rokeach-

értékek al kot ták – az az az adat fájl vál to zói a négy min ta mediánértékei,

míg ese tei a Rokeach-értékek vol tak. Így az ALSCAL el já rás ered mé -

nye ként le he tõ vé vált a négy so ka ság – a MIND, a SÚLY, a GAY és a

BPGAY min ták – mediánértékeinek áb rá zo lá sa a Rokeach-értékek te ré -

ben. Ez eset ben a vál to zók kis szá ma mi att egy di men zi ós ská lá zást al -

kal maz tam. 
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5.4. A ho mo sze xu a li tás mint iden ti tás kép zõ té nye -

zõ az ér ték vá lasz tá sok tük ré ben – Összegzés

Eb ben a fe je zet ben ar ra vál lal koz tam, hogy kü lön bö zõ min ták ban sze -

rep lõ ér ték pre fe ren ci ák ös  sze ha son lí tá sá val pró bál jam ér tel mez ni a ho -

mo sze xu a li tás iden ti tás kép zõ sze re pét. Az em pi ri kus elem zés meg kez -

dé sé hez át kel lett hi dal nom az ab ból adó dó prob lé mát, hogy az ál ta lam

– 221 ma gyar me leg fér fi vá la szai alap ján – ké szí tett adat bá zis nyil ván -

va ló an nem rep re zen tál ja és nem rep re zen tál hat ja a ma gyar or szá gi me -

leg fér fi ak ös  szes sé gét, mi vel se hol nincs – és nem is le het – rög zít ve a

ho mo sze xu á li sok la kos sá gi arány szá ma. Ezért azt a – fe je zet ele jén rész -

le te sen is mer te tett – mód szert vá lasz tot tam, mely nek ered mé nye ként

vé gül négy adat bá zis állt a ren del ke zé sem re: az ere de ti me leg – GAY –,

a tel jes ma gyar né pes sé get rep re zen tá ló MIND, a – GAY-bõl le vá lo ga -

tás sal kép zett – bu da pes ti me le ge ket tar tal ma zó BPGAY, va la mint a –

MIND-bõl le vá lo ga tás sal és sú lyo zás sal lét re ho zott – SÚLY min ta, mely

nem, élet kor, is ko lai vég zett ség és la kó hely sze rint az ere de ti me leg

min tá val azo nos meg osz lá sok kal jel le mez he tõ. 

Az e négy min tán vég zett – ko ráb ban is mer te tett – vizs gá la tok

alap ján ki in du ló hi po té zi sem meg erõ sí tést nyert. Esze rint ös  sze füg gés ta lál ha tó
az ön ma gu kat me leg ként azo no sí tó ma gyar fér fi ak ér ték pre fe ren ci ái és iden ti tás -
kép zõ té nye zõ ként vizs gált homoszexualitásuk kö zött: az az ér ték pre fe ren ci á i kat
a ma gyar né pes ség ér ték pre fe ren ci á i val ös  sze ha son lít va je len tõs el té ré se ket ta -
pasz tal hat tunk.

Az ér ték pre fe ren cia vizs gá la tok ban hasz nált Rokeach-teszt ugyan

nem tar tal maz a homoszexualitással köz vet le nül ös  sze füg gés be hoz ha tó ér -

té ke ket, de a fent is mer te tett vizs gá la tok ból az de rült ki, hogy az ön ma gu -

kat me leg ként azo no sí tó fér fi ak – GAY – min tá já ból nyert bu da pes ti me leg

– BPGAY – min ta és a ma gyar né pes sé get rep re zen tá ló – MIND – min tá -

ból a bu da pes ti ek le vá lo ga tás sal és két di men zi ós sú lyo zás sal nyert SÚLY

min ta ér ték vá lasz tá si min tá za tá ban je len tõs el té ré sek ta pasz tal ha tók. 

Mi vel a BPGAY és a SÚLY min ták ban a nem, az élet kor, a la kó hely és az
is ko lai vég zett ség sze rin ti cso por tok meg osz lá sa szin te tel je sen azo nos, az ér ték -
pre fe ren ci a be li kü lönb sé gek ér tel me zé sé ben min den kép pen nagy sze rep tu laj do -
nít ha tó a két min ta kö zött mu tat ko zó egyet len jól azo no sít ha tó meg kü lön böz te tõ
jel lem zõ nek, az – azo nos ne mû ek irá nyá ban meg nyil vá nu ló nyíl tan vál lalt, il -

Az így nyert ered mé nyek jól szem lél tet ték a négy adat bá zis ra jel -

lem zõ ér ték pre fe ren ci a be li ha son ló sá go kat és kü lönb sé ge ket. Az 5. áb ra

jól mu tat ja, hogy a SÚLY és a GAY min tát rep re zen tá ló pon tok tá vol sá ga
két sze re se a SÚLY és a MIND min tá kat rep re zen tá ló pon tok tá vol sá gá nak. Te -
hát lát hat juk egy részt, hogy a két me leg – a BPGAY és a GAY – min tát rep re -
zen tá ló pon tok kö zött mi lyen ki csi a tá vol ság, az az men  nyi re ha son ló a két
min tá ra jel lem zõ ér ték vá lasz tás min tá za ta; más részt pe dig, hogy men  nyi re el tá -
vo lod nak a SÚLY min tát, il let ve – még in kább – a MIND min tát rep re zen tá ló
pon tok tól.
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5.4. A ho mo sze xu a li tás mint iden ti tás kép zõ té nye -

zõ az ér ték vá lasz tá sok tük ré ben – Összegzés

Eb ben a fe je zet ben ar ra vál lal koz tam, hogy kü lön bö zõ min ták ban sze -

rep lõ ér ték pre fe ren ci ák ös  sze ha son lí tá sá val pró bál jam ér tel mez ni a ho -

mo sze xu a li tás iden ti tás kép zõ sze re pét. Az em pi ri kus elem zés meg kez -

dé sé hez át kel lett hi dal nom az ab ból adó dó prob lé mát, hogy az ál ta lam

– 221 ma gyar me leg fér fi vá la szai alap ján – ké szí tett adat bá zis nyil ván -

va ló an nem rep re zen tál ja és nem rep re zen tál hat ja a ma gyar or szá gi me -

leg fér fi ak ös  szes sé gét, mi vel se hol nincs – és nem is le het – rög zít ve a

ho mo sze xu á li sok la kos sá gi arány szá ma. Ezért azt a – fe je zet ele jén rész -

le te sen is mer te tett – mód szert vá lasz tot tam, mely nek ered mé nye ként

vé gül négy adat bá zis állt a ren del ke zé sem re: az ere de ti me leg – GAY –,

a tel jes ma gyar né pes sé get rep re zen tá ló MIND, a – GAY-bõl le vá lo ga -

tás sal kép zett – bu da pes ti me le ge ket tar tal ma zó BPGAY, va la mint a –

MIND-bõl le vá lo ga tás sal és sú lyo zás sal lét re ho zott – SÚLY min ta, mely

nem, élet kor, is ko lai vég zett ség és la kó hely sze rint az ere de ti me leg

min tá val azo nos meg osz lá sok kal jel le mez he tõ. 

Az e négy min tán vég zett – ko ráb ban is mer te tett – vizs gá la tok

alap ján ki in du ló hi po té zi sem meg erõ sí tést nyert. Esze rint ös  sze füg gés ta lál ha tó
az ön ma gu kat me leg ként azo no sí tó ma gyar fér fi ak ér ték pre fe ren ci ái és iden ti tás -
kép zõ té nye zõ ként vizs gált homoszexualitásuk kö zött: az az ér ték pre fe ren ci á i kat
a ma gyar né pes ség ér ték pre fe ren ci á i val ös  sze ha son lít va je len tõs el té ré se ket ta -
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Az ér ték pre fe ren cia vizs gá la tok ban hasz nált Rokeach-teszt ugyan

nem tar tal maz a homoszexualitással köz vet le nül ös  sze füg gés be hoz ha tó ér -

té ke ket, de a fent is mer te tett vizs gá la tok ból az de rült ki, hogy az ön ma gu -

kat me leg ként azo no sí tó fér fi ak – GAY – min tá já ból nyert bu da pes ti me leg

– BPGAY – min ta és a ma gyar né pes sé get rep re zen tá ló – MIND – min tá -

ból a bu da pes ti ek le vá lo ga tás sal és két di men zi ós sú lyo zás sal nyert SÚLY

min ta ér ték vá lasz tá si min tá za tá ban je len tõs el té ré sek ta pasz tal ha tók. 

Mi vel a BPGAY és a SÚLY min ták ban a nem, az élet kor, a la kó hely és az
is ko lai vég zett ség sze rin ti cso por tok meg osz lá sa szin te tel je sen azo nos, az ér ték -
pre fe ren ci a be li kü lönb sé gek ér tel me zé sé ben min den kép pen nagy sze rep tu laj do -
nít ha tó a két min ta kö zött mu tat ko zó egyet len jól azo no sít ha tó meg kü lön böz te tõ
jel lem zõ nek, az – azo nos ne mû ek irá nyá ban meg nyil vá nu ló nyíl tan vál lalt, il -

Az így nyert ered mé nyek jól szem lél tet ték a négy adat bá zis ra jel -

lem zõ ér ték pre fe ren ci a be li ha son ló sá go kat és kü lönb sé ge ket. Az 5. áb ra

jól mu tat ja, hogy a SÚLY és a GAY min tát rep re zen tá ló pon tok tá vol sá ga
két sze re se a SÚLY és a MIND min tá kat rep re zen tá ló pon tok tá vol sá gá nak. Te -
hát lát hat juk egy részt, hogy a két me leg – a BPGAY és a GAY – min tát rep re -
zen tá ló pon tok kö zött mi lyen ki csi a tá vol ság, az az men  nyi re ha son ló a két
min tá ra jel lem zõ ér ték vá lasz tás min tá za ta; más részt pe dig, hogy men  nyi re el tá -
vo lod nak a SÚLY min tát, il let ve – még in kább – a MIND min tát rep re zen tá ló
pon tok tól.
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Az egy más tól iga zán csak a la kó hely tí pu sa sze rin ti meg osz lá sok -

ban kü lön bö zõ GAY és BPGAY min ták kö zöt ti je len tõs ér ték pre fe ren ci a -

be li ha son ló ság ból az is kö vet ke zik, hogy e min ták te kin te té ben a la kó -
kör nye zet nél fon to sabb ér ték be fo lyá so ló té nye zõ nek mu tat ko zott a homoszexua -
litáshoz va ló vi szony. Ter mé sze te sen e két min tát ös  sze vet ve is ta lá lunk

kü lönb sé ge ket: mint már ko ráb ban em lí tet tem, az ér de kes, vál to za tos élet
a bu da pes ti ek szá má ra fon to sabb ér ték ként je le nik meg, míg az elõ í té let -
tõl va ló men tes ség ér ték a – szi go rúbb tár sa dal mi kont roll nak ki tett – ki -

sebb te le pü lé se ken élõ ket is rep re zen tá ló GAY min tá ban va la mi vel na -

gyobb hang súlyt kap.

Mind ezek alap ján úgy vé lem, hogy a BPGAY és a SÚLY min ták kö -
zöt ti fel tû nõ ér ték vá lasz tás be li el té ré sek ma gya rá za tá ba min den kép pen be kell
von ni az ál ta lam iden ti tás kép zõ té nye zõ ként vizs gált homoszexualitást. Ezen

a pon ton a ho mo sze xu a li tás – vagy me leg ség – tar tal mi jel lem zõ i nek

meg ha tá ro zá sa nem is lé nye ges, hi szen csak azt tud juk, hogy az ere de -

ti me leg min tát ön ma gu kat me leg nek val ló fér fi ak al kot ták; ar ról azon -

ban – a dol go zat e fe je ze té ben fel tárt ös  sze füg gé sek alap ján – nem

rendelkez(het)ünk pon to sabb in for má ci ók kal, hogy az egyes vá lasz -

adók szá má ra sa ját me leg sé gük – vagy a ho mo sze xu a li tás tár sa dal mi

ka te gó ri á  já hoz va ló vi szo nyuk – ho gyan, mi lyen ér tel me zé si ke ret ben

je le nik meg.

Te hát mind ös  sze an  nyi ál lít ha tó szin te tel jes bi zo nyos ság gal, hogy

a meg kér de zett ma gyar me leg fér fi ak olyan sa já tos ér ték vá lasz tás be li jel lem zõk -
kel bír nak, me lyek a ho mo sze xu á lis – me leg – identitás(ok) vagy iden-
titásszelet(ek) meg lét ének in di ká to ra i ként ér tel mez he tõk. 

E jel lem zõk kö zé so rol ha tó pél dá ul a – sok szor hi ány ként vagy az

át la gos nál ne he zeb ben meg va ló sít ha tó cél ként meg je le nõ – csa lá di biz -
ton ság al ter na tí vá i ként ér tel mez he tõ kö tõ dé sek re – pél dá ul az iga zi ba -
rát ság ra – kon cent rá ló be ál lí tó dás; a csa lá di biz ton ság tól el kü lö nü lõ bel sõ
har mó nia meg te rem té sé nek ki emelt sze re pe; a me leg min ták ban meg -

nyil vá nu ló – Inglehart ér tel me zé sé ben „poszt ma te ri a lis tább”-nak te -

kint he tõ – olyan ér ték ori en tá ció, ahol a „mi nõ sé gi élet re” va ló tö rek vés

(quality of life concerns) nyil ván el kép zel he tet len a me leg ség bi zo nyos fo -

kú – egyé ni és tár sa dal mi – el fo ga dott sá ga nél kül; és ez zel össz hang ban

az elõ í té le tek tõl va ló men tes ség fon tos sá gá nak hang sú lyo zá sa, ami az

elõ í té le tek tõl szen ve dõk – köz tük a ma gyar me leg fér fi ak – szá má ra kü -

lö nös je len tõ sé gû ér ték.

let ve az egyé ni élet ve ze tés szem pont já ból meg ha tá ro zó nak ér zett von za lom ként
meg fo gal ma zott – homoszexualitásnak.

A BPGAY min tá ra jel lem zõ ér ték vá lasz tá sok – Ronald Inglehart ér -

tel me zé sét kö vet ve – az élet mi nõ sé gé re kon cent rá ló posztmaterialista
jel le gû be ál lí tó dást mu tat nak: a SÚLY min tá val ös  sze vet ve a bel sõ har mó -
nia, az ér de kes, vál to za tos élet, a szép ség vi lá ga és az elõ í té let tõl men tes ér té kek

jó val fon to sab bak nak, míg a bé ke, a ha za biz ton sá ga, a fe gyel me zett ér té kek

sok kal ke vés bé fon tos nak tûn nek fel. Az ér zel mi élet tel kap cso la tos ér -

té kek te kin te té ben is na gyok a kü lönb sé gek: a SÚLY min tá ban na gyon

pre fe rált csa lá di biz ton ság he lyén pél dá ul a BPGAY-ben az iga zi ba rát sá got
ta lál juk. A me leg min tá ban jó val elõ ke lõbb be so ro lást kap az iga zi ba rát -
ság – és az et tõl nem sok kal le ma ra dó iga zi sze re lem ér ték is – mint a csa -
lá di biz ton ság, míg a SÚLY min tá ban ép pen for dí tott a sor rend: a csa lá di
biz ton ság ke rül leg in kább elõ tér be az iga zi ba rát ság ro vá sá ra.

A mediánértékek kor re lá ci ós vizs gá la tá ból ki de rült, hogy az élet ko ri

és az is ko lai vég zett sé gi cso por to kat te kint ve az egyes min tá kon be lü li

ér ték vá lasz tá si min tá za tok kö zött – a min ták sa já tos sá ga i ból adó dó ki -

sebb el té ré sek el le né re – je len tõs a ha son ló ság. Az át lag ér té kek szó ró -

dá sá nak vizs gá la ta alap ján el mond ha tó, hogy a BPGAY min ta a SÚLY

min tá hoz vi szo nyít va – il let ve a két me leg min ta a két nem me leg min -

tá hoz ké pest – ho mo gé nebb nek te kint he tõ. 

A sok di men zi ós ská lá zás ered mé nyei egy részt ar ra en ged tek kö vet -

kez tet ni, hogy ér ték pre fe ren ci ák te kin te té ben nagy fo kú ha son ló ság ta -
pasz tal ha tó az 50 éves nél fi a ta labb leg alább kö zép fo kú vég zett ség gel ren del ke zõ
ma gyar me leg fér fi ak kö ré ben; más részt pe dig pél dá ul ar ra, hogy a bel sõ har -
mó nia és a csa lá di biz ton ság ér té kek ös  sze egyez te té se az ál ta lá nos né pes -

ség hez ké pest a me leg vá lasz adók nak jó val ne he zebb nek tû nik. 

Vé gül az ALSCAL el já rás sal nyert „tér ké pek” – kü lö nö sen a négy

min ta egy di men zi ós tér be ve tí tett együt tes áb rá zo lá sa – meg erõ sí tet ték

és jól szem lél tet ték, hogy a BPGAY min ta az ér ték vá lasz tá si jel lem zõk

alap ján a GAY min tá val mu tat ja a leg szo ro sabb kap cso la to kat, míg na -

gyon szem be tû nõ kü lönb sé gek – és tá vol sá gok – fe dez he tõk fel a BP-

GAY és a ve le alap meg osz lá sai te kin te té ben azo nos SÚLY min ta kö zött. 

A ko ráb ban is mer te tett vizs gá la tok alap ján te hát a me leg és a nem
me leg min ták kö zött meg fi gyel he tõ el té ré sek, il let ve a két me leg min ta kö zöt ti ha -
son ló sá gok egy homoszexualitással kap cso la tos lá tens vál to zó meg lé té re en ged -
nek kö vet kez tet ni. 
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iden ti tás meg al ko tá sá hoz „anya got és tex tú rát szol gál ta tó” tár sa dal mi

va ló ság konst ruk ci ó já nak szo ros ös  sze füg gé se it, il let ve a rep re zen tá ci ós

és az iden ti fi ká ci ós fo lya ma tok köl csön ha tá sát a cso port kö zi ma ga tar tás -

for mák kon tex tu sá ban Jovchelovitch (1996) így fo gal maz za meg:

A szo ci á lis rep re zen tá ci ók lét re ho zá sa ma gá ba fog lal egy identitásállítést

és egy va ló ság ér tel me zést. Más sza vak kal, ami kor a tár sa dal mi szub jek tu -

mok meg al kot ják és meg szer ve zik rep re zen tá ci ós me zõ i ket, ezt azért te -

szik, hogy a va ló ság nak ér tel met ad ja nak, el sa já tít sák és ér tel mez zék azt.

Ami kor így jár nak el, egy szer smind ál lí tá so kat fo gal maz nak meg ar ról,

hogy ki cso dák õk ma guk, ho gyan ér tik meg sa ját ma gu kat és má so kat, a

szo ci á lis tér ben ho vá he lye zik ma gu kat és tár sa i kat, il let ve mi lyen kog ni -

tív és af fek tív erõ for rás ok áll nak az adott tör té nel mi idõ ben a ren del ke zé -

sük re. A szo ci á lis rep re zen tá ci ók te hát ar ról is val la nak, hogy ki az, aki a

rep re zen tá ci ós mû ve le te ket vég zi. […] Nincs iden ti tás rep re zen tá ci ós fo -

lya ma tok nél kül, mint ahogy nincs rep re zen tá ció anél kül, hogy én és

nem-én kö zött va la mi lyen iden ti fi ká ci ós ha tár ne áll na fenn. (Jovche-

lovitchot idé zi Lász ló, 1999:102)

Mint Jovchelovitch ma gya rá za ta is mu tat ja az egyén cso port azo no -

su lá sa i ból ki in du ló szo ci á lis iden ti tás-el mé le tek be jól in teg rál ha tó a szo -

ci á lis rep re zen tá ció el mé le te. Er re szol gál hat pél da ként Breakwell iden -

ti tás fo lya mat-el mé le té nek az al kal ma zá sa az „iden ti tás-fe nye ge té sek”

feldolgozására.65 Breakwell itt azt hang sú lyoz za, hogy ép pen az – iden-

titás(alkotó) fo lya ma tok ha té kony mû kö dé sét aka dá lyo zó – iden ti tás-fe -

nye ge té sek for má i nak és az ezek kel kap cso la tos kü lön fé le fel dol go zá si

stra té gi ák (coping strategies) élet ké pes sé gé nek fel mé ré se és meg ér té se

ér de ké ben szük sé ges a szo ci á lis rep re zen tá ci ók, a tár sa dal mi „hi e del -

mek” és attribúciók vizs gá la ta. (Breakwell, 1986:45).

Mind ezek alap ján in ter jú elem zé se im ben a ho mo sze xu á lis iden ti -

tást egy faj ta „fe nye ge tett iden ti tás ként” kö ze lí tem meg, mely nek ki -

ala ku lá sá hoz nagy mér ték ben hoz zá já rul a ho mo sze xu a li tás szo ci á lis rep -

re zen tá ci ó ja.

6.1. A min ta

A ren del ke zé sem re ál ló min ta elem szá ma 49. Az az: 49 sze mély vá la sza it

tud tam ös  sze ha son lí ta ni egy-egy kér dés kör ben. Kö zü lük har minc eg  gyel

Eb ben a fe je zet ben ar ra vál lal ko zom, hogy in ter jú elem zé sek se gít sé gé -

vel be mu tas sak olyan té nye zõ ket – szán dé kom sze rint a leg fon to sab ba -

kat –, me lyek hoz zá já rul hat nak a ho mo sze xu a li tás iden ti tás konst ru á ló

ere jé nek fenn ma ra dá sá hoz, fenn tar tá sá hoz a mai Ma gyar or szá gon. Vizs -

gá la tom fó ku sza a ho mo sze xu a li tás szo ci á lis rep re zen tá ci ó ja a mai ma -

gyar tár sa da lom ban, pon to sab ban en nek vis  sza tük rö zõ dé se az in ter jú -

ala nyok el be szé lé se i ben. Ed di gi ku ta tá sa im és a nem zet kö zi szakiro-

dalom64 alap ján ugyan is fel té te le zem, hogy ez a ho mo sze xu á lis iden ti tás

egyik leg fon to sabb „alap anya ga”. Kö vet ke zés kép pen a fe je zet tá gabb

el mé le ti ke re te a szo ci á lis iden ti tás- és a szo ci á lis rep re zen tá ció-el mé le -

tek egyes kö vet kez te té se i bõl épül fel .

A szo ci á lis rep re zen tá ció-el mé let meg al ko tó ja, Serge Moscovici

fran cia szo ci ál pszi cho ló gus ere de ti ér tel me zé sé ben a szo ci á lis rep re zen -

tá ci ók „a min den na pi élet bõl ere dõ kon cep ci ók nak és ma gya rá za tok nak

az egyé nek kö zöt ti kom mu ni ká ci ó ban ki ala ku ló hal ma zai. A mai tár sa -

da lom ban egyen ér té kû ek a ha gyo má nyos tár sa dal mak mí to sza i val vagy

hi e de lem rend sze re i vel; akár a common sense [köz na pi gon dol ko dás –
TJ] mo dern vál to za ta i nak is te kint he tõk.” (Moscovicit idé zi Lász ló,

1999:12–13). Moscovici el sõ ként a pszi cho a na lí zis szo ci á lis rep re zen tá -

ci ó já nak ki ala ku lá sát vizs gál ta, az az azt a fo lya ma tot, ahogy a tu do má -

nyos is me re tek – na i van le egy sze rû sí tett for má ban – át szû rõd nek az

„át lag em be rek” hét köz nap ja i ba (vö.: Moscovici, 1976). 

A szo ci á lis rep re zen tá ció leg fon to sabb funk ci ó ja – ahogy Lász ló Já -

nos hang sú lyoz za – a tár sa dal mi va ló ság nak a kom mu ni ká ci ó ban és a

tár sa dal mi in ter ak ci ós fo lya ma tok ban le zaj ló konst ruk ci ó ja, mi vel a

„kul tú rák, cso por tok és egyé nek szá má ra a tár sa dal mi va ló sá got a szo ci -

á lis rep re zen tá ci ók kép vi se lik” (Lász ló, 1999:15). Az iden ti tás és az
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Nyu gat-Eu ró pá ban – lak nak. A 29 bu da pes ti kö zül he ten ki sebb ma -

gyar te le pü lé sek rõl, né gyen pe dig szom szé dos or szá gok ma gyar lak ta te -

rü le te i rõl ke rül tek a fõ vá ros ba.

A min tá ban sze rep lõ fér fi ak kö zül 43 nõt len, egy nõs és öt el vált.

Az öt el vált kö zött ta lál ha tó az a négy, akik nek – egy vagy ket tõ – gye re -

kük is van. Az el vált vá lasz adók kö zött ta lál juk a min ta négy „leg idõ -

sebb jét”: õk 50, 57, 64 és 69 éve sek, akik re va ló szí nû leg kö te le zõ el vá -

rás ként ne he ze dett a há zas ság kö tés. Az ötö dik el vált – egy 33 éves fér fi

– kép vi se li a min tá ban az egyet len „nem ha tá ro zot tan me leg iden ti tá sú”

vá lasz adót, aki nem is ne ve zi ma gát me leg nek, mert fér fi ak irán ti von -

zal ma ki zá ró lag sze xu á lis jel le gû, míg ér zel mi leg, tar tós kap cso la tok ki -

ala kí tá sa te kin te té ben job ban kö tõ dik a nõk höz. Va ló szí nû sít he tõ, hogy

e jel lem zõ jé nek tud ha tó be há zas ság kö té se, gye rek vál la lá sa – ugyan ak -

kor há zas sá gá nak fel bom lá sa is. Az egyet len nõs vá lasz adó nem a fe le sé -

gé vel, ha nem fér fi ba rát já val él. A min tá ban egyet len olyan fér fi ke rült,

aki ugyan me leg ként ha tá roz za meg ma gát, de egy nõ vel él együtt, aki -

vel sze xu á lis kap cso la tot is fenn tart. A 49 vá lasz adó kö zül 19-nek van

tar tós pár kap cso la ta fér fi val.

A fe je zet to váb bi ré sze i ben en nek a kis elem szá mú, nem rep re zen -

ta tív min tá nak az elem zé sé vel fog lal ko zom. A kva li ta tív elem zé si mód -

sze rek sza bály sze rû sé ge i nek meg fe le lõ en te hát ar ra tö rek szem, hogy az

ál ta lam ös  sze gyûj tött el be szé lé sek bõl, il let ve le írá sok ból olyan „ti pi kus

ese te ket” vagy ál ta lá no sabb ér vé nyû vi sel ke dé si min tá za to kat re konst -

ru ál has sak, me lyek ös  sze vet he tõk a nem zet kö zi ku ta tá si ta pasz ta la tok -

kal va la mint sa ját ko ráb bi vizs gá ló dá sa im mal. Az így nyert ered mé nyek

pe dig, re mé nye im sze rint, egy le het sé ges ér tel me zé si ke ret ként szol -

gál hat nak a ho mo sze xu a li tás tár sa dal mi ka te gó ri á já nak át fo gó tár sa da -

lom tu do má nyi és tár sa dal mi ér tel me zé sé hez Ma gyar or szá gon is.

Elem zé se met se gí ti Kas sai Me lin da 1983-as „Egy szub kul tú ra vizs -

gá la ta” cí mû út tö rõ mun ká ja, mely alap ján fel vá zol ha tó a ma gyar tár sa -

da lom kö zel két év ti zed del ez elõt ti ho mo sze xu a li tás-ké pe (vö.: Kas sai,

1983). Így bi zo nyos pon to kon le he tõ ség nyí lik a rend szer vál tást meg -

elõ zõ és kö ve tõ ma gyar hely zet kü lönb sé ge i nek fel vil lan tá sá ra is.

fé lig struk tu rált mély in ter jú kat ké szí tet tem, ti zen nyol can pe dig írás ban

küld te el a mély in ter júk nál hasz nált kér dé sek re adott válaszait.66 A vá -

lasz adók át lag élet ko ra 33 év: a leg fi a ta labb 19 éves, a leg idõ sebb 69. A

min ta kor cso port ok sze rin ti meg osz lá sa a kö vet ke zõ:

19 éves 2

20–29 éves 20

30–39 éves 16

40–49 éves 7

50–59 éves 2

60 év fe let ti 2

A min ta leg ma ga sabb is ko lai vég zett ség sze rin ti meg osz lá sa a kö -

vet ke zõ:

Fel sõ fo kú 23

Kö zép fo kú 23*

Alap fo kú 3**

* Kö zü lük öten fel sõ fo kú ta nul má nya i kat vég zik.

** Kö zü lük egy érett sé gi re ké szül.

A lak hely sze rin ti meg osz lás pon to san nem ad ha tó meg, mert ez az

adat nem min den eset ben állt ren del ke zés re. An  nyi azon ban biz to san

ál lít ha tó, hogy a vá lasz adók túl nyo mó több sé ge Bu da pes ten él. A lak -

hely te kin te té ben a 31 mély in ter jú-alany ról pon to san tud ha tó, hogy kö -

zü lük 29 bu da pes ti la kos, ket ten pe dig élet vi tel sze rû en kül föld ön –
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ala nya im na gyob bik ré sze a Má sok cí mû me leg ma ga zin ban köz zé tett fel hí vá -

som ra je lent ke zett, majd raj tuk ke resz tül hó lab da mód szer rel to váb bi részt -

vevõkhöz is el ju tot tam. 2002. ja nu ár ban a Medical Coll ege of Wisconsin ma -

gyar or szá gi AIDS-pre ven ci ós prog ram já hoz kap cso ló dó ku ta tás ke re té ben

le he tõ sé gem nyílt tíz olyan fi a tal ma gyar fér fi vel in ter jút ké szí te ni, akik me leg -

nek val lot ták ma gu kat. Az in ter júk át la gos idõ tar ta ma két óra volt. Két eset ki -

vé te lé vel az in ter jú ala nyok be le egyez tek a be szél ge tés mag nó val va ló rög zí té -

sé re. Az in ter júk szö ve gé nek le írá sa után ar ra tö re ked tem, hogy a szö veg visz -

 sza jus son in ter jú ala nya im hoz, akik így el len õriz het ték, hogy nem sze re pel-e a

szö veg ben szá muk ra – bár mi lyen ok ból – nem kí vá na tos rész. A ti zen nyolc írá -

sos vá lasz az interneten köz zé tett kér dé se im re ér ke zett, me lyek meg egyez tek

a mély in ter júk nál hasz nált kér dés sor ele me i vel. Vá lasz adó im ano ni mi tá sá nak

meg õr zé se ér de ké ben a dol go zat ban min den sze mély ki zá ró lag az ál ta la vá lasz -

tott ki ta lált né ven sze re pel. Ez úton is sze ret ném meg kö szön ni az ös  szes vá lasz -

adó nak és a Má sok szer kesz tõ i nek a se gí tõ köz re mû kö dést.
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66 A mély in ter jú kat az 1999. év má so dik fe lé tõl 2002. ja nu á rig ké szí tet tem. In ter jú -
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gá la tok ered mé nyei ar ra utal tak, hogy ér ték pre fe ren ci ák te kin te té ben

nagy fo kú ha son ló ság ta pasz tal ha tó az ál ta lam vizs gált 50 éves nél fi a ta -

labb, leg alább kö zép fo kú vég zett ség gel ren del ke zõ ma gyar me leg fér fi ak

kö ré ben. Ez az egy be esés ta lán meg en ge di azt a kö vet kez te tést, hogy

az 1960-as és ’70-es évek ben ka ma szo dó, if jú fel nõt té vá ló ma gyar fér fi -

ge ne rá ció szá má ra a ho mo sze xu á lis élet meg élé se már jár ha tóbb út nak

mu tat ko zott, mint idõ sebb „sorstársaiknak”.68)

Az 1980-as évek ele jén ta pasz tal ha tó homoszexualitással kap cso la -

tos kog ni tív izo lá ció je le ként ér tel mez he tõ, hogy Kas sai vá lasz adói ese -

té ben a szü lõk nek több mint a fe le nem tu dott fi úk homoszexual-

itásáról. Az apák majd nem 70 százalákának és az anyák több mint fe lé -

nek nem val lot ták be homoszexualitásukat gyer me ke ik – jel lem zõ en

at tól va ló fé lel mük ben, hogy a szü lõk nem tud tak vol na ez zel az in for -

má ci ó val mit kez de ni, il let ve nem tud ták vol na a hely ze tet el fo gad ni.

Így a sa ját ho mo sze xu a li tás tu da to sí tá sá nak kö zön sé ge több sé gé ben

más ho mo sze xu á li sok ból állt. A kog ni tív izo lá ció ha tá sá ra a ho mo sze xu á -

 li sok egy ré sze a tár sa dal mi érint ke zé sek rit ku lá sá val já ró befeléfor-

dulást vagy homoszexualitásuk el tit ko lá sát vá lasz tot ta „túl élé si” stra té -

gi a ként. A tár sa dal mi lát ha tó ság kor lá to zott sá ga – és „a me leg he lyek”

hi á nya –miatt a ho mo sze xu á li sok je len tõs ré sze „ha son szõ rû ek kel”

egyes für dõk ben, az ut cán, eszp res  szók ban, há zi bu li kon vagy nyil vá nos

vé cék ben köt he tett is me ret sé get. Az is me ret sé gek kö té sé nek fõ mo ti -

vá ci ó ja Kas sai meg fi gye lé sei alap ján a szexpartnerkeresés volt, mely a

be szá mo lók sze rint gyak ran azért ma radt meg az al kal mi sze xu á lis kap -

cso la tok szint jén, mert a hos  szabb tá vú, „lát ha tóbb”, „nor má lis” kap -

cso la tok egy sze rû en ki vi te lez he tet len nek – sõt ese ten ként el gon dol ha -

tat lan nak – tûn tek a több ség szá má ra az adott tár sa dal mi kör nye zet ben

(vö.: 1983:58–65).

A ma gyar tár sa da lom ho mo sze xu a li tás irán ti el fo ga dás-kész sé gét a

vá lasz adók négy ötö de ne ga tí van ítél te meg. Kö zü lük töb ben je lez ték,

hogy a „tisztességésen élõ” – pre fe ren ci á i kat tit ko ló – ho mo sze xu á li -

sok nak na gyobb az esé lyük az el fo ga dott ság ra, ám a látszatnormalitás

élet hos  szig la ni elõ adá sa so kak nak túl nagy árat je len tett a be il lesz ke dés

le he tõ sé gé ért (vö.: 66). A ho mo sze xu á li so kat súj tó hát rá nyos meg kü lön -

böz te tés több di men zi ó ja is hang sú lyo zó dott az in ter júk ban. Ezek kö zül

6.2. Pil la nat kép az 1980-as évek ma gyar 

ho mo sze xu á lis szub kul tú rá já ról

A ma gyar ho mo sze xu á li sok hely ze té vel fog lal ko zó 20. szá za di ta nul má -

nyok gya ko ri sá gá ra jel lem zõ, hogy az 1930-as évek vé ge és a rend szer -

vál tás kö zöt ti idõ szak ból szin te sem mi lyen tár sa da lom tu do má nyos nyo -

ma nem ma radt en nek a tár sa dal mi je len ség nek. Ezért is ha tott üdí tõ en,

ami kor az 1990-es évek ele jén Tóth Lász ló szo ci o ló gus is mét fel fe dez te

ezt a „föld alat ti” té mát a ma gyar tár sa da lom tu do má nyos ér dek lõ dés szá -

má ra (vö.: Tóth, 1991a, 1991b, 1994).

Kas sai Me lin da 1983-as hi ány pót ló – kva li ta tív – vizsgálata67 te hát

ab ban az „államszocialista ûr ben” szü le tett, me lye ket a szer zõ a ho-

moszexualitással kap cso la tos ál in for má ci ók ból, a nem tu dás ból és a

más ság tól va ló ide gen ke dés bõl szár ma zó elõ í té le tes ség gel jel lem zett. A

dol go zat kulcs sza va i nak szá mom ra a kö vet ke zõk tûn tek: fel nem vál la -

lás, tit kos én, látszatnormalitás, kény szer pá lya, ön gyû lö let, me ne kü lés.

Kas sai in ter jú ala nya i nak vá la sza i ból a ho mo sze xu á lis iden ti tás fel -

épü lé sé nek olyan mo dell je bon ta ko zott ki, mely nek alap ele mei a ho-

moszexualitásról szer zett tu dás, az ez zel kap cso la tos sze mé lyes ér zé sek

és vé gül a ho mo sze xu á lis – tes ti – kap cso lat lé te sí té se. A vá lasz adók jel -

lem zõ en 14 éves ko ruk kö rül hal lot tak elõ ször a homoszexualitásról,

már 15 éves ko ruk elõtt fel me rült ben nük sa ját homoszexualitásuk gon -

do la ta. Ez a gon do lat 16 éves ko ruk kö rül ért ben nük bi zo nyos ság gá,

majd át la go san 18 éves ko ruk tá ján lé te sí tet ték el sõ ho mo sze xu á lis kap -

cso la tu kat (Kas sai, 1983:34–35). Az ada tok alap ján je len tõs el té rés mu -

tat ko zott a 30 év alat ti ak és az en nél idõ seb bek be szá mo ló i ban: a fi a ta -

lab bak nál ugyan is jel lem zõ en egy-két év vel ko ráb ban ju tot tak el sa ját

homoszexualitásuk fel is me ré sé hez és „re a li zá lá sá hoz”, mint az idõ seb -

bek. (Itt ér de mes meg em lí te ni, hogy az 5. fe je zet ben is mer te tett vizs -
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67 A kva li ta tív vizs gá lat 49 mély in ter jú elem zé sé re vál lal ko zott. Az in ter jú ala nyok

sze mé lyes is me ret ség alap ján, il let ve hó lab da mód szer rel ke rül tek a min tá ba A

min ta (N=49) leg ma ga sabb is ko lai vég zett ség sze rin ti meg osz lá sa a kö vet ke zõ

volt: alap fo kú 6 fõ (12,25%), kö zép fo kú 26 fõ (53,06%), fel sõ fo kú 17 fõ

(34,69%). Át lag élet ko ruk: 30,3 év. Szü le té si hely sze rint: 65% Bu da pes ten,

35% Bu da pes ten kí vül szü le tett. Lak hely sze rint: 89% bu da pes ti, 11% nem

bu da pes ti. A vizs gált sze mé lyek kö zül 30-ról de rült ki, hogy nõt len, 8-ról, hogy

el vált és 5-rõl, hogy nõs.
68 Er rõl bõ veb ben lásd az 5. fe je zet 5.3. ré szét.
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6.3. Ter mi no ló gia

A ho mo sze xu a li tás szo ci á lis rep re zen tá ci ó já val köz vet le nül is ös  sze füg -

gés be hoz ha tó kér dé sek be ve ze té se ként a homoszexualitással kap cso la -

tos ter mi no ló gia vizs gá la tá val kezd tem sa ját in ter jú im elem zé sét. Az in -

ter jú ala nya im nak fel tett el sõ kér dé sem így hang zott: „Hasz ná lod ma -

gad ra a me leg/ho mo sze xu á lis ki fe je zést?”. A vá la szok ból kö vet kez tet ni

le he tett ar ra, hogy a vá lasz adó nak men  nyi re volt ha tá ro zott a homoszex-

ualitáshoz va ló vi szo nya: men  nyi re azo no sí tot ta ma gát ho mo sze xu á lis -

ként, me leg ként, „bu zi ként” vagy más ként. Két vá lasz adó nál pél dá ul

konk ré tan meg je lent az ön azo nos ság hoz szo ro san kap cso ló dó ön meg ne -

ve zés igé nye: „va la hogy iden ti fi kál nia kell ma gát az em ber nek, meg ha -

tá roz ni a tár sa da lom ban, de ez nem egy olyan, hogy el vá lasz tom ma gam

a tár sa da lom tól, ha nem va la hol a he lyem meg ta lá lom és ne vén ne ve zem

a dol got” (Bá lint – 22), „ez az iden ti tá som ré sze, enélkül nem is tu dom

el kép zel ni ma gam.” (Kál mán – 69).

Ugyan ak kor az is ki de rült, hogy a kü lön bö zõ ki fe je zé sek mi lyen

sa já tos je len tés tar ta lom mal bír tak az érin tet tek szá má ra: a ho mo sze xu á -

lis és a me leg sza vak kö zöt ti kü lönb ség té tel – ami a kí vül ál lók szá má ra

gyak ran ér zé kel he tet len vagy csak stí lus be li el té rés ként ér té kel he tõ –

ese ten ként azt sejt tet te, hogy je len té sük an  nyi ra el kü lö nült, hogy már

alig hasz nál ha tók egy más szi no ni má i ként. E sza vak je len tés el kü lö nü lé -

se kap csán sze ret nék utal ni egy an gol szász pél dá ra: egy ka na dai ku ta -

tás ban 102 fér fi ak kal sze xu á lis kap cso la tot fenn tar tó fér fi nyel vi ön meg -

ha tá ro zá si kész le tét négy fõ ka te gó ri á ra le bont va – nem me leg (non gay),

bi sze xu á lis, me leg (gay), queer – vizs gál ták. A ku ta tás ered mé nyei azt

mu tat ták, hogy nem an  nyi ra a sze xu á lis gya kor lat, ha nem sok kal in kább

egy ér zel mi ala pú pár kap cso lat irán ti nyi tott ság az, amit az „et-

nometodológusok a me leg (gay) szó ‘indexikalitásaként’ (indexicality) ér -

tel mez né nek” (Adam, 2000:329). Az az: bár a me leg szó pon tos, ki me rí tõ

je len té se nem ad ha tó meg, jel lem zõ szö veg kör nye ze te it vizs gál va ar ra

le het kö vet kez tet ni, hogy a me leg szó hasz ná la ta a sze xu á lis gya kor la -

ton túl egy faj ta ér zel mi azo no su lás ra és pár kap cso lat igé nyé re is utal az

azo nos ne mû ek kö zöt ti von zal mak te kin te té ben. Er re az ér tel me zés re

utal nak a kö vet ke zõ pél dák:

a há rom leg fon to sabb nak a kö vet ke zõk mu tat koz tak: a köz vé le mény el -

len szen ve, meg ve té se; a mun ka he lyi ér vé nye sü lé si prob lé mák – „bi zal -

mi” vagy pél dá ul pe da gó gu si ál lás hoz csa lád kell! –; a la kás hoz ju tás

kép te len sé ge egy egye dül ál ló fér fi szá má ra. Eze ken kí vül jel lem zõ volt

még az együtt élés jo gi ren de zet len sé gé nek, a kul tu rá lis szó ra ko zá si le -

he tõ sé gek em lí té se és az a meg fi gye lés, hogy bi zo nyos bûn cse lek mé -

nyek nél ele ve po ten ci á lis gya nú sí tott nak szá mí tot tak a ho mo sze xu á li -

sok (vö.: 67.). (Itt ér de mes meg em lí te ni, hogy a „bi zal mi ál lá sok” és a

ho mo sze xu a li tás ös  sze fér he tet len sé gé nek le he tõ sé gé re utal hat, hogy a

fon tos, bi zal mas ál la mi ál lás ra pá lyá zók nak – nem zet biz ton sá gi okok ra

va ló hi vat ko zás sal – 1998 óta ki kell töl te ni ük a „C ívet”, mely kü lön rá -

kér dez a je lölt eset le ges ho mo sze xu á lis vi szo nya i ra is.)

A meg kér de zet tek ál tal igen ala csony szin tû nek ér zé kelt tár sa dal mi

el fo ga dott ság kö vet kez mé nye ként a vá lasz adók több mint 60 szá za lé ká -

nak meg for dult a fe jé ben a ki ván dor lás gon do la ta és több mint 90 szá za -

lé kuk is mert is olyan ki ván do rol ta kat, akik nagy részt homoszexualitá-

suk mi att hagy ták el az or szá got. Ál ta lá nos vé le ke dé sük volt ugyan is,

hogy kül föld ön – Nyu gat-Eu ró pá ban, az USA-ban, sõt egye sek sze rint

még az NDK-ban is – jobb a ho mo sze xu á li sok hely ze te, mi vel a ho-

moszexualitást ott job ban el fo gad ják és az érin tet tek nek nem kell a

„ket tõs élet ka lo dá já ban” él ni ük (76.). Töb ben vi szont azt is je lez ték,

hogy pél dá ul a Szov jet uni ó ban vagy Ro má ni á ban a ma gyar or szá gi nál is

ros  szabb a hely zet.

A ki ván dor lás mel lett két fõ „me ne kü lé si út vo nal” kör vo na la zó dott

Kas sai in ter jú i ból: a név há zas ság és az ön gyil kos ság (vö.: 78–81). A vá -

lasz adók 85 szá za lé ka is mert név há zas ság ban élõ ho mo sze xu á li so kat és

40 szá za lé kuk ma ga is fon tol gat ta már ezt a meg ol dást, mely nek – el -

mon dá suk sze rint – egyet len mo ti vá ci ó ja a meg fe le lé si kény szer lett

vol na. Az ön gyil kos ság gon do la ta a meg kér de zet tek 60 szá za lé ká ban

már fel me rült és kö zel ugyan en  nyi en tud tak olyan ho mo sze xu á lis ról,

aki ön gyil kos lett. A sze mé lyes ön gyil kos sá gi mo ti vá ci ók kö zött az ese -

tek majd nem mind egyi ké ben fon tos sze re pet ka pott a ho mo sze xu a li tás.
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6.3. Ter mi no ló gia
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tás ban 102 fér fi ak kal sze xu á lis kap cso la tot fenn tar tó fér fi nyel vi ön meg -
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azo nos ne mû ek kö zöt ti von zal mak te kin te té ben. Er re az ér tel me zés re

utal nak a kö vet ke zõ pél dák:
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kér dez a je lölt eset le ges ho mo sze xu á lis vi szo nya i ra is.)
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mon dá suk sze rint – egyet len mo ti vá ci ó ja a meg fe le lé si kény szer lett

vol na. Az ön gyil kos ság gon do la ta a meg kér de zet tek 60 szá za lé ká ban

már fel me rült és kö zel ugyan en  nyi en tud tak olyan ho mo sze xu á lis ról,

aki ön gyil kos lett. A sze mé lyes ön gyil kos sá gi mo ti vá ci ók kö zött az ese -

tek majd nem mind egyi ké ben fon tos sze re pet ka pott a ho mo sze xu a li tás.
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mil lió olyan as pek tu sa van az éle tem nek, ami vel ez [fér fi val va ló együtt -

lét – TJ] nem fér ös  sze, ne kem szük sé gem van ar ra, hogy nõk kel le gyek,

ugyan ak kor ezt ak kor egy ál ta lán nem bán tam mert egy faj ta meg nyug vást

adott, szó val ke re tet adott, ugyan is vég re volt egy cím ke, amit a más sá -

gom ra akaszt hat tam, más va gyok, hát per sze: me leg, […] ez meg nyug ta tó

volt egy sze rû en, mert ez egy olyan do log volt, ami vel vég re egy ki csit

nem kel lett fog lal koz ni (Ru dolf – 33)

Mint em lí tet tem, a min tá ban a leg töb ben me leg ként ha tá roz ták

meg ma gu kat. Az ál ta lá no san „job ban hang zó” (And rás – 38) me leg szó

nem csak a „leg sze lí debb nek” és „leg sza lon ké pe sebb nek” (Viktor2 – 41)

tûnt a ren del ke zés re ál ló vá lasz ték ból, de utal ha tott a ho mo sze xu a li tás

mint élet for ma vá lasz tá sá ra – „Én me leg nek val lom ma gam. Az élet for -

mám is ezt tük rö zi.” (Mar tin – 36), „a me leg az nor má lis pár kap cso lat -

ban élõ ho mo sze xu á lis” (György – 26) –; egy bel sõ kód rend szer mû kö -

dé sé re – „egy más kö zött me leg, ki fe lé ho mo sze xu á lis” (Iván – 57), „a

me le get ál ta lá ban me leg tár sa ság ban, a ho mo sze xu á list pe dig a het-

eroszexuálisok elõtt [hasz ná lom]” (Noffir – 19) – vagy a ho mo sze xu á lis

szó val va ló elé ge det len ség re:

va la hogy ne ga tív. ne ga tív dol gok ra gad tak ar ra rá, hogy ho mo sze xu á lis.

úgy hasz nál ták. ez va la hogy túl hi va ta los, túl or vo si jel le gû […] A me leg

az olyan ba rá tibb, em be ribb, közelibb… (Bá lint – 22)

(a ho mo sze xu á lis) túl tár gyi la gos, túl tu do má nyos […] (a me leg) vi szony -

lag új, azt hi szem, azért még az én kor osz tá lyom eb ben nõtt fel in kább

(Bé la – 48)

… a ho mo sze xu á list túl tu do má nyos nak tar tom. (Dá vid – 26)

… az em ber azt gon dol ná, hogy a ho mo sze xu á lis a sem le ges ki fe je zés, de

iga zá ból nem […] mert túl sá go san ka te go ri zál, a me leg az vi szont má ra

már […] olyan ná nõt te ki ma gát, hogy a leg in kább a kö zép utat je len ti tar -

tal mi lag sze rin tem, kel lõ kép pen to le ráns, és kel lõ kép pen fi nom […] szó -

val a ho mo sze xu á lis az egy ki csit olyan.. szó val na gyon ne héz meg fo gal -

maz ni, de iga zá ból más szót nem tu dok rá ta lál ni, csak azt hogy egy ki csit

olyan dur vább, te hát olyan na gyon-na gyon el kü lö ní tõ jel le ge van […] le -

het sé ges, hogy azért, hogy en  nyi re szexuál-orientált szó, igen, te hát a me -

leg az egy ki csit az élet for má ját, de ez sem igaz, hogy élet for má ját, ez

nem egy kü lön élet for ma sze rin tem, de hát ré sze, szó val hogy egy olyan

több let je len tést ka pott ez a szó, ami egy ki csit a kö rí té sét is meg ad ja,

nem csak a szá raz fi zi kai ol da lát a do log nak, és ez az amit fon tos nak ér zek

ma gam ról […] (Vik tor – 23)

A me leg ki fe je zés egy élet for mát je lent szá mom ra. A be ál lí tott ság itt is

ho mo sze xu á lis, de az iden ti tás egy ér tel mû. A me leg il le tõ úgy éli az éle -

tét, hogy ha tá ro zott el kép ze lé sei van nak egy pár kap cso lat tal kap cso lat -

ban. (Mar tin – 36)

Gyors szó ma gya rá zat. Homoszexulitás: va la kit a li bi dó ja sa ját ne me fe lé

hajt. Me leg ség: a homoszexuélis li bi dó jú sze mély tu da tá ban van von zal -

má nak, va la mi lyen szin ten fel dol goz ta (sa ját akcidenciális tu laj don sá gá -

nak tart ja, egyé ni iden ti tás elem mé fej lesz ti, cso port iden ti tás-elem mé fej -

lesz ti). (Jeandarc – 31)

Vá lasz adó im majd nem mind egyi ke ön ma gát me leg ként ha tá roz ta

meg és ki fe jez te a ho mo sze xu á lis szó iránt táp lált el len ér zé se it. A min tá -

ban sze rep lõk kö zül egyet len – nõs, de fér fi part ner rel élõ – sze mély akadt,

aki ka te go ri kus nem mel fe lelt er re a kér dés re. Ket ten szá mol tak be ar ról,

hogy in kább ki ke rü lik a kér dést vagy kö rül ír ják a vá laszt: „mond juk így,

hogy a fi ú kat sze re tem” (Ga bi – 24), „in kább azt mon dom, hogy ba rá tom

van” (Gá bor – 31). Ket ten pe dig – kü lö nös te kin tet tel a nõ vé va ló „át vál -

to zás hoz” fû zõ dõ ta pasz ta la ta ik ra – in kább „nõi mi vol tu kat” hang sú lyoz -

ták: „le het, hogy más nak tar tom ma gam, de nem biz tos, hogy ho mo sze -

xu á lis nak. […] Be lül rõl in kább nõ nek ér zem ma gam.” (Sza bi – 28), „fõ -

leg azt mon dom, hogy én egy heteró nõ va gyok” (Va len tin – 35). 

A „bu zi” szót ti zen öten hasz nál ták egy faj ta ki egé szí tõ ön meg ha tá -

ro zás ként – a me leg mel lett – leg in kább vic ces for má ban. A tár sa dal mi

el uta sí tást ma gá ba sû rí tõ trá gár ki fe je zés ilyen tí pu sú „fel ka ro lá sa” ál tal

ugyan is az el uta sí tás nem ér het te el a cél ját: bán tó ból ne vet sé ges sé vált.

A me leg ki fe je zés pre fe rált sá ga ös  sze füg gés be hoz ha tó tar tal mi le -

zá rat lan sá gá val, a ho mo sze xu á lis hoz ké pest szé le sebb nek ér zett je len -

tés be li spekt ru má val. Így egyes ese tek ben a me leg szó hasz ná la ta érint -

ke zé si pon tot kí nál ha tott a bi sze xu a li tás, il let ve az ad dig „be azo no sí tat -

lan ál ta lá nos más ság” ér tel me zé sé ben:

én in kább bi sze xu á lis va gyok, mint egy ér tel mû en me leg, vi szont úgy ala -

kult az éle tem, hogy át for dul tam erõ tel je sen me leg ér de kelt ség be vagy

irá nyult ság ba (End re – 50)

egyéb ként in kább a bi sze xu á lis, ami rám in kább a jel lem zõ. […] mert a

me leg kör ben ez úgy szo kott len ni, hogy ha va la ki nek fiú ba rát ja van, ak -

kor in kább me leg nek mond ja ma gát, mert ak kor a sa ját ba rát já ra néz ve az

deg ra dá ló, ha azt mond ja, hogy bi szex és ak kor az csak olyan je len le gi,

mos ta ni, eset leg át me nõ ba rát (Julio – 23)
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adott, szó val ke re tet adott, ugyan is vég re volt egy cím ke, amit a más sá -

gom ra akaszt hat tam, más va gyok, hát per sze: me leg, […] ez meg nyug ta tó

volt egy sze rû en, mert ez egy olyan do log volt, ami vel vég re egy ki csit

nem kel lett fog lal koz ni (Ru dolf – 33)

Mint em lí tet tem, a min tá ban a leg töb ben me leg ként ha tá roz ták

meg ma gu kat. Az ál ta lá no san „job ban hang zó” (And rás – 38) me leg szó

nem csak a „leg sze lí debb nek” és „leg sza lon ké pe sebb nek” (Viktor2 – 41)

tûnt a ren del ke zés re ál ló vá lasz ték ból, de utal ha tott a ho mo sze xu a li tás

mint élet for ma vá lasz tá sá ra – „Én me leg nek val lom ma gam. Az élet for -

mám is ezt tük rö zi.” (Mar tin – 36), „a me leg az nor má lis pár kap cso lat -

ban élõ ho mo sze xu á lis” (György – 26) –; egy bel sõ kód rend szer mû kö -

dé sé re – „egy más kö zött me leg, ki fe lé ho mo sze xu á lis” (Iván – 57), „a

me le get ál ta lá ban me leg tár sa ság ban, a ho mo sze xu á list pe dig a het-

eroszexuálisok elõtt [hasz ná lom]” (Noffir – 19) – vagy a ho mo sze xu á lis

szó val va ló elé ge det len ség re:

va la hogy ne ga tív. ne ga tív dol gok ra gad tak ar ra rá, hogy ho mo sze xu á lis.

úgy hasz nál ták. ez va la hogy túl hi va ta los, túl or vo si jel le gû […] A me leg

az olyan ba rá tibb, em be ribb, közelibb… (Bá lint – 22)

(a ho mo sze xu á lis) túl tár gyi la gos, túl tu do má nyos […] (a me leg) vi szony -

lag új, azt hi szem, azért még az én kor osz tá lyom eb ben nõtt fel in kább
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… a ho mo sze xu á list túl tu do má nyos nak tar tom. (Dá vid – 26)

… az em ber azt gon dol ná, hogy a ho mo sze xu á lis a sem le ges ki fe je zés, de
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tal mi lag sze rin tem, kel lõ kép pen to le ráns, és kel lõ kép pen fi nom […] szó -
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het sé ges, hogy azért, hogy en  nyi re szexuál-orientált szó, igen, te hát a me -
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ban. (Mar tin – 36)
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kor in kább me leg nek mond ja ma gát, mert ak kor a sa ját ba rát já ra néz ve az

deg ra dá ló, ha azt mond ja, hogy bi szex és ak kor az csak olyan je len le gi,

mos ta ni, eset leg át me nõ ba rát (Julio – 23)
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nyelv he lyes sé gi, névszabatossági kö ve tel mé nyek nek. 1996-ban a Leg -

fel sõbb Bí ró ság vég zé se ugyan el uta sí tot ta a Szi vár vány nak az idõ köz ben

meg szü le tett má sod fo kú el uta sí tás sal kap cso la tos fe lül vizs gá la ti ké rel -

mét, a ko ráb ban ki fo gá solt név vá lasz tást azon ban már nem ki fo gá sol ta.

Idõ köz ben az 1991-ben ala kult Lambda Bu da pest Ba rá ti Tár sa ság ne vû

ho mo sze xu á lis szer ve zet is be nyúj tot ta név vál toz ta tá si ké rel mét, me -

lyet 1995-ben jó vá hagy tak: így új ne vük Lambda Bu da pest Ba rá ti Tár -

sa ság a Me le ge kért lett. Va gyis úgy is fo gal maz ha tunk, hogy a me leg szó

el is mer te té sé ért, az ön meg ha tá ro zás nyel vi sza bad sá gá ért meg kel lett

küz de ni Ma gyar or szá gon és ez a küz de lem, úgy tû nik, si ker rel járt.

A min tá ban te hát a me leg és a ho mo sze xu á lis szó meg íté lé se nagy -

já ból egy sé ges nek tûnt, a „bu zi val” kap cso lat ban azon ban két na gyon

el té rõ vé le mény tí pust ta lál tam. A vá lasz adók egyik ré sze ugyan is ha tá -

ro zot tan el ve tet te en nek a ki fe je zés nek a hasz ná la tát. E vé le mé nyek

sze rint a „bu zi” el uta sí tást, bán tást, ros  szat je lent, a tár sa dal mi szte re o tí -

pi ák fog la la ta:

ez a szó át ment pe jo ra tív ba, […] a kur va nincs an  nyi ra pe jo ra tív, pil la nat -

nyi lag te hát en  nyi re ne ga tív, pejoratívbe át ment, ugyan is ha va la ki re na -

gyon ros  szat akar nak mon da ni, ak kor ezt ki a bál ják, ezt mond ják (Julio – 23)

a bu zi az ki csa pon gó, min den nap más sal fet ren gõ bár tün dér, aki vé cék be

is jár (György – 26)

A má sik ol da lon vi szont azok áll tak, akik né ha – vagy akár rend sze -

re sen is – „le bu ziz zák” amúgy me leg ként meg ha tá ro zott ön ma gu kat:

Me leg va gyok. Sõt né ha „bu zi va gyok”. De ha más bu ziz le, ak kor az ke -

mény meg tor lást von ma ga után. (So bi es ki – 25)

Nem hasz ná lom, azt én se sze re tem. Il let ve hü lyés ke dés nél vagy po én -

ból mon do gat juk egy más ra, de ki fe je zet ten sér tõ nek ér zem, ha va la ki

rám azt mond ja, hogy bu zi va gyok. Én nem bu zi va gyok, én me leg va -

gyok. (Zo li – 35)

Ez a Cyrano-féle hoz zá ál lás – „ma ga mat ki gú nyo lom, ha kell, de

hogy más mond ja, nem tû röm el” – né hol ki e gé szült a „bu zi ság” szin te

pro vo ka tív fel vál la lá sá val, mely tõl a szó ál tal hor do zott ne ga tív tar tal -

mak meg sze lí dí té sét le he tett vár ni:

ha be szél ge tünk így egy más kö zött, ak kor nem is kér dés egy részt, hogy

me le gek rõl be szél ge tünk, me leg dol ga ink ról, me leg élet tel kap cso la tos

dol ga ink ról be szél ge tünk. ezt így fel vál lal juk. ha in dif fe rens kö zeg ben er -

re rá kér dez nek, én ak kor is vál la lom azt, hogy me leg va gyok. ér de kes

mó don, in kább a me leg szót mint a ho mo sze xu á list. a ho mo sze xu á lis túl

hi va ta los, túl hi deg ki fe je zés (Zo li – 35)

A ho mo sze xu á lis szó val szem ben, me lyet töb ben túl hi va ta los nak,

tu do má nyos nak, or vo si jel le gû nek, „szex-ori en tált nak” vagy egy sze rû -

en túl hi deg nek érez tek, a leg fõbb – bár köz vet le nül ki mon dat la nul ma -

radt – ki fo gás ként a kí vül rõl va ló ön ké nyes tu laj do ní tott ság me rült fel, a

me leg szó vá lasz tá sa vi szont az ön meg ha tá ro zás sza bad sá gát – és kom -

fort ér ze tét – su gall ta.

Itt ér de mes is mét utal ni ar ra a tény re, hogy a ho mo sze xu a li tás ki fe -

je zés ere de ti kon tex tu sa az azo nos ne mû ek hez von zó dók tár sa dal mi-jo -

gi diszk ri mi ná ci ó ja el le ni til ta ko zás volt.69 A szót azon ban 1860-as évek

vé gi szü le té se után ha ma ro san ki sa já tí tot ta az azo nos ne mû ek kö zöt ti

von zal ma kat egy faj ta be teg ség ként vagy be teg ség tü net ként ke ze lõ

medikalizált dis kur zus, mely nek ha tá sa olyan erõs volt, hogy a ki fe je -

zést élet re hí vó ere de ti szán dék idõ köz ben tel je sen el ho má lyo sult. E

fej le mény ér de kes ada lék le het a ho mo sze xu a li tás tár sa dal mi rep re zen tá -

ci ó já nak vizs gá la tá ban: so kak szá má ra ép pen azért vál ha tott „rossz ízû vé”

ez a szó, mert a ho mo sze xu á li sok ügye i be va ló ké ret len „tu do má nyos be -

avat ko zás ra” em lé kez te tett és em lé kez tet – ahol a tu do má nyos so ká ig or -

vo sit je len tett. A ho mo sze xu a li tás szó hasz ná la ta így olyan nem kí vá na tos

kon tex tu so kat idéz het fel, me lyek ele ve kor lá tok kö zé szo rít va je lö lik ki

az azo nos ne mû ek kö zöt ti kap cso la tok tár sa dal mi rep re zen tá ci ós te rét. 

A me leg szó szé le sebb kö rû hasz ná la ta vi szony lag új fej le mény, bár

a 20. szá zad ele ji Bu da pes ten már is mer ték: egy 1927-ben már má so dik

ki adás ban meg je lent le írás sze rint a „pedarastia passiv ala nya it: ‘ér dek -

fi úk’-nak vagy ‘me leg fi úk’-nak, az urningokat: ‘melegbácsik’-nak vagy

‘buz gók’-nak ne ve zik ho mo sze xu á lis kö rök ben” (Pál, 1927:61). A ki fe -

je zés köz nyelv be va ló „beeme lé se” a ma gyar ho mo sze xu á lis ak ti viz mus

egyik ered mé nyé nek te kint he tõ. 1994-ben a fris sen ala kult Szi vár vány

Tár su lás a Me le gek Jo ga i ért ne vû tár sa dal mi szer ve zet be jegy zés irán ti

ké rel mét töb bek kö zött az zal a hi vat ko zás sal ta gad ta meg a Fõ vá ro si Bí -

ró ság, hogy a me leg szó bi zal mas jel le gû és nem fe lel meg a köz nyel vi,

�TAKÁCS JUDIT: Homoszexualitás és társadalom 6. A homoszexualitás szociális reprezentációja…�

186 187

69 Er rõl bõ veb ben lásd az 1. fe je ze tet.



nyelv he lyes sé gi, névszabatossági kö ve tel mé nyek nek. 1996-ban a Leg -

fel sõbb Bí ró ság vég zé se ugyan el uta sí tot ta a Szi vár vány nak az idõ köz ben

meg szü le tett má sod fo kú el uta sí tás sal kap cso la tos fe lül vizs gá la ti ké rel -

mét, a ko ráb ban ki fo gá solt név vá lasz tást azon ban már nem ki fo gá sol ta.

Idõ köz ben az 1991-ben ala kult Lambda Bu da pest Ba rá ti Tár sa ság ne vû

ho mo sze xu á lis szer ve zet is be nyúj tot ta név vál toz ta tá si ké rel mét, me -

lyet 1995-ben jó vá hagy tak: így új ne vük Lambda Bu da pest Ba rá ti Tár -

sa ság a Me le ge kért lett. Va gyis úgy is fo gal maz ha tunk, hogy a me leg szó

el is mer te té sé ért, az ön meg ha tá ro zás nyel vi sza bad sá gá ért meg kel lett

küz de ni Ma gyar or szá gon és ez a küz de lem, úgy tû nik, si ker rel járt.

A min tá ban te hát a me leg és a ho mo sze xu á lis szó meg íté lé se nagy -

já ból egy sé ges nek tûnt, a „bu zi val” kap cso lat ban azon ban két na gyon

el té rõ vé le mény tí pust ta lál tam. A vá lasz adók egyik ré sze ugyan is ha tá -

ro zot tan el ve tet te en nek a ki fe je zés nek a hasz ná la tát. E vé le mé nyek

sze rint a „bu zi” el uta sí tást, bán tást, ros  szat je lent, a tár sa dal mi szte re o tí -

pi ák fog la la ta:

ez a szó át ment pe jo ra tív ba, […] a kur va nincs an  nyi ra pe jo ra tív, pil la nat -

nyi lag te hát en  nyi re ne ga tív, pejoratívbe át ment, ugyan is ha va la ki re na -

gyon ros  szat akar nak mon da ni, ak kor ezt ki a bál ják, ezt mond ják (Julio – 23)

a bu zi az ki csa pon gó, min den nap más sal fet ren gõ bár tün dér, aki vé cék be

is jár (György – 26)

A má sik ol da lon vi szont azok áll tak, akik né ha – vagy akár rend sze -

re sen is – „le bu ziz zák” amúgy me leg ként meg ha tá ro zott ön ma gu kat:

Me leg va gyok. Sõt né ha „bu zi va gyok”. De ha más bu ziz le, ak kor az ke -

mény meg tor lást von ma ga után. (So bi es ki – 25)

Nem hasz ná lom, azt én se sze re tem. Il let ve hü lyés ke dés nél vagy po én -

ból mon do gat juk egy más ra, de ki fe je zet ten sér tõ nek ér zem, ha va la ki

rám azt mond ja, hogy bu zi va gyok. Én nem bu zi va gyok, én me leg va -

gyok. (Zo li – 35)

Ez a Cyrano-féle hoz zá ál lás – „ma ga mat ki gú nyo lom, ha kell, de

hogy más mond ja, nem tû röm el” – né hol ki e gé szült a „bu zi ság” szin te

pro vo ka tív fel vál la lá sá val, mely tõl a szó ál tal hor do zott ne ga tív tar tal -

mak meg sze lí dí té sét le he tett vár ni:

ha be szél ge tünk így egy más kö zött, ak kor nem is kér dés egy részt, hogy

me le gek rõl be szél ge tünk, me leg dol ga ink ról, me leg élet tel kap cso la tos

dol ga ink ról be szél ge tünk. ezt így fel vál lal juk. ha in dif fe rens kö zeg ben er -

re rá kér dez nek, én ak kor is vál la lom azt, hogy me leg va gyok. ér de kes

mó don, in kább a me leg szót mint a ho mo sze xu á list. a ho mo sze xu á lis túl

hi va ta los, túl hi deg ki fe je zés (Zo li – 35)

A ho mo sze xu á lis szó val szem ben, me lyet töb ben túl hi va ta los nak,

tu do má nyos nak, or vo si jel le gû nek, „szex-ori en tált nak” vagy egy sze rû -

en túl hi deg nek érez tek, a leg fõbb – bár köz vet le nül ki mon dat la nul ma -

radt – ki fo gás ként a kí vül rõl va ló ön ké nyes tu laj do ní tott ság me rült fel, a

me leg szó vá lasz tá sa vi szont az ön meg ha tá ro zás sza bad sá gát – és kom -

fort ér ze tét – su gall ta.

Itt ér de mes is mét utal ni ar ra a tény re, hogy a ho mo sze xu a li tás ki fe -

je zés ere de ti kon tex tu sa az azo nos ne mû ek hez von zó dók tár sa dal mi-jo -

gi diszk ri mi ná ci ó ja el le ni til ta ko zás volt.69 A szót azon ban 1860-as évek

vé gi szü le té se után ha ma ro san ki sa já tí tot ta az azo nos ne mû ek kö zöt ti

von zal ma kat egy faj ta be teg ség ként vagy be teg ség tü net ként ke ze lõ

medikalizált dis kur zus, mely nek ha tá sa olyan erõs volt, hogy a ki fe je -

zést élet re hí vó ere de ti szán dék idõ köz ben tel je sen el ho má lyo sult. E

fej le mény ér de kes ada lék le het a ho mo sze xu a li tás tár sa dal mi rep re zen tá -

ci ó já nak vizs gá la tá ban: so kak szá má ra ép pen azért vál ha tott „rossz ízû vé”

ez a szó, mert a ho mo sze xu á li sok ügye i be va ló ké ret len „tu do má nyos be -

avat ko zás ra” em lé kez te tett és em lé kez tet – ahol a tu do má nyos so ká ig or -

vo sit je len tett. A ho mo sze xu a li tás szó hasz ná la ta így olyan nem kí vá na tos

kon tex tu so kat idéz het fel, me lyek ele ve kor lá tok kö zé szo rít va je lö lik ki

az azo nos ne mû ek kö zöt ti kap cso la tok tár sa dal mi rep re zen tá ci ós te rét. 

A me leg szó szé le sebb kö rû hasz ná la ta vi szony lag új fej le mény, bár

a 20. szá zad ele ji Bu da pes ten már is mer ték: egy 1927-ben már má so dik

ki adás ban meg je lent le írás sze rint a „pedarastia passiv ala nya it: ‘ér dek -

fi úk’-nak vagy ‘me leg fi úk’-nak, az urningokat: ‘melegbácsik’-nak vagy

‘buz gók’-nak ne ve zik ho mo sze xu á lis kö rök ben” (Pál, 1927:61). A ki fe -

je zés köz nyelv be va ló „beeme lé se” a ma gyar ho mo sze xu á lis ak ti viz mus

egyik ered mé nyé nek te kint he tõ. 1994-ben a fris sen ala kult Szi vár vány

Tár su lás a Me le gek Jo ga i ért ne vû tár sa dal mi szer ve zet be jegy zés irán ti

ké rel mét töb bek kö zött az zal a hi vat ko zás sal ta gad ta meg a Fõ vá ro si Bí -

ró ság, hogy a me leg szó bi zal mas jel le gû és nem fe lel meg a köz nyel vi,
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nek len ni. De meg je lent egy har ma dik, ma gát a kér dés fel te vés mód ját

ki fo gá so ló vé le mény tí pus is. E vé le mé nyek azt su gall ták, hogy va ló já -

ban an nak el dön té sé ben, hogy ál ta lá ban jó-e Ma gyar or szá gon él ni,

nincs lé nye gi kü lönb ség – vagy leg alább is nem kel le ne len nie – me le -

gek és nem me le gek kö zött:

mi ért, jó ma Ma gyar or szá gon él ni? […] né ha jó, né ha nem, de nem biz tos,

hogy ez a me leg ség gel függ ös  sze (And rás – 38)

a me leg sé gem mi att nem tar tom ma gam más nak, mint más heteró ál lam -

pol gárt (Ja kab – 47)

Egyéb ként nem ak ko ra kü lönb ség me leg nek len ni. Ugyan úgy em be rek

va gyunk és ugyan azok kal a prob lé mák kal szem be sü lünk, csak né ha a

prob lé mák ki vál tó oka i nak egyi ke más. Ne ve ze te sen az, hogy a sa ját ne -

münk be tar to zó em be rek kel van vi szo nyunk. Per sze van nak olyan prob -

lé má ink, amik a heteroszexuálisoknak nin cse nek, de ez sok kal ke ve sebb,

mint a kö zös gon dok. (Noffir – 19)

A ma gyar hely zet meg íté lé sé ben a meg kér de zet tek több fé le vi szo -

nyí tá si pon tot em lí tet tek, me lyek kö zül a múlt hoz, a tár sa dal mi po zí ci ó -

hoz és a föld raj zi hely zet hez va ló vi szo nyí tás tûnt a leg fon to sabb nak. A

hely ze tet „elég jó nak” vagy „ve gyes nek” íté lõk több ször utal tak a kö -

vet ke zõ szem pont ok ra: ma jobb, mint ré geb ben volt; a ma ga sabb tár sa -

dal mi po zí ci ó jú ak kör nye ze té ben jobb, mint az „egy sze rû em be rek” so -

ra i ban; Bu da pes ten jobb, mint vi dé ken; – ez zel ös  sze kap cso lód va – az

ott hon tól tá vol jobb, mint ott hon a csa lád kö ze lé ben; Ma gyar or szá gon

jobb, mint tõ lünk ke le tebb re – itt konk ré tan két or szág ra utal tak: Ro -

má ni á ra és Orosz or szág ra –, de ros  szabb, mint nyu ga ton.

Pél dák a múlt hoz va ló vi szo nyí tás ra:

jobb mint ez elõtt öt év vel […] van nak ilyen szó ra ko zó he lyek és töb bet

fog lal koz nak a kér dés sel (Kop pány – 24)

a fi a ta lok nál ez nem szá mít […] ja vul a hely zet, mert ez most már nem

szá mít ilyen ki re kesz tõ nek ta lán, az én kor osz tá lyom nál igen (Kris tóf – 64)

lát vá nyo san vál to zik és fej lõ dik a hely zet és ez na gyon jó, szó val ah hoz

ké pest, ami volt 10 év vel ez elõtt, sok kal nyíl tab ban le het be szél ni, egy re

több film van eb ben a té má ban, egy re in kább el fo gad ják, a he te ro sze xu á -

lis több ség is egy re in kább el fo gad ja ezt a dol got (Zo li – 35)

In kább a bu zit sze re tem hasz nál ni, nyil vá no san is. Fur csa? Nem az. Ez zel

meg fosz tom ezt a szót pe jo ra tív fel hang já tól […] (TS – 32)

… a ba rá ta ink kal volt egy ilyen öt let, hogy ne vez zük mi ma gun kat bu zi -

nak, ugyan is a né me tek ál lí tó lag így vet ték el a szó élét, és ez ne künk is

szim pa ti kus volt (Oli vér – 32)

A „bu zi” ilyen tí pu sú, tár sa dal mi kon ven ci ók nak el lent mon dó és

azo kat meg kér dõ je le zõ hasz ná la ta a me leg szó hasz ná la tá hoz ha son ló an

te kint he tõ a le szû kí tett tár sa dal mi moz gás tér bõl va ló ki tö ré si kí sér let -

nek vagy az ön meg ha tá ro zás ra – is – vo nat koz ta tott sza bad ság vágy meg -

nyil vá nu lá sá nak.

Kas sai 1983-as ku ta tá sá ban sem a me leg szó hasz ná la tá ra, sem az

„önlebuzizásra” nem akadt pél da, mely ar ra utal hat, hogy az 1980-as

évek ele jén a nyel vi ön meg ha tá ro zás le he tõ sé gei a mai hely zet hez ké -

pest sok kal kor lá to zot tab bak vol tak.

6.4. Jó (ma Ma gyar or szá gon) me leg nek len ni?

A ho mo sze xu a li tás tár sa dal mi rep re zen tá ci ó já nak vizs gá la tá hoz ki in du -

lás ként azo kat a vá la szo kat vá lasz tot tam, me lye ket a „Jó ma Ma gyar or -

szá gon me leg nek lenni?; So rolj fel né hány po zi tív jel lem zõt, ami mi att

jó me leg nek lenni!; Vol tak ne ga tív él mé nye id (meg aláz ta tás) a me leg sé -

ged del kapcsolatban?; Mi a me leg sé ged del kap cso la tos leg po zi tí vabb és

leg ne ga tí vabb do log, jel lem zõ, il let ve él mé nyed?” kér dé sek re kap tam.

Ered mé nye i met an  nyi ban nem tud tam ös  sze vet ni Kas sai 1983-as vizs -

gá la tá val, hogy az ak ko ri in ter júk ból szin te tel je sen hi á nyoz tak a po zi tív

as pek tu sok. Ez ter mé sze te sen leg in kább azt je lez he ti, hogy – a vizs gá -

lat ta pasz ta la tai és az elõ ta nul mány ok alap ján – ma gá ban a szer zõ ben

sem me rült fel, hogy ilyes mi re egy ál ta lán ér de mes rá kér dez ni. 

6.4.1. „Vi szony lag jó (ma Ma gyar or szá gon) me leg nek len ni.”

A je len vizs gá lat vá lasz adó i nak kö zel har ma da sze rint jó, il let ve elég jó

volt – pél dá ul „op ti mis ta va gyok, sze rin tem a to le ran cia nõ és nõ és nõ”

(Kál mán – 69) –, a meg kér de zet tek több mint fe le – 53% – sze rint vi szont

nem volt jó a má so dik ez red for du ló kör nyé kén Ma gyar or szá gon me leg -
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nek len ni. De meg je lent egy har ma dik, ma gát a kér dés fel te vés mód ját

ki fo gá so ló vé le mény tí pus is. E vé le mé nyek azt su gall ták, hogy va ló já -

ban an nak el dön té sé ben, hogy ál ta lá ban jó-e Ma gyar or szá gon él ni,

nincs lé nye gi kü lönb ség – vagy leg alább is nem kel le ne len nie – me le -

gek és nem me le gek kö zött:

mi ért, jó ma Ma gyar or szá gon él ni? […] né ha jó, né ha nem, de nem biz tos,

hogy ez a me leg ség gel függ ös  sze (And rás – 38)

a me leg sé gem mi att nem tar tom ma gam más nak, mint más heteró ál lam -

pol gárt (Ja kab – 47)

Egyéb ként nem ak ko ra kü lönb ség me leg nek len ni. Ugyan úgy em be rek

va gyunk és ugyan azok kal a prob lé mák kal szem be sü lünk, csak né ha a

prob lé mák ki vál tó oka i nak egyi ke más. Ne ve ze te sen az, hogy a sa ját ne -

münk be tar to zó em be rek kel van vi szo nyunk. Per sze van nak olyan prob -

lé má ink, amik a heteroszexuálisoknak nin cse nek, de ez sok kal ke ve sebb,

mint a kö zös gon dok. (Noffir – 19)

A ma gyar hely zet meg íté lé sé ben a meg kér de zet tek több fé le vi szo -

nyí tá si pon tot em lí tet tek, me lyek kö zül a múlt hoz, a tár sa dal mi po zí ci ó -

hoz és a föld raj zi hely zet hez va ló vi szo nyí tás tûnt a leg fon to sabb nak. A

hely ze tet „elég jó nak” vagy „ve gyes nek” íté lõk több ször utal tak a kö -

vet ke zõ szem pont ok ra: ma jobb, mint ré geb ben volt; a ma ga sabb tár sa -

dal mi po zí ci ó jú ak kör nye ze té ben jobb, mint az „egy sze rû em be rek” so -

ra i ban; Bu da pes ten jobb, mint vi dé ken; – ez zel ös  sze kap cso lód va – az

ott hon tól tá vol jobb, mint ott hon a csa lád kö ze lé ben; Ma gyar or szá gon

jobb, mint tõ lünk ke le tebb re – itt konk ré tan két or szág ra utal tak: Ro -

má ni á ra és Orosz or szág ra –, de ros  szabb, mint nyu ga ton.

Pél dák a múlt hoz va ló vi szo nyí tás ra:

jobb mint ez elõtt öt év vel […] van nak ilyen szó ra ko zó he lyek és töb bet

fog lal koz nak a kér dés sel (Kop pány – 24)

a fi a ta lok nál ez nem szá mít […] ja vul a hely zet, mert ez most már nem

szá mít ilyen ki re kesz tõ nek ta lán, az én kor osz tá lyom nál igen (Kris tóf – 64)

lát vá nyo san vál to zik és fej lõ dik a hely zet és ez na gyon jó, szó val ah hoz

ké pest, ami volt 10 év vel ez elõtt, sok kal nyíl tab ban le het be szél ni, egy re

több film van eb ben a té má ban, egy re in kább el fo gad ják, a he te ro sze xu á -

lis több ség is egy re in kább el fo gad ja ezt a dol got (Zo li – 35)

In kább a bu zit sze re tem hasz nál ni, nyil vá no san is. Fur csa? Nem az. Ez zel

meg fosz tom ezt a szót pe jo ra tív fel hang já tól […] (TS – 32)

… a ba rá ta ink kal volt egy ilyen öt let, hogy ne vez zük mi ma gun kat bu zi -

nak, ugyan is a né me tek ál lí tó lag így vet ték el a szó élét, és ez ne künk is

szim pa ti kus volt (Oli vér – 32)

A „bu zi” ilyen tí pu sú, tár sa dal mi kon ven ci ók nak el lent mon dó és

azo kat meg kér dõ je le zõ hasz ná la ta a me leg szó hasz ná la tá hoz ha son ló an

te kint he tõ a le szû kí tett tár sa dal mi moz gás tér bõl va ló ki tö ré si kí sér let -

nek vagy az ön meg ha tá ro zás ra – is – vo nat koz ta tott sza bad ság vágy meg -

nyil vá nu lá sá nak.

Kas sai 1983-as ku ta tá sá ban sem a me leg szó hasz ná la tá ra, sem az

„önlebuzizásra” nem akadt pél da, mely ar ra utal hat, hogy az 1980-as

évek ele jén a nyel vi ön meg ha tá ro zás le he tõ sé gei a mai hely zet hez ké -

pest sok kal kor lá to zot tab bak vol tak.

6.4. Jó (ma Ma gyar or szá gon) me leg nek len ni?

A ho mo sze xu a li tás tár sa dal mi rep re zen tá ci ó já nak vizs gá la tá hoz ki in du -

lás ként azo kat a vá la szo kat vá lasz tot tam, me lye ket a „Jó ma Ma gyar or -

szá gon me leg nek lenni?; So rolj fel né hány po zi tív jel lem zõt, ami mi att

jó me leg nek lenni!; Vol tak ne ga tív él mé nye id (meg aláz ta tás) a me leg sé -

ged del kapcsolatban?; Mi a me leg sé ged del kap cso la tos leg po zi tí vabb és

leg ne ga tí vabb do log, jel lem zõ, il let ve él mé nyed?” kér dé sek re kap tam.

Ered mé nye i met an  nyi ban nem tud tam ös  sze vet ni Kas sai 1983-as vizs -

gá la tá val, hogy az ak ko ri in ter júk ból szin te tel je sen hi á nyoz tak a po zi tív

as pek tu sok. Ez ter mé sze te sen leg in kább azt je lez he ti, hogy – a vizs gá -

lat ta pasz ta la tai és az elõ ta nul mány ok alap ján – ma gá ban a szer zõ ben

sem me rült fel, hogy ilyes mi re egy ál ta lán ér de mes rá kér dez ni. 

6.4.1. „Vi szony lag jó (ma Ma gyar or szá gon) me leg nek len ni.”

A je len vizs gá lat vá lasz adó i nak kö zel har ma da sze rint jó, il let ve elég jó

volt – pél dá ul „op ti mis ta va gyok, sze rin tem a to le ran cia nõ és nõ és nõ”

(Kál mán – 69) –, a meg kér de zet tek több mint fe le – 53% – sze rint vi szont

nem volt jó a má so dik ez red for du ló kör nyé kén Ma gyar or szá gon me leg -
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hogy hoz zá aka rok ten ni a vi lág hoz, már pe dig az em be rek egy ré sze így áll

hoz zá, ak kor igen is ilyen szem pont ból jó me leg nek len ni (End re – 50)

A vá la szok több sé gét azon ban há rom – ese ten ként egy más sal ösz -

 sze fo nó dó – mo tí vum ural ta, me lye ket én fér fi sze rep-kri ti ká nak, kö zös -

ség te rem té si és ön vizs gá la ti igény nek ne vez tem. A meg kér de zet tek kö -

zül a leg töb ben me leg sé gü ket a klas  szi kus he te ro sze xu á lis fér fi ne mi

sze re pek hez – il let ve az ezek hez kap cso ló dó szte re o tí pi ák hoz – ké pest

ítél ték meg po zi tí van:

… egy cso mó nõ ke rült a kör nye zet be, és sok kal kön  nyeb ben men nek

ezek a kap cso la ta im. Nincs erõ szak az éle tem ben. Nin cse nek erõ sza kos

kész te té se im va la hogy. Most szte re o tí pi ák ban be szé lek? […] ez ne kem

na gyon von zó, hogy nincs ilyen, hogy a bi kák nak egy más sal har cot kell

vív ni […] Ér zel mi leg úgy ér zem, sok kal több min dent tu dok fel fog ni,

mint azok a fi úk, aki ket én is me rek heterókat a kör nye ze tem bõl. Csak

néz nek, hogy most mi van, nem ér te nek sem mit. (Bá lint – 22)

iz gal ma sabb éle tet él nek én azt hi szem […] mint egy szok vá nyos csa lád -

ban élõ fér fi […] vagy egy csa lád apa, nyi tot tabb va gyok a vi lág ra […] tá jé -

ko zot tab bak va gyunk nem csak po li ti kai, ha nem min den fé le szem pont -

ból, több idõt tu dunk sa ját ma gunk ra for dí ta ni úgy szel le mi leg, mint tes -

ti leg is, te hát jobb kar ban va gyunk úgy ál ta lá ban vé ve, hogy ha meg né zed

mond juk ron da po ca kos me leg ke ve sebb van… ugyan ab ban a kor osz tály -

ban (Bé la – 48)

köz tu dott, hogy a fi úk töb bet ke res nek, szó val két fiú egy ház tar tás ban

job ban ke res nek és nem kell el tar ta ni egy fe le sé get (Ga bi – 24)

akik nél ki egyen lí tet tebb a fér fi as és nõ i es tu laj don sá gok nak az ará nya,

azok kön  nyeb ben tud nak bár mi lyen hely zet ben kap cso la tot te rem te ni,

te hát a na gyon fér fi as vagy na gyon nõ i es em be rek ne he zeb ben te rem te -

nek kap cso la tot […] na most aki ilyen ve gyes tu laj don sá gú az még nem

biz tos, hogy me leg és ha me leg az il le tõ, az nem biz tos, hogy ilyen jó tu -

laj don sá gok kal ren del ke zik, szó val le het mond juk egy me leg fér fi csú nya

mó don nõ i es, de le het hogy va la ki nek a ja vá ra vá lik az, hogy van nak nõ i -

es tu laj don sá gai, ez az egyén tõl függ, ha kel lõ kép pen in tel li gens, ak kor

ez le het elõ nyös is (Hen rik – 38)

sok kal sok szí nûbb éle tet él nek a me le gek, te hát az a tár sa dal mi lag nem

biz tos, hogy po zi tí vum, hogy nincs ak ko ra fe le lõs ség a ha gyo má nyos csa -

lád dal szem ben, ez sok kal so kol da lúb bá, ér dek lõ dõb bé te szi a me le ge ket

[…] te hát több ide jük van ol vas ni, mo zi ba, szín ház ba jár ni, tár sa ság ba jár ni,

spor tol ni, az egész sé gük kel fog lal koz ni […] meg ta lán egy ki csit az, hogy

az em be rek sok kal job ban oda fi gyel nek ma guk ra, kü lö nö sen fi a ta labb

nem olyan rossz, mint ré gen, de nem jó, szó val ez most egy ilyen ta nu ló

stá di u ma az or szág nak meg en nek a ge ne rá ci ó nak (Julio – 23)

Pél dák a tár sa dal mi po zí ció fon tos sá gá nak hang sú lyo zás ára:

Tár sa dal mi po zí ci ó tól is na gyon-na gyon függ […] egy cso mó mû vész is -

me rõ söm van, akik […] sza ba dab ban mo zog hat nak, job ban el fo gad ják, ha

ez ki de rül (Bá lint – 22)

min den do log el le né re én nem ma Ma gyar or szá gon élek (ne vet), per sze

de hogy nem, szó val így be já rok a kö zért be, per sze […] de én így el sza -

kad tam a ma gyar va ló ság tól […] na gyon jó ne kem mind azo nál tal, hogy

nem élek eb ben a Ma gyar or szág-do log ban ben ne, mert azt mond ha tom,

hogy „hah, csil la gom, le vagy szar va”, mert hogy így nem, so ha nem lesz

kö zöm ezek hez az em be rek hez, szó val le het, hogy õk ja vít ják majd meg

az au tó mat, de majd a tit kár nõm ki fi ze ti, szó val ez ilyen na gyon meg -

nyug ta tó, ugyan ak kor na gyon ijesz tõ is (Ru dolf – 33)

Pél dák a föld raj zi hely zet hez va ló vi szo nyí tás ra:

ha most meg né zem a töb bi kö zép-ke let-eu ró pai or szá got, ak kor azt mon -

dom, hogy igen. Vi szo nyí tás kép pen igen. […] Vol tam Ame ri ká ban meg

Né met or szág ban, hos  szabb ide ig ott él tem. Ak kor sincs el ke se re dés re okom,

hogy itt most ne kem ros  szabb len ne a hely ze tem an  nyi val, hogy most úr is -

ten. Ne kem itt Ma gyar or szá gon me leg nek len ni jó, igen. (La ci – 26)

Bu da pes ten még tûr he tõ a do log, de vi dé ken ször nyû. Ma gyar or szág nak

még so kat kell fej lõd nie, hogy úgy ke zel jék a más sá got, mint mond juk

Né met or szág ban! (Tomtom – 25)

így ne kem most kön  nyû, ott hon ezt az egész dol got nem tud tam vol na

fel vál lal ni mi vel ez egy kis vá ros […] [Bu da pes ten – TJ] el le het tûn ni,

igen és a sze mem elõtt le beg ne ha ott hon len nék, hogy a szü le im nek ez

eset leg (só hajt) szó val, hogy emi att rossz szem mel néz né nek rá juk, így

nem tud ró lam a plety kás ro kon ság, a plety kás szom széd ság, a plety kás

akár ki (Pé ter –36)

A me leg ség gel kap cso la tos ál ta lá nos po zi tí vu mok kö zött több jel -

lem zõ vis  sza té rõ en je lent ke zett pél dá ul az ér de ke sebb, iz gal ma sabb

élet re, a fo ko zot tabb ér zé keny ség re, a mun ka bí rás ra, a kre a ti vi tás ra va ló

uta lás sal. Ez utób bi ra né mi leg ti pi kus ma gya rá zat ként a kö vet ke zõt ta -

lál tam:

mi u tán el kel lett, hogy fojt sa nak va la mit ezért át for dí tot ták a szel le mi te rem -

tés szint jé re […] hoz zá tet tek a vi lág hoz, na most hogy ha én úgy ál lok hoz zá,
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hogy hoz zá aka rok ten ni a vi lág hoz, már pe dig az em be rek egy ré sze így áll

hoz zá, ak kor igen is ilyen szem pont ból jó me leg nek len ni (End re – 50)

A vá la szok több sé gét azon ban há rom – ese ten ként egy más sal ösz -

 sze fo nó dó – mo tí vum ural ta, me lye ket én fér fi sze rep-kri ti ká nak, kö zös -

ség te rem té si és ön vizs gá la ti igény nek ne vez tem. A meg kér de zet tek kö -

zül a leg töb ben me leg sé gü ket a klas  szi kus he te ro sze xu á lis fér fi ne mi

sze re pek hez – il let ve az ezek hez kap cso ló dó szte re o tí pi ák hoz – ké pest

ítél ték meg po zi tí van:

… egy cso mó nõ ke rült a kör nye zet be, és sok kal kön  nyeb ben men nek

ezek a kap cso la ta im. Nincs erõ szak az éle tem ben. Nin cse nek erõ sza kos

kész te té se im va la hogy. Most szte re o tí pi ák ban be szé lek? […] ez ne kem

na gyon von zó, hogy nincs ilyen, hogy a bi kák nak egy más sal har cot kell

vív ni […] Ér zel mi leg úgy ér zem, sok kal több min dent tu dok fel fog ni,

mint azok a fi úk, aki ket én is me rek heterókat a kör nye ze tem bõl. Csak

néz nek, hogy most mi van, nem ér te nek sem mit. (Bá lint – 22)

iz gal ma sabb éle tet él nek én azt hi szem […] mint egy szok vá nyos csa lád -

ban élõ fér fi […] vagy egy csa lád apa, nyi tot tabb va gyok a vi lág ra […] tá jé -

ko zot tab bak va gyunk nem csak po li ti kai, ha nem min den fé le szem pont -

ból, több idõt tu dunk sa ját ma gunk ra for dí ta ni úgy szel le mi leg, mint tes -

ti leg is, te hát jobb kar ban va gyunk úgy ál ta lá ban vé ve, hogy ha meg né zed

mond juk ron da po ca kos me leg ke ve sebb van… ugyan ab ban a kor osz tály -

ban (Bé la – 48)

köz tu dott, hogy a fi úk töb bet ke res nek, szó val két fiú egy ház tar tás ban

job ban ke res nek és nem kell el tar ta ni egy fe le sé get (Ga bi – 24)

akik nél ki egyen lí tet tebb a fér fi as és nõ i es tu laj don sá gok nak az ará nya,

azok kön  nyeb ben tud nak bár mi lyen hely zet ben kap cso la tot te rem te ni,

te hát a na gyon fér fi as vagy na gyon nõ i es em be rek ne he zeb ben te rem te -

nek kap cso la tot […] na most aki ilyen ve gyes tu laj don sá gú az még nem

biz tos, hogy me leg és ha me leg az il le tõ, az nem biz tos, hogy ilyen jó tu -

laj don sá gok kal ren del ke zik, szó val le het mond juk egy me leg fér fi csú nya

mó don nõ i es, de le het hogy va la ki nek a ja vá ra vá lik az, hogy van nak nõ i -

es tu laj don sá gai, ez az egyén tõl függ, ha kel lõ kép pen in tel li gens, ak kor

ez le het elõ nyös is (Hen rik – 38)

sok kal sok szí nûbb éle tet él nek a me le gek, te hát az a tár sa dal mi lag nem

biz tos, hogy po zi tí vum, hogy nincs ak ko ra fe le lõs ség a ha gyo má nyos csa -

lád dal szem ben, ez sok kal so kol da lúb bá, ér dek lõ dõb bé te szi a me le ge ket

[…] te hát több ide jük van ol vas ni, mo zi ba, szín ház ba jár ni, tár sa ság ba jár ni,

spor tol ni, az egész sé gük kel fog lal koz ni […] meg ta lán egy ki csit az, hogy

az em be rek sok kal job ban oda fi gyel nek ma guk ra, kü lö nö sen fi a ta labb

nem olyan rossz, mint ré gen, de nem jó, szó val ez most egy ilyen ta nu ló

stá di u ma az or szág nak meg en nek a ge ne rá ci ó nak (Julio – 23)

Pél dák a tár sa dal mi po zí ció fon tos sá gá nak hang sú lyo zás ára:

Tár sa dal mi po zí ci ó tól is na gyon-na gyon függ […] egy cso mó mû vész is -

me rõ söm van, akik […] sza ba dab ban mo zog hat nak, job ban el fo gad ják, ha

ez ki de rül (Bá lint – 22)

min den do log el le né re én nem ma Ma gyar or szá gon élek (ne vet), per sze

de hogy nem, szó val így be já rok a kö zért be, per sze […] de én így el sza -

kad tam a ma gyar va ló ság tól […] na gyon jó ne kem mind azo nál tal, hogy

nem élek eb ben a Ma gyar or szág-do log ban ben ne, mert azt mond ha tom,

hogy „hah, csil la gom, le vagy szar va”, mert hogy így nem, so ha nem lesz

kö zöm ezek hez az em be rek hez, szó val le het, hogy õk ja vít ják majd meg

az au tó mat, de majd a tit kár nõm ki fi ze ti, szó val ez ilyen na gyon meg -

nyug ta tó, ugyan ak kor na gyon ijesz tõ is (Ru dolf – 33)

Pél dák a föld raj zi hely zet hez va ló vi szo nyí tás ra:

ha most meg né zem a töb bi kö zép-ke let-eu ró pai or szá got, ak kor azt mon -

dom, hogy igen. Vi szo nyí tás kép pen igen. […] Vol tam Ame ri ká ban meg

Né met or szág ban, hos  szabb ide ig ott él tem. Ak kor sincs el ke se re dés re okom,

hogy itt most ne kem ros  szabb len ne a hely ze tem an  nyi val, hogy most úr is -

ten. Ne kem itt Ma gyar or szá gon me leg nek len ni jó, igen. (La ci – 26)

Bu da pes ten még tûr he tõ a do log, de vi dé ken ször nyû. Ma gyar or szág nak

még so kat kell fej lõd nie, hogy úgy ke zel jék a más sá got, mint mond juk

Né met or szág ban! (Tomtom – 25)

így ne kem most kön  nyû, ott hon ezt az egész dol got nem tud tam vol na

fel vál lal ni mi vel ez egy kis vá ros […] [Bu da pes ten – TJ] el le het tûn ni,

igen és a sze mem elõtt le beg ne ha ott hon len nék, hogy a szü le im nek ez

eset leg (só hajt) szó val, hogy emi att rossz szem mel néz né nek rá juk, így

nem tud ró lam a plety kás ro kon ság, a plety kás szom széd ság, a plety kás

akár ki (Pé ter –36)

A me leg ség gel kap cso la tos ál ta lá nos po zi tí vu mok kö zött több jel -

lem zõ vis  sza té rõ en je lent ke zett pél dá ul az ér de ke sebb, iz gal ma sabb

élet re, a fo ko zot tabb ér zé keny ség re, a mun ka bí rás ra, a kre a ti vi tás ra va ló

uta lás sal. Ez utób bi ra né mi leg ti pi kus ma gya rá zat ként a kö vet ke zõt ta -

lál tam:

mi u tán el kel lett, hogy fojt sa nak va la mit ezért át for dí tot ták a szel le mi te rem -

tés szint jé re […] hoz zá tet tek a vi lág hoz, na most hogy ha én úgy ál lok hoz zá,
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A kö zös ség te rem té si igény ki in du ló pont ja ként a ki sebb sé gi lét

egyé ni meg ta pasz ta lá sa és az eb bõl fa ka dó hát rá nyos hely zet ke ze lé si

kí sér le te szol gál ha tott:

sok kal cél ra tö rõbb, sok kal am bi ci ó zu sabb va gyok, mint a töb bi ek. Ugyan -

is ugyan úgy, mint a töb bi má sod ran gú ál lam pol gár, ne kem is hát rá nyos

hely zet bõl kell in dul nom. […] Ugyan így hát rá nyos hely ze tû, mond juk,

egy ci gány fi a tal, ugyan ilyen hát rá nyos hely ze tû egy nõ is. […] Egy re

több nõ jön fel jo gász pá lyán pél dá ul, és sok kal erõ sza ko sab bak, sok kal

job ban tud ják, hogy mit akar nak itt, sok kal ha tá ro zot tabb cél ja ik van nak,

mint egy fér fi nak. Ez nem ti tok, õk sok kal ke ve sebb pénzt kap nak

ugyan azért a mun ká ért, mint egy fér fi. Õk már hát rá nyos hely zet bõl in -

dul nak. Ilyen szem pont ból én is ma ga mat hát rá nyos hely zet ben ér zem.

Meg pró bá lom ma gam ból a leg job bat ki hoz ni (Si mon – 19)

ép pen azért mert a tár sa da lom szám ki ve tett jei va gyunk, van köz tünk

összetartás… véd- és dac szö vet ség. ezt jó érez ni, hogy van nak má sok is

ilyen prob lé mák kal, a kö zös prob lé mák ös  sze tar ta nak (Mik lós – 44)

A ket tõs – vagy akár több szö rös – ki sebb sé gi lét bõl, más ság ból fa -

ka dó sa já tos sá gok ra is eb ben a kon tex tus ban utal tak töb ben: 

tény leg, a ba rá ta im mind egyi ke vagy zsi dó vagy bu zi […] az egyet len

heteró ba rá tom is zsi dó, aki nek arab ba rát nõ je van, úgy hogy meg ér ti a

dol got (Má rió – 26)

Zsi dó va gyok és me leg, és ez va la mi fur csa kül sõ meg fi gye lõi stá tust je lent

szá mom ra, mi köz ben eb ben a vi lág ban élek nya kig, a „gój” és „hetero”

tö meg kel lõs kö ze pén. Eh hez a stá tus hoz két do log kap cso ló dik: ér zé -

keny va gyok a má sok ki ta szí tott sá gá ra és él ve zem a más ság ko mi ku mát.

[…] (Ruben – 48)

A meg lé võ „klub tag ság” egyik leg fõbb elõ nye ként szá mol tak be

ar ról, hogy ez ál tal la ká jo sab bá vá lik az egyén – szim bo li kus és hét köz -

na pi – kör nye ze te és így nem csak a tár sa dal mi ki re kesz tett ség ér ze te

tom pul hat, ha nem új vi lág lá tá si di men zi ók is meg nyíl hat nak:

ha jó a tár sa ság, ak kor egy na gyon kel le mes fal ka ér ze tet köl csö nöz (Kris -

tóf – 64)

ez is egy olyan kis kö zös ség, aki ös  sze tart és olyan, mint egy jó mun ka -

hely vagy va la mi lyen más kö zös ség, egy klub (Julio – 23)

Van egy bi zo nyos faj ta ös  sze tar tás. Mon dom, a ba rát sá gok sok kal erõ seb -

bek. Va la hol azért ez egy kö zös ség. Ha le me gyek egy szó ra ko zó hely re,

kor ban, eb be egy ki csit a homoszexualitásnak az az ol da la, te hát a pro -

misz ku i tá sa is be le ját szik: több fé le em ber nek kell ne kem meg fe lel ni […]

a múlt kor va la ki azt mond ja ne kem […] együtt dol goz tunk va la hol […]

és én öl töny ben men tem, nyak ken dõ ben, õ meg csak egy gar bó ban, pu -

ló ver ben és azt mond ja, „jaj pe dig már egy ki csit fe mi nin dolog,, gon dol -

koz tam reg gel én is raj ta, hogy hogy öl töz zek”, nem édes? Te hát egy részt

[…] a csa lád az na gyon sok ener gi át ki tud szív ni az át lag em be rek bõl,

hogy ez nincs meg, ez több le he tõ sé get ad ar ra, hogy vál to za to sabb éle tet

él jen, ér de ke seb bet, iz gal ma sab bat […] de a csa lád ság az meg van, azért

ezt egy iga zi csa lád nak ér zem […] hogy együtt kel, reg ge li zik, nap köz ben

te le fo nál, es te együtt van, ez ugyan olyan csa lád, csak a gye rek hi ány zik

[…] hát ez is meg va ló sít ha tó (Iván – 57)

Sem mi ked vem úgy él ni, mint egy át lag he te ro sze xu á lis fér fi: mun ka, es te

sör, fe le ség, gye rek, hét vé gi sé ta, ví kend ház – mint egy be ska tu lyá zott

fér fi. […] Egy szer egy heteró ha ver rel va ká ci óz tam és õ mond ta, hogy

„iri gyel lek a homoszexualitásod mi att, mert te na gyon kön  nyen sze rez hetsz

sze xu á lis part nert, kön  nyeb ben mint én. Rend sze rint meg ér ke zünk va la ho -

va, és rög tön meg ta lá lod, fél óra alatt el in té zi tek az ügyet, ne kem meg leg -

alább há rom na pig kell ud va rol nom, amíg szex hez ju tok”. (Kál mán – 69)

a töb bet lá tás, a töb bet ér zés, az az esély, hogy bár mi kor meg áll ha tok az

ut ca sar kon sír ni és kur vá ra sem mi kö ze sen ki nek hoz zá és bár mi kor

mond ha tom, hogy „igen bazdmeg, bõ gök, bu zi va gyok, ne ked mi kö zöd

hoz zá” és ez na gyon jó, mert hogy én azt gon do lom, hogy igen is a fér fi ak

is sze ret nek sír ni (Ru dolf – 33)

… én sze mély sze rint imá dom azt, hogy nincs a nya ka mon a csa lád ala pí -

tás és fenn tar tás kény sze re, azt csi ná lom, ami jól esik, és az elõb bi ek bõl

kö vet ke zõ en még pén zem is ma rad ar ra, hogy azt csi nál jam, ami tet szik.

Utá la tos? Mi hez ké pest. Amíg má sok GYES-en van nak, ad dig én dol go -

zok, hogy ös  sze adóz zam a GYES-re va lót. Amíg má sok Is ten ne vé ben til -

ta nák be a pusz ta lé te met ad dig én tá mo ga tom õket az adóm mal, ha aka -

rom, ha nem. Va la mit va la mi ért. (TS – 32)

A fen ti idé ze tek fé nyé ben a me leg ség egy né mi leg sztereotipiku-

san meg kö ze lí tett fér fi sze rep el len pont ja ként vagy al ter na tí vá ja ként je -

lent meg, mely bõl ese ten ként jó ki sza ba dul ni – lásd pél dá ul a nõk höz

és a nõ i es ség hez fû zõ dõ vi szonyt –, ese ten ként vi szont jó él vez ni az elõ -

nye it – lásd pél dá ul a jobb ke re se ti le he tõ sé gek re va ló uta lást. Ez a po zi tí -

vum-di men zió tár sa dal mi szin ten – a tár sa dal mi ne mi sze rep rend szer kon -

tex tu sá ban – je lent meg, míg a kö zös ség te rem té si – vagy egy faj ta „klub tag -

sá gi” – igény cso port kö zi, az ön elem zés és ön vizs gá lat szük sé ges sé ge pe dig

sze mé lyes szin ten je lent ke zett.
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A kö zös ség te rem té si igény ki in du ló pont ja ként a ki sebb sé gi lét

egyé ni meg ta pasz ta lá sa és az eb bõl fa ka dó hát rá nyos hely zet ke ze lé si

kí sér le te szol gál ha tott:

sok kal cél ra tö rõbb, sok kal am bi ci ó zu sabb va gyok, mint a töb bi ek. Ugyan -

is ugyan úgy, mint a töb bi má sod ran gú ál lam pol gár, ne kem is hát rá nyos

hely zet bõl kell in dul nom. […] Ugyan így hát rá nyos hely ze tû, mond juk,

egy ci gány fi a tal, ugyan ilyen hát rá nyos hely ze tû egy nõ is. […] Egy re

több nõ jön fel jo gász pá lyán pél dá ul, és sok kal erõ sza ko sab bak, sok kal

job ban tud ják, hogy mit akar nak itt, sok kal ha tá ro zot tabb cél ja ik van nak,

mint egy fér fi nak. Ez nem ti tok, õk sok kal ke ve sebb pénzt kap nak

ugyan azért a mun ká ért, mint egy fér fi. Õk már hát rá nyos hely zet bõl in -

dul nak. Ilyen szem pont ból én is ma ga mat hát rá nyos hely zet ben ér zem.

Meg pró bá lom ma gam ból a leg job bat ki hoz ni (Si mon – 19)

ép pen azért mert a tár sa da lom szám ki ve tett jei va gyunk, van köz tünk

összetartás… véd- és dac szö vet ség. ezt jó érez ni, hogy van nak má sok is

ilyen prob lé mák kal, a kö zös prob lé mák ös  sze tar ta nak (Mik lós – 44)

A ket tõs – vagy akár több szö rös – ki sebb sé gi lét bõl, más ság ból fa -

ka dó sa já tos sá gok ra is eb ben a kon tex tus ban utal tak töb ben: 

tény leg, a ba rá ta im mind egyi ke vagy zsi dó vagy bu zi […] az egyet len

heteró ba rá tom is zsi dó, aki nek arab ba rát nõ je van, úgy hogy meg ér ti a

dol got (Má rió – 26)

Zsi dó va gyok és me leg, és ez va la mi fur csa kül sõ meg fi gye lõi stá tust je lent

szá mom ra, mi köz ben eb ben a vi lág ban élek nya kig, a „gój” és „hetero”

tö meg kel lõs kö ze pén. Eh hez a stá tus hoz két do log kap cso ló dik: ér zé -

keny va gyok a má sok ki ta szí tott sá gá ra és él ve zem a más ság ko mi ku mát.

[…] (Ruben – 48)

A meg lé võ „klub tag ság” egyik leg fõbb elõ nye ként szá mol tak be

ar ról, hogy ez ál tal la ká jo sab bá vá lik az egyén – szim bo li kus és hét köz -

na pi – kör nye ze te és így nem csak a tár sa dal mi ki re kesz tett ség ér ze te

tom pul hat, ha nem új vi lág lá tá si di men zi ók is meg nyíl hat nak:

ha jó a tár sa ság, ak kor egy na gyon kel le mes fal ka ér ze tet köl csö nöz (Kris -

tóf – 64)

ez is egy olyan kis kö zös ség, aki ös  sze tart és olyan, mint egy jó mun ka -

hely vagy va la mi lyen más kö zös ség, egy klub (Julio – 23)

Van egy bi zo nyos faj ta ös  sze tar tás. Mon dom, a ba rát sá gok sok kal erõ seb -

bek. Va la hol azért ez egy kö zös ség. Ha le me gyek egy szó ra ko zó hely re,

kor ban, eb be egy ki csit a homoszexualitásnak az az ol da la, te hát a pro -

misz ku i tá sa is be le ját szik: több fé le em ber nek kell ne kem meg fe lel ni […]

a múlt kor va la ki azt mond ja ne kem […] együtt dol goz tunk va la hol […]

és én öl töny ben men tem, nyak ken dõ ben, õ meg csak egy gar bó ban, pu -

ló ver ben és azt mond ja, „jaj pe dig már egy ki csit fe mi nin dolog,, gon dol -

koz tam reg gel én is raj ta, hogy hogy öl töz zek”, nem édes? Te hát egy részt

[…] a csa lád az na gyon sok ener gi át ki tud szív ni az át lag em be rek bõl,

hogy ez nincs meg, ez több le he tõ sé get ad ar ra, hogy vál to za to sabb éle tet

él jen, ér de ke seb bet, iz gal ma sab bat […] de a csa lád ság az meg van, azért

ezt egy iga zi csa lád nak ér zem […] hogy együtt kel, reg ge li zik, nap köz ben

te le fo nál, es te együtt van, ez ugyan olyan csa lád, csak a gye rek hi ány zik

[…] hát ez is meg va ló sít ha tó (Iván – 57)

Sem mi ked vem úgy él ni, mint egy át lag he te ro sze xu á lis fér fi: mun ka, es te

sör, fe le ség, gye rek, hét vé gi sé ta, ví kend ház – mint egy be ska tu lyá zott

fér fi. […] Egy szer egy heteró ha ver rel va ká ci óz tam és õ mond ta, hogy

„iri gyel lek a homoszexualitásod mi att, mert te na gyon kön  nyen sze rez hetsz

sze xu á lis part nert, kön  nyeb ben mint én. Rend sze rint meg ér ke zünk va la ho -

va, és rög tön meg ta lá lod, fél óra alatt el in té zi tek az ügyet, ne kem meg leg -

alább há rom na pig kell ud va rol nom, amíg szex hez ju tok”. (Kál mán – 69)

a töb bet lá tás, a töb bet ér zés, az az esély, hogy bár mi kor meg áll ha tok az

ut ca sar kon sír ni és kur vá ra sem mi kö ze sen ki nek hoz zá és bár mi kor

mond ha tom, hogy „igen bazdmeg, bõ gök, bu zi va gyok, ne ked mi kö zöd

hoz zá” és ez na gyon jó, mert hogy én azt gon do lom, hogy igen is a fér fi ak

is sze ret nek sír ni (Ru dolf – 33)

… én sze mély sze rint imá dom azt, hogy nincs a nya ka mon a csa lád ala pí -

tás és fenn tar tás kény sze re, azt csi ná lom, ami jól esik, és az elõb bi ek bõl

kö vet ke zõ en még pén zem is ma rad ar ra, hogy azt csi nál jam, ami tet szik.

Utá la tos? Mi hez ké pest. Amíg má sok GYES-en van nak, ad dig én dol go -

zok, hogy ös  sze adóz zam a GYES-re va lót. Amíg má sok Is ten ne vé ben til -

ta nák be a pusz ta lé te met ad dig én tá mo ga tom õket az adóm mal, ha aka -

rom, ha nem. Va la mit va la mi ért. (TS – 32)

A fen ti idé ze tek fé nyé ben a me leg ség egy né mi leg sztereotipiku-

san meg kö ze lí tett fér fi sze rep el len pont ja ként vagy al ter na tí vá ja ként je -

lent meg, mely bõl ese ten ként jó ki sza ba dul ni – lásd pél dá ul a nõk höz

és a nõ i es ség hez fû zõ dõ vi szonyt –, ese ten ként vi szont jó él vez ni az elõ -

nye it – lásd pél dá ul a jobb ke re se ti le he tõ sé gek re va ló uta lást. Ez a po zi tí -

vum-di men zió tár sa dal mi szin ten – a tár sa dal mi ne mi sze rep rend szer kon -

tex tu sá ban – je lent meg, míg a kö zös ség te rem té si – vagy egy faj ta „klub tag -

sá gi” – igény cso port kö zi, az ön elem zés és ön vizs gá lat szük sé ges sé ge pe dig

sze mé lyes szin ten je lent ke zett.
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„víz fö löt ti ek kel” – el len tét ben lát ja az em ber a má sik vi lá got is. Töb bet

tud ni jó, mert az em ber ilyen kor mé lyeb ben ért meg dol go kat. (Jeandarc

– 31)

A más faj ta gon dol ko zás mi att jó me leg nek len ni. Egy cso mó új né zõ pon -

tot is mer meg az em ber, amit a heteroszexuálisok csak ko moly erõ be fek -

te tés sel ér het nek el. Per sze meg van az a ve szély is, hogy az em ber me leg

tár sa ság ban el bíz za ma gát és ugyan úgy el fe lejt gon dol kod ni, mint má sok.

(Noffir – 19)

Vé gül sze ret ném fel hív ni a fi gyel met egy olyan vé le mény tí pus ra,

mely Kas sai 1983-as vizs gá la tá ban is meg je lent a „tisz tes sé ges éle tet”

élõ ho mo sze xu á li sok jobb tár sa dal mi el fo ga dott sá gá ra va ló uta lás ként.

Az ide so rol ha tó vá la szok sze rint az em ber vi szony lag jól él het me leg -

ként, ha e tény nek nem tu laj do nít túl zott fon tos sá got vagy ha kel lõ en

„óva tos” és nem vi szi „túl zás ba a me leg sé gét”, il let ve en nek nyil vá nos

ma ni fesz tá lá sát:

Sze rin tem nem vé szes an  nyi ra. Per sze, nem vo nu lok az ut cá ra transz pa -

rens sel, hogy me leg va gyok. Élem a ma gam éle tét, mint bár ki más. És

hogy ki vel élek együtt, ki vel fek szem le, az már az én dol gom. Épp úgy,

ahogy nem fir tat ja sen ki a heterók sze xu á lis éle tét. (Feconi – 22)

… kül föld ön egy re in kább sikk lesz a do log, ez sze rin tem a má sik vég let

már. Ez zel nem ké ne hi val kod ni […] (Lindoro – 20)

… van nak ilyen har cos me le gek, akik pró bál nak ko hol ni ilyen dol go kat,

hogy mi ért fel sõbb ren dû meg ilyes mi, eze ken én rö hö gök, mert iga zá ból

[…] min den ki nek az a leg fon to sabb, hogy úgy pró bál jon meg él ni, ahogy

õ ma ga gon dol ja, ak kor hogy ha ez nem megy ro vá sá ra más nak […] (Márk

– 27)

Ezek a vé le mé nyek utal hat nak egyé ni élet stra té gi ák ra ci o na li zá lá si

kí sér le te i re egy nem ki fe je zet ten el fo ga dó tár sa dal mi kör nye zet ben.

Adód hat nak azon ban ilyen mó don nem ra ci o na li zál ha tó élet hely ze tek,

kü lö nö sen ak kor, ha az egyén nem iga zán tud meg bir kóz ni a kog ni tív

dis  szo nan cia je len sé gé vel. A 38 éves Hen rik ese té ben pél dá ul val lá sos -

sá ga és a fér fi ak iránt ér zett – éle té ben gyak ran re a li zált – sze xu á lis

kész te té se i nek ös  sze egyez te té se oko zott köz pon ti di lem mát, mi vel e

két lé nye gi nek ér zett iden ti tás ele me kö zül egyik rõl sem tu dott, akart

le mon da ni. Így – a vá lasz adók kö zül egye dül ál ló mó don – az ön gyû lö let

ha tá rán egyen sú lyoz va egy sa já tos „ös  sze es kü vés-el mé let tel” állt elõ:

ak kor nem az van, hogy ös  sze ve re ked nek egy más sal az em be rek, meg

sok ko pasz, ki gyúrt ál lat, ha nem van egy olyan hu mor, egy olyan ös  sze tar -

tás, amit csak mi ér tünk meg, csak mi tu dunk ró la be szél ni, sen ki iga zán

nem ér ti meg. (Má rió – 26)

több ré tû en tu dok ér tel mez ni dol go kat, egy sze rû en csak mert ez a vi lág is

ben nem van, hogy én ne kem az, hogy va la ki vé gig megy az ut cán és így

ki lóg a zse bé bõl egy sár ga ken dõ, és nyil ván va ló an nem tud ja, hogy mi rõl

szól a do log, ez nem csak at tól vic ces, hogy en  nyi re hü lyén néz ki az a gö -

rény (ne vet) az zal a sár ga ken dõ vel, ha nem még van egy ext ra po én (Ru -

dolf – 33)

Me leg nek len ni min dig, min den hol a vi lá gon egy ‘klub’, ahol a tag sá gért

bi zo nyos elõ nyö ket le het él vez ni. Sok szor szó sze rint. De tár sa dal mi lag is

je lent het elõnyt, mert a me le gek is – ha kap cso la tuk em be ri is,

nem(csak) sze xu á lis – ér té ke lik a kap cso la ti tõ két. (TS – 32)

A sze mé lyes szin tû ön elem zé si vagy ön vizs gá la ti di men zi ó ba ke -

rül tek az ön azo nos ság meg ta pasz ta lá sá nak örö mei:

… ne kem azért jó, mert az le he tek, ami sze ret nék len ni. Te hát ön ma gam

tu dok len ni. (Sza bi – 28)

Egy me leg nek min den kép pen jó me leg nek len ni […] (Terminusz – 26)

Sze rin tem na gyon jó me leg nek len ni. Pa ra dox mó don a tár sa dal mi meg -

íté lé sük igen edukatív tud len ni a me le gek szá má ra és sa ját hely ze tük so -

ka kat olyan tár sa dal mi té mák kal, je len sé gek kel is mer te ti meg, ame lye ket

egyéb ként nem is mer né nek meg. Az én-fel fe de zés szá munk ra egy ér tel -

mû en lét kér dés, míg a heteróknak min den szin ten ké szen tá lalt élet-sab -

lo nok ál la nak ren del ke zé sük re, ezt har sog ja ne kik a mé dia, a csa lád, a

szo ká sok, az er kölcs és még sok más má sod la gos ha tás. (TS – 32)

Az ön azo nos ság meg le lé sét egy el íté lõ tár sa dal mi kör nye zet ugyan

köz vet le nül hát rál tat hat ja, de köz ve tet ten egy faj ta edzés ként is fel fog -

ha tó az iden ti tás épí tés – oly kor ke mény – mun ká já ban:

A me leg ség tett en gem em ber ré, mert an  nyi po font kap tam, hogy em pá -

ti ás let tem, min den szin ten ér zé keny let tem. (Já nos – 36)

Leg fel jebb an  nyi ban jó, hogy az em bert igen csak pró bá ra te szi, és emi att

meg ta nul hat több fi gyel mes sé get a ba rá tok, egyéb em be rek fe lé. Ta lán

to le rán sab bak va gyunk, bár ezt sem mi kép pen sem mon da nám min den

me leg re. (Viktor2 – 41)

Olyan me leg nek len ni, mint bú vár szem üveg gel fé lig víz alá me rül ni: Az

em ber lát ja a mainstream vi lá got, de a csak mainstream éle tet élõk kel –
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„víz fö löt ti ek kel” – el len tét ben lát ja az em ber a má sik vi lá got is. Töb bet

tud ni jó, mert az em ber ilyen kor mé lyeb ben ért meg dol go kat. (Jeandarc

– 31)

A más faj ta gon dol ko zás mi att jó me leg nek len ni. Egy cso mó új né zõ pon -

tot is mer meg az em ber, amit a heteroszexuálisok csak ko moly erõ be fek -

te tés sel ér het nek el. Per sze meg van az a ve szély is, hogy az em ber me leg

tár sa ság ban el bíz za ma gát és ugyan úgy el fe lejt gon dol kod ni, mint má sok.

(Noffir – 19)

Vé gül sze ret ném fel hív ni a fi gyel met egy olyan vé le mény tí pus ra,

mely Kas sai 1983-as vizs gá la tá ban is meg je lent a „tisz tes sé ges éle tet”

élõ ho mo sze xu á li sok jobb tár sa dal mi el fo ga dott sá gá ra va ló uta lás ként.

Az ide so rol ha tó vá la szok sze rint az em ber vi szony lag jól él het me leg -

ként, ha e tény nek nem tu laj do nít túl zott fon tos sá got vagy ha kel lõ en

„óva tos” és nem vi szi „túl zás ba a me leg sé gét”, il let ve en nek nyil vá nos

ma ni fesz tá lá sát:

Sze rin tem nem vé szes an  nyi ra. Per sze, nem vo nu lok az ut cá ra transz pa -

rens sel, hogy me leg va gyok. Élem a ma gam éle tét, mint bár ki más. És

hogy ki vel élek együtt, ki vel fek szem le, az már az én dol gom. Épp úgy,

ahogy nem fir tat ja sen ki a heterók sze xu á lis éle tét. (Feconi – 22)

… kül föld ön egy re in kább sikk lesz a do log, ez sze rin tem a má sik vég let

már. Ez zel nem ké ne hi val kod ni […] (Lindoro – 20)

… van nak ilyen har cos me le gek, akik pró bál nak ko hol ni ilyen dol go kat,

hogy mi ért fel sõbb ren dû meg ilyes mi, eze ken én rö hö gök, mert iga zá ból

[…] min den ki nek az a leg fon to sabb, hogy úgy pró bál jon meg él ni, ahogy

õ ma ga gon dol ja, ak kor hogy ha ez nem megy ro vá sá ra más nak […] (Márk

– 27)

Ezek a vé le mé nyek utal hat nak egyé ni élet stra té gi ák ra ci o na li zá lá si

kí sér le te i re egy nem ki fe je zet ten el fo ga dó tár sa dal mi kör nye zet ben.

Adód hat nak azon ban ilyen mó don nem ra ci o na li zál ha tó élet hely ze tek,

kü lö nö sen ak kor, ha az egyén nem iga zán tud meg bir kóz ni a kog ni tív

dis  szo nan cia je len sé gé vel. A 38 éves Hen rik ese té ben pél dá ul val lá sos -

sá ga és a fér fi ak iránt ér zett – éle té ben gyak ran re a li zált – sze xu á lis

kész te té se i nek ös  sze egyez te té se oko zott köz pon ti di lem mát, mi vel e

két lé nye gi nek ér zett iden ti tás ele me kö zül egyik rõl sem tu dott, akart

le mon da ni. Így – a vá lasz adók kö zül egye dül ál ló mó don – az ön gyû lö let

ha tá rán egyen sú lyoz va egy sa já tos „ös  sze es kü vés-el mé let tel” állt elõ:

ak kor nem az van, hogy ös  sze ve re ked nek egy más sal az em be rek, meg

sok ko pasz, ki gyúrt ál lat, ha nem van egy olyan hu mor, egy olyan ös  sze tar -

tás, amit csak mi ér tünk meg, csak mi tu dunk ró la be szél ni, sen ki iga zán

nem ér ti meg. (Má rió – 26)

több ré tû en tu dok ér tel mez ni dol go kat, egy sze rû en csak mert ez a vi lág is

ben nem van, hogy én ne kem az, hogy va la ki vé gig megy az ut cán és így

ki lóg a zse bé bõl egy sár ga ken dõ, és nyil ván va ló an nem tud ja, hogy mi rõl

szól a do log, ez nem csak at tól vic ces, hogy en  nyi re hü lyén néz ki az a gö -

rény (ne vet) az zal a sár ga ken dõ vel, ha nem még van egy ext ra po én (Ru -

dolf – 33)

Me leg nek len ni min dig, min den hol a vi lá gon egy ‘klub’, ahol a tag sá gért

bi zo nyos elõ nyö ket le het él vez ni. Sok szor szó sze rint. De tár sa dal mi lag is

je lent het elõnyt, mert a me le gek is – ha kap cso la tuk em be ri is,

nem(csak) sze xu á lis – ér té ke lik a kap cso la ti tõ két. (TS – 32)

A sze mé lyes szin tû ön elem zé si vagy ön vizs gá la ti di men zi ó ba ke -

rül tek az ön azo nos ság meg ta pasz ta lá sá nak örö mei:

… ne kem azért jó, mert az le he tek, ami sze ret nék len ni. Te hát ön ma gam

tu dok len ni. (Sza bi – 28)

Egy me leg nek min den kép pen jó me leg nek len ni […] (Terminusz – 26)

Sze rin tem na gyon jó me leg nek len ni. Pa ra dox mó don a tár sa dal mi meg -

íté lé sük igen edukatív tud len ni a me le gek szá má ra és sa ját hely ze tük so -

ka kat olyan tár sa dal mi té mák kal, je len sé gek kel is mer te ti meg, ame lye ket

egyéb ként nem is mer né nek meg. Az én-fel fe de zés szá munk ra egy ér tel -

mû en lét kér dés, míg a heteróknak min den szin ten ké szen tá lalt élet-sab -

lo nok ál la nak ren del ke zé sük re, ezt har sog ja ne kik a mé dia, a csa lád, a

szo ká sok, az er kölcs és még sok más má sod la gos ha tás. (TS – 32)

Az ön azo nos ság meg le lé sét egy el íté lõ tár sa dal mi kör nye zet ugyan

köz vet le nül hát rál tat hat ja, de köz ve tet ten egy faj ta edzés ként is fel fog -

ha tó az iden ti tás épí tés – oly kor ke mény – mun ká já ban:

A me leg ség tett en gem em ber ré, mert an  nyi po font kap tam, hogy em pá -

ti ás let tem, min den szin ten ér zé keny let tem. (Já nos – 36)

Leg fel jebb an  nyi ban jó, hogy az em bert igen csak pró bá ra te szi, és emi att

meg ta nul hat több fi gyel mes sé get a ba rá tok, egyéb em be rek fe lé. Ta lán

to le rán sab bak va gyunk, bár ezt sem mi kép pen sem mon da nám min den

me leg re. (Viktor2 – 41)

Olyan me leg nek len ni, mint bú vár szem üveg gel fé lig víz alá me rül ni: Az

em ber lát ja a mainstream vi lá got, de a csak mainstream éle tet élõk kel –
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leg sé get, hogy iga zá ból nem is tud ró la, mert aki nem akar me leg len ni,

aki nem sze re ti, de na gyon jól tud ja, hogy mi az, az leg fel jebb nem me -

leg, de nem gyû lö li, nem pusz tít ja, nem sem mi sí ti meg, szó val a tu dat lan

homofóbia, mert a tu dat lan ság az min dig el pusz tít ja azt, amit nem is mer

(Iván – 57)

A homoszexualitást öve zõ tár sa dal mi el uta sí tást jel lem zõ en ös  sze -

kap csol ták az in for má ció hi án  nyal, il let ve az in for má ci ók egy ol da lú sá gá -

val va la mint – ezek kel ös  sze füg gés ben – a sztereotipikus meg kö ze lí té -

sek el ter jedt sé gé vel:

az em be rek na gyon kon zer va tí vak, elítélõek, iga zá ból õk csak a fel színt lát -

ják, pél dá ul egy do ku men tum film bõl azt, hogy mi zaj lik a Nyu ga ti nál az

óra alatt, eb bõl meg le szû rik a kö vet kez te tést, hogy „hû a me le gek ilye -

nek”, azok ra nem gon dol nak, akik nor má lis pár kap cso lat ban él nek, dol goz -

nak. nem gon dol nak be le, hogy a mû vész vi lág ban men  nyi van, ott nem

sze met szú ró, nem úgy, mint a hét köz nap ok ban. ül tem egy szer a met ró ban

és egy né ni azt mond ta az uno ká já nak va la ki rõl, hogy „õ egy bá csi, aki bu zi,

rossz em ber, mert meg ront ja a gye re ke ket” […] (György – 26)

A meg kér de zet tek fe le azon ban sze mé lye sen nem ta pasz talt meg

sem mi fé le konk rét bán tást, il let ve nem tu dott be szá mol ni a homoszex-

ualitással kap cso la tos ne ga tív él mé nyé rõl. A vá lasz adók má sik fe le vi -

szont éle té ben el szen ve dett már konk rét – sza vak ban vagy tet tek ben

meg nyil vá nu ló – bán tást homoszexualitása mi att. Leg több jü ket ver bá li -

san tá mad ták: „le bu ziz ták”, nyil vá no san meg szé gye ní tet ték. Ha tan em -

lí tet tek mun ka he lyi prob lé má kat: ki rú gást, elõ lép te tés el ma ra dá sát

vagy a – ho mo sze xu a li tás fel vál la lá sá nak kö vet kez mé nye ként ér tel me -

zett – kap cso la tok meg sza ka dá sát. Egy-egy eset ben a vá lás so rán, il let ve

egy val lá si gyü le ke zet ben va ló fel füg gesz tés ben ját szott sze re pet a ho -

mo sze xu a li tás ki de rü lé se. Egy vá lasz adó nak pe dig – még Ro má ni á ban –

bör tön bün te tést kel lett el szen ved nie.

Töb ben ver bá lis bán tás ként ér té kel ték a több sé gi szó hasz ná lat ba

ká rom ko dás ként be épült – te hát nem konk rét sze mély re irá nyu ló –

„bu zi zást”. Az e gya kor lat nak va ló el len sze gü lés is bá tor ki ál lás ként je -

lent meg:

nem ré gen men tünk au tó ban és az egyik mond ta „mit sza ra kod tok, hü lye

bu zik”, au to ma ti ku san az em be rek ezt mond ják, hogy hü lye bu zik. En -

gem nem za var ez, hát nem igaz, hogy nem za var, mert nem jót ta kar ez.

(Kop pány – 24)

ez az egyik, amit itt sze ret nék el mon da ni, hogy nem sze ret ném hogy ha

ez a tár sa da lom olyan len ne, ahol ez [a ho mo sze xu a li tás – TJ] ter mé sze tes

[…] szó val én mint ke resz tény meg va gyok ró la gyõ zõd ve, hogy az a az a

le het sé ges leg jobb élet for ma, amit a Bib lia ta nít […] ez ki csit olyan a

mint a kör nye zet szen  nye zés […] hogy köz vet le nül ak kor nem ér zi az em -

ber en nek a a ká ros vol tát, ami kor el kö ve ti, ha nem az tán ké sõbb ki de rül,

le het, hogy nem is az õ éle té ben, ha nem két-há rom nem ze dék kel ké -

sõbb, hogy hát ezt nem így kel lett vol na az õse im nek csi nál ni […] azt

pró bál ják a me le gek má sok nak meg ma guk nak is be ma gya ráz ni, hogy

ami jól esik az em ber nek, az nem le het rossz […] na most én ezt nem tu -

dom el fo gad ni, szó val na gyon sok min den van, ami jól esik és rossz vagy

árt, ha most nem rossz, ak kor majd ké sõbb rossz lesz, a szen ve dély be teg -

sé gek pél dá ul. szó val ha be ké ne ezt va la ho va so rol ni, ak kor azt hi szem,

hogy én ezt va la mi lyen szen ve dély be teg ség nek ne vez ném, nem azo nos

sú lyú mond juk az al ko ho liz mus sal de egy ki csit olyan […] végülis itt

ilyen nagy össz tár sa dal mi ös  szes kü vés fo lyik és egy ki sebb ség es kü szik ös  sze a a
több ség el len […] per sze ez nem azo nos egy jól kö rül ha tá rol ha tó po li ti kai

vagy nem tu dom mi lyen cso port tal, szó val nem jó ös  sze es kü võ nek len ni,

bár meg van nak az elõ nyei, az az iga zi, aki el len tud áll ni az ös  sze es kü võk -

nek […] szó val va la hol hely re ké ne ten ni ezt a dol got […] szó val bün tet -

ni, til ta ni, az hü lye ség, az zal nem le het meg ol da ni, szó val tu do má sul kel -

le ne ven ni, hogy ilyen van, de […] ál la mi tá mo ga tást biz to sí ta ni ilyen cé -

lok ra az mond juk dur va len ne […] vagy mittudomén olyan jo go kat

kö ve tel ni

Hen rik be szél ge té sünk so rán ki emel te, hogy a Má sok ban meg je -

lent fel hí vá som ra el sõ sor ban azért je lent ke zett, hogy az ál ta la – is – „ati -

pi kus nak” ér zett ho mo sze xu a li tás-meg kö ze lí té sé vel és ta pasz ta la ta i val

re á li sab bá, ár nyal tab bá te gye az ál ta lam itt fel vá zol ni kí vánt ké pet.

6.4.2. „Nem jó (ma Ma gyar or szá gon) me leg nek len ni.”

Vá lasz adó im több mint fe le fe jez te ki azt a vé le mé nyét, hogy ma Ma -

gyar or szá gon nem jó me leg nek len ni és en nek fõ oka ként a tár sa da lom

elõ í té le tes sé gét, „lel ki egész ség te len sé gét” (To mi – 35), kon zer va tív jel le -

gét, a tár sa dal mi le né zést és el hú zó dást, a homofóbiát ne vez ték meg – azt,

hogy a „több sé gi iden ti tás nak ré sze a homofóbia” (Jeandarc – 31) –:

ez a homofóbia, mert ez va la hol a vi lág ös  szes ba ja i nak az egyi ke […] az

em be ri os to ba ság, ami el len na gyon ne héz küz de ni, ez a faj ta gyû löl kö -

dés, ki re kesz tés hoz za a vi lág ös  szes ba ja it, ugyan ez ve zet há bo rúk hoz

vagy ka taszt ró fá hoz […] homofób, aki úgy in do ko lat la nul uta sít ja el a me -
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leg sé get, hogy iga zá ból nem is tud ró la, mert aki nem akar me leg len ni,

aki nem sze re ti, de na gyon jól tud ja, hogy mi az, az leg fel jebb nem me -

leg, de nem gyû lö li, nem pusz tít ja, nem sem mi sí ti meg, szó val a tu dat lan

homofóbia, mert a tu dat lan ság az min dig el pusz tít ja azt, amit nem is mer

(Iván – 57)

A homoszexualitást öve zõ tár sa dal mi el uta sí tást jel lem zõ en ös  sze -

kap csol ták az in for má ció hi án  nyal, il let ve az in for má ci ók egy ol da lú sá gá -

val va la mint – ezek kel ös  sze füg gés ben – a sztereotipikus meg kö ze lí té -

sek el ter jedt sé gé vel:

az em be rek na gyon kon zer va tí vak, elítélõek, iga zá ból õk csak a fel színt lát -

ják, pél dá ul egy do ku men tum film bõl azt, hogy mi zaj lik a Nyu ga ti nál az

óra alatt, eb bõl meg le szû rik a kö vet kez te tést, hogy „hû a me le gek ilye -

nek”, azok ra nem gon dol nak, akik nor má lis pár kap cso lat ban él nek, dol goz -

nak. nem gon dol nak be le, hogy a mû vész vi lág ban men  nyi van, ott nem

sze met szú ró, nem úgy, mint a hét köz nap ok ban. ül tem egy szer a met ró ban

és egy né ni azt mond ta az uno ká já nak va la ki rõl, hogy „õ egy bá csi, aki bu zi,

rossz em ber, mert meg ront ja a gye re ke ket” […] (György – 26)

A meg kér de zet tek fe le azon ban sze mé lye sen nem ta pasz talt meg

sem mi fé le konk rét bán tást, il let ve nem tu dott be szá mol ni a homoszex-

ualitással kap cso la tos ne ga tív él mé nyé rõl. A vá lasz adók má sik fe le vi -

szont éle té ben el szen ve dett már konk rét – sza vak ban vagy tet tek ben

meg nyil vá nu ló – bán tást homoszexualitása mi att. Leg több jü ket ver bá li -

san tá mad ták: „le bu ziz ták”, nyil vá no san meg szé gye ní tet ték. Ha tan em -

lí tet tek mun ka he lyi prob lé má kat: ki rú gást, elõ lép te tés el ma ra dá sát

vagy a – ho mo sze xu a li tás fel vál la lá sá nak kö vet kez mé nye ként ér tel me -

zett – kap cso la tok meg sza ka dá sát. Egy-egy eset ben a vá lás so rán, il let ve

egy val lá si gyü le ke zet ben va ló fel füg gesz tés ben ját szott sze re pet a ho -

mo sze xu a li tás ki de rü lé se. Egy vá lasz adó nak pe dig – még Ro má ni á ban –

bör tön bün te tést kel lett el szen ved nie.

Töb ben ver bá lis bán tás ként ér té kel ték a több sé gi szó hasz ná lat ba

ká rom ko dás ként be épült – te hát nem konk rét sze mély re irá nyu ló –

„bu zi zást”. Az e gya kor lat nak va ló el len sze gü lés is bá tor ki ál lás ként je -

lent meg:

nem ré gen men tünk au tó ban és az egyik mond ta „mit sza ra kod tok, hü lye

bu zik”, au to ma ti ku san az em be rek ezt mond ják, hogy hü lye bu zik. En -

gem nem za var ez, hát nem igaz, hogy nem za var, mert nem jót ta kar ez.

(Kop pány – 24)

ez az egyik, amit itt sze ret nék el mon da ni, hogy nem sze ret ném hogy ha

ez a tár sa da lom olyan len ne, ahol ez [a ho mo sze xu a li tás – TJ] ter mé sze tes

[…] szó val én mint ke resz tény meg va gyok ró la gyõ zõd ve, hogy az a az a

le het sé ges leg jobb élet for ma, amit a Bib lia ta nít […] ez ki csit olyan a

mint a kör nye zet szen  nye zés […] hogy köz vet le nül ak kor nem ér zi az em -

ber en nek a a ká ros vol tát, ami kor el kö ve ti, ha nem az tán ké sõbb ki de rül,

le het, hogy nem is az õ éle té ben, ha nem két-há rom nem ze dék kel ké -

sõbb, hogy hát ezt nem így kel lett vol na az õse im nek csi nál ni […] azt

pró bál ják a me le gek má sok nak meg ma guk nak is be ma gya ráz ni, hogy

ami jól esik az em ber nek, az nem le het rossz […] na most én ezt nem tu -

dom el fo gad ni, szó val na gyon sok min den van, ami jól esik és rossz vagy

árt, ha most nem rossz, ak kor majd ké sõbb rossz lesz, a szen ve dély be teg -

sé gek pél dá ul. szó val ha be ké ne ezt va la ho va so rol ni, ak kor azt hi szem,

hogy én ezt va la mi lyen szen ve dély be teg ség nek ne vez ném, nem azo nos

sú lyú mond juk az al ko ho liz mus sal de egy ki csit olyan […] végülis itt

ilyen nagy össz tár sa dal mi ös  szes kü vés fo lyik és egy ki sebb ség es kü szik ös  sze a a
több ség el len […] per sze ez nem azo nos egy jól kö rül ha tá rol ha tó po li ti kai

vagy nem tu dom mi lyen cso port tal, szó val nem jó ös  sze es kü võ nek len ni,

bár meg van nak az elõ nyei, az az iga zi, aki el len tud áll ni az ös  sze es kü võk -

nek […] szó val va la hol hely re ké ne ten ni ezt a dol got […] szó val bün tet -

ni, til ta ni, az hü lye ség, az zal nem le het meg ol da ni, szó val tu do má sul kel -

le ne ven ni, hogy ilyen van, de […] ál la mi tá mo ga tást biz to sí ta ni ilyen cé -

lok ra az mond juk dur va len ne […] vagy mittudomén olyan jo go kat

kö ve tel ni

Hen rik be szél ge té sünk so rán ki emel te, hogy a Má sok ban meg je -

lent fel hí vá som ra el sõ sor ban azért je lent ke zett, hogy az ál ta la – is – „ati -

pi kus nak” ér zett ho mo sze xu a li tás-meg kö ze lí té sé vel és ta pasz ta la ta i val

re á li sab bá, ár nyal tab bá te gye az ál ta lam itt fel vá zol ni kí vánt ké pet.

6.4.2. „Nem jó (ma Ma gyar or szá gon) me leg nek len ni.”

Vá lasz adó im több mint fe le fe jez te ki azt a vé le mé nyét, hogy ma Ma -

gyar or szá gon nem jó me leg nek len ni és en nek fõ oka ként a tár sa da lom

elõ í té le tes sé gét, „lel ki egész ség te len sé gét” (To mi – 35), kon zer va tív jel le -

gét, a tár sa dal mi le né zést és el hú zó dást, a homofóbiát ne vez ték meg – azt,

hogy a „több sé gi iden ti tás nak ré sze a homofóbia” (Jeandarc – 31) –:

ez a homofóbia, mert ez va la hol a vi lág ös  szes ba ja i nak az egyi ke […] az

em be ri os to ba ság, ami el len na gyon ne héz küz de ni, ez a faj ta gyû löl kö -

dés, ki re kesz tés hoz za a vi lág ös  szes ba ja it, ugyan ez ve zet há bo rúk hoz

vagy ka taszt ró fá hoz […] homofób, aki úgy in do ko lat la nul uta sít ja el a me -
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El is me rés sel adó zom ne kik, mert meg kön  nyí tik az éle tün ket és elõ ké szí -

tik a jö võ ge ne rá ció em be ribb éle tét, de nincs sok kap cso la tom ve lük.

Mind azo nál tal vol tam már GayPride föl vo nu lá son, és az egy adó szá za lé -

ko mat is ad tam már me leg szer ve zet nek. (Ruben – 48)

Jel lem zõ en bi zo nyos tá vol ság tar tó fi gye lem mel kí sér ték az ak ti vis -

ták meg moz du lá sa it, de a vá lasz adók kö zel har ma da vett már részt –

igaz, né há nyan kö zü lük a vé let len vagy a mé di a be li „le lep le zés tõl” ret -

teg ve – bu da pes ti „Gay Pride” fel vo nu lá son, il let ve me leg és lesz bi kus

fesz ti vá lon. E köz té ri meg nyil vá nu lá sok kal kap cso lat ban a meg kér de -

zet tek vis  sza té rõ kri ti ká ja ként je lent meg, hogy – a „szél sõ sé gek” hang -

sú lyo zá sa mi att – nem köz ve tí te nek „re á lis” ké pet a me le gek rõl, bár

töb ben an nak is han got ad tak, hogy a me le gek sok szí nû tár sa sá gá ról ép -

pen olyan ne héz len ne re á lis ké pet al kot ni, mint a heteroszexuálisokról.

A ho mo sze xu á li sok ál tal ér zé kelt és meg ta pasz talt hát rá nyok te kin -

te té ben a mai hely ze tet a húsz év vel ez elõt ti vel ös  sze ha son lít va az

mond ha tó, hogy to vább ra is ko moly prob lé ma ként je len nek meg a tár -

sa dal mi el len szenv meg nyil vá nu lá sai és a mun ka he lyi prob lé mák. Az

egye dül ál ló fér fi ak la kás hoz ju tá si kép te len sé ge – a ta ná csi la ká sok ki -

uta lá sos rend sze ré nek meg szû né sé vel – a mai hely zet ben nem ki fe je -

zet ten me leg-spe ci fi kus prob lé mát je lent. A kul tu rált szó ra ko zá si le he -

tõ sé gek hi á nya né mi leg eny hült: a me leg bá rok meg je le né sé vel az „is -

mer ke dé si zó nák” is át ren de zõd tek. A für dõk el vesz tet ték ko ráb bi

je len tõ sé gü ket, de eb ben sze re pet nagy ját szott a pros ti tú ció tér nye ré se.

A nyil vá nos vé cék zö mét be zár ták, a ko ráb ban jel lem zõ – kü lön bö zõ ki -

tün te tett he lyek re, út vo na lak ra kon cent rá ló dó – ut cai is mer ke dés is in -

kább a „fi ze tõs szex” sa já tos sá ga lett. A há zi bu li kat pe dig ál ta lá ban fel -

vál tot ták a jó részt üz le ti ala pon szer ve zett ren dez vé nyek. Bi zo nyos

bûn cse lek mé nyek po ten ci á lis gya nú sí tott ja i ként va ló szí nû leg ma is sze -

re pel het nek ho mo sze xu á li sok, de a ho mo sze xu a li tás és a pedofília ösz -

 sze mo sá sá nak ki fo gá so lá sán kí vül nem tör tént más ra uta lás. Az azo nos

ne mû ek együtt élé sé nek jo gi ren de zet len sé ge an  nyi ban ren de zõ dött,

hogy 1996 óta az azo nos ne mû part ne rek is él het nek együtt élet társ -

ként, bár e tör vény mó do sí tás nak na gyobb a szim bo li kus je len tõ sé ge,

mint a gya kor la ti „ho za ma”. A ma gyar élet tár si vi szony nem azo nos a

nyu gat-eu ró pai gya kor lat ból is mert „re giszt rált part ner kap cso lat tal”

(registered partnership), mely re sok szor utal nak – pon tat la nul – „me leg

há zas ság ként”.

ugyan olyan ér té kû ki ál lás nak tar tom, hogy […] nem áll tam be buziutáló-

nak len ni, vagy ami kor ilyen tí pu sú be szél ge tés volt, ak kor leg fel jebb

job ban oda fi gyel tem vagy meg pró bál tam eny hí te ni egyéb meg jegy zés sel

vagy ép pen nem száll tam be le az üvöl tõ kó rus ba. (Fé lix – 43)

Az ese tek több sé gé ben azon ban a ho mo sze xu a li tás nyil vá nos sá vá -

lá sa ve ze tett a ne ga tív él mé nyek hez. Eb bõl gyak ran adó dott az a kö vet -

kez te tés, hogy jobb a homoszexualitást szi go rú an a ma gán szfé rá ban tar -

ta ni és min den „rá uta ló” ma ga tar tás for mát mel lõz ni. Így – sze mé lyes

szin ten – el ke rül he tõ a meg alá zás, a diszk ri mi ná ció és az em be rek is ál -

ta lá ban sok kal to le rán sabb nak tûn het nek:

nem vol tak [ne ga tív él mé nye im – TJ], de ez azt hi szem, a ha bi tu som ból fa -

kad, nem si kít ró lam a sze xu á lis be ál lí tott sá gom, min dig a hely és a tár sa -

ság „el vá rá sa i nak” meg fe le lõ en vi sel ke dem (Ja kab – 47)

Ma gyar or szá gon még nem ért diszk ri mi ná ció, bár nem va gyok ext ro ver -

tált me leg (To mi – 35)

én min dig azt mon dom, hogy aki nek rossz ta pasz ta la ta volt, az sa ját ma gá -

nak is kö szön he ti, te hát sa ját pro vo ka tív vi sel ke dé sé nek is kö szön he ti,

én ne kem az a ta pasz ta la tom, hogy az em be rek sok kal to le rán sab bak mint

ahogy ma guk a me le gek el kép zel nék (Bé la – 48)

A tár sa dal mi kör nye zet be va ló bé kés be ol va dás igé nye so kak ra jel -

lem zõ. A – bi zo nyos szin tû – „ka mé le on-stra té gia” alap fel te vé se egy faj -

ta „magánhomoszexualitás”, mely éle sen szem be ál lít ha tó azok kal a tö -

rek vé sek kel, me lyek – leg alább is át me ne ti leg, a tár sa dal mi-jo gi meg kü -

lön böz te tés fenn ma ra dá sá ig – köz ügy ként kö ze lí tik meg a

homoszexualitást:

a me leg ség nek több szint je van: ben ne van va la ki ben, gya ko rol ja vagy

meg éli, tu da to san csi nál ja. […] hogy hogy va ló sul meg, az ki sebb kü lönb -

ség: kap cso lat szint jén vagy a „mozgalmárságban”, és a kap cso lat szint jén

is fel vál lal hat ja va la ki vagy le het „titkosilona”. Sze rin tem ha va la ki ezt

ko mo lyan gon dol ja a mai Ma gyar or szá gon, az mozgalmár lesz, il let ve a

mai Ma gyar or szág ki hagy ha tó: ha ko mo lyan gon dol ko zom egy ügy rõl, ak -

kor te szek is ér te va la mit, de ez a mon dat ró lam szól és tu dom, hogy az

em be rek nem ilye nek (Já nos – 36)

Vá lasz adó im több sé gé nek nem vol tak köz vet len kap cso la tai a me -

leg szer ve ze tek kel, il let ve a moz ga lom mal:
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El is me rés sel adó zom ne kik, mert meg kön  nyí tik az éle tün ket és elõ ké szí -

tik a jö võ ge ne rá ció em be ribb éle tét, de nincs sok kap cso la tom ve lük.

Mind azo nál tal vol tam már GayPride föl vo nu lá son, és az egy adó szá za lé -

ko mat is ad tam már me leg szer ve zet nek. (Ruben – 48)

Jel lem zõ en bi zo nyos tá vol ság tar tó fi gye lem mel kí sér ték az ak ti vis -

ták meg moz du lá sa it, de a vá lasz adók kö zel har ma da vett már részt –

igaz, né há nyan kö zü lük a vé let len vagy a mé di a be li „le lep le zés tõl” ret -

teg ve – bu da pes ti „Gay Pride” fel vo nu lá son, il let ve me leg és lesz bi kus

fesz ti vá lon. E köz té ri meg nyil vá nu lá sok kal kap cso lat ban a meg kér de -

zet tek vis  sza té rõ kri ti ká ja ként je lent meg, hogy – a „szél sõ sé gek” hang -

sú lyo zá sa mi att – nem köz ve tí te nek „re á lis” ké pet a me le gek rõl, bár

töb ben an nak is han got ad tak, hogy a me le gek sok szí nû tár sa sá gá ról ép -

pen olyan ne héz len ne re á lis ké pet al kot ni, mint a heteroszexuálisokról.

A ho mo sze xu á li sok ál tal ér zé kelt és meg ta pasz talt hát rá nyok te kin -

te té ben a mai hely ze tet a húsz év vel ez elõt ti vel ös  sze ha son lít va az

mond ha tó, hogy to vább ra is ko moly prob lé ma ként je len nek meg a tár -

sa dal mi el len szenv meg nyil vá nu lá sai és a mun ka he lyi prob lé mák. Az

egye dül ál ló fér fi ak la kás hoz ju tá si kép te len sé ge – a ta ná csi la ká sok ki -

uta lá sos rend sze ré nek meg szû né sé vel – a mai hely zet ben nem ki fe je -

zet ten me leg-spe ci fi kus prob lé mát je lent. A kul tu rált szó ra ko zá si le he -

tõ sé gek hi á nya né mi leg eny hült: a me leg bá rok meg je le né sé vel az „is -

mer ke dé si zó nák” is át ren de zõd tek. A für dõk el vesz tet ték ko ráb bi

je len tõ sé gü ket, de eb ben sze re pet nagy ját szott a pros ti tú ció tér nye ré se.

A nyil vá nos vé cék zö mét be zár ták, a ko ráb ban jel lem zõ – kü lön bö zõ ki -

tün te tett he lyek re, út vo na lak ra kon cent rá ló dó – ut cai is mer ke dés is in -

kább a „fi ze tõs szex” sa já tos sá ga lett. A há zi bu li kat pe dig ál ta lá ban fel -

vál tot ták a jó részt üz le ti ala pon szer ve zett ren dez vé nyek. Bi zo nyos

bûn cse lek mé nyek po ten ci á lis gya nú sí tott ja i ként va ló szí nû leg ma is sze -

re pel het nek ho mo sze xu á li sok, de a ho mo sze xu a li tás és a pedofília ösz -

 sze mo sá sá nak ki fo gá so lá sán kí vül nem tör tént más ra uta lás. Az azo nos

ne mû ek együtt élé sé nek jo gi ren de zet len sé ge an  nyi ban ren de zõ dött,

hogy 1996 óta az azo nos ne mû part ne rek is él het nek együtt élet társ -

ként, bár e tör vény mó do sí tás nak na gyobb a szim bo li kus je len tõ sé ge,

mint a gya kor la ti „ho za ma”. A ma gyar élet tár si vi szony nem azo nos a

nyu gat-eu ró pai gya kor lat ból is mert „re giszt rált part ner kap cso lat tal”

(registered partnership), mely re sok szor utal nak – pon tat la nul – „me leg

há zas ság ként”.

ugyan olyan ér té kû ki ál lás nak tar tom, hogy […] nem áll tam be buziutáló-

nak len ni, vagy ami kor ilyen tí pu sú be szél ge tés volt, ak kor leg fel jebb

job ban oda fi gyel tem vagy meg pró bál tam eny hí te ni egyéb meg jegy zés sel

vagy ép pen nem száll tam be le az üvöl tõ kó rus ba. (Fé lix – 43)

Az ese tek több sé gé ben azon ban a ho mo sze xu a li tás nyil vá nos sá vá -

lá sa ve ze tett a ne ga tív él mé nyek hez. Eb bõl gyak ran adó dott az a kö vet -

kez te tés, hogy jobb a homoszexualitást szi go rú an a ma gán szfé rá ban tar -

ta ni és min den „rá uta ló” ma ga tar tás for mát mel lõz ni. Így – sze mé lyes

szin ten – el ke rül he tõ a meg alá zás, a diszk ri mi ná ció és az em be rek is ál -

ta lá ban sok kal to le rán sabb nak tûn het nek:

nem vol tak [ne ga tív él mé nye im – TJ], de ez azt hi szem, a ha bi tu som ból fa -

kad, nem si kít ró lam a sze xu á lis be ál lí tott sá gom, min dig a hely és a tár sa -

ság „el vá rá sa i nak” meg fe le lõ en vi sel ke dem (Ja kab – 47)

Ma gyar or szá gon még nem ért diszk ri mi ná ció, bár nem va gyok ext ro ver -

tált me leg (To mi – 35)

én min dig azt mon dom, hogy aki nek rossz ta pasz ta la ta volt, az sa ját ma gá -

nak is kö szön he ti, te hát sa ját pro vo ka tív vi sel ke dé sé nek is kö szön he ti,

én ne kem az a ta pasz ta la tom, hogy az em be rek sok kal to le rán sab bak mint

ahogy ma guk a me le gek el kép zel nék (Bé la – 48)

A tár sa dal mi kör nye zet be va ló bé kés be ol va dás igé nye so kak ra jel -

lem zõ. A – bi zo nyos szin tû – „ka mé le on-stra té gia” alap fel te vé se egy faj -

ta „magánhomoszexualitás”, mely éle sen szem be ál lít ha tó azok kal a tö -

rek vé sek kel, me lyek – leg alább is át me ne ti leg, a tár sa dal mi-jo gi meg kü -

lön böz te tés fenn ma ra dá sá ig – köz ügy ként kö ze lí tik meg a

homoszexualitást:

a me leg ség nek több szint je van: ben ne van va la ki ben, gya ko rol ja vagy

meg éli, tu da to san csi nál ja. […] hogy hogy va ló sul meg, az ki sebb kü lönb -

ség: kap cso lat szint jén vagy a „mozgalmárságban”, és a kap cso lat szint jén

is fel vál lal hat ja va la ki vagy le het „titkosilona”. Sze rin tem ha va la ki ezt

ko mo lyan gon dol ja a mai Ma gyar or szá gon, az mozgalmár lesz, il let ve a

mai Ma gyar or szág ki hagy ha tó: ha ko mo lyan gon dol ko zom egy ügy rõl, ak -

kor te szek is ér te va la mit, de ez a mon dat ró lam szól és tu dom, hogy az

em be rek nem ilye nek (Já nos – 36)

Vá lasz adó im több sé gé nek nem vol tak köz vet len kap cso la tai a me -

leg szer ve ze tek kel, il let ve a moz ga lom mal:
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át me net ként je lent meg, mely nek hát te ré ben is mét fel sej lett a ho-

moszexualitást el uta sí tó tár sa dal mi kör nye zet. A bi sze xu a li tás „fel vál la -

lá sa” te hát leg in kább a ho mo sze xu á li so kat érin tõ tár sa dal mi el len szenv

tom pí tá si kí sér le te ként vált ér tel mez he tõ vé.

A „mi tesz va la kit me leg gé” kér dés sel kap cso la tos vé le mé nyek ben

a leg fon to sabb tö rés vo na lak az ön ma guk ban va ló tu da to sí tás és a fel vál -

la lás kér dés kö re men tén mu tat koz tak meg. A tu da to sí tás fon tos sá ga

több ször is fel me rült az zal ös  sze füg gés ben, hogy va jon me leg nek te -

kint he tõ-e az, aki csak fan tá zi ál, de vá gya it nem re a li zál ja. A vá la szok

ugyan meg osz lot tak an nak meg íté lé sé ben, hogy a von za lom nak fel tét le -

nül ma ni fesz tá lód nia kell-e a me leg „stá tus” el éré sé hez, ab ban azon ban

egyet ér tés mu tat ko zott, hogy a ma ni fesz tá ló dás mér té ke a tár sa dal mi el -

vá rá sok függ vé nye: 

ket tõ do log: az, hogy azo nos ne mû iránt von zó dik és ezt ma ni fesz tál ja is

[…] még hogy ha csak mi ni má li san is. Az, aki se hol sem mi lyen for má ban

nem ma ni fesz tál ja ezt, az va la mi lyen be teg em ber (Iván – 57)

at tól [me leg egy me leg – TJ], hogy az azo nos ne mû ek hez von zó dik – füg -

get le nül at tól, hogy ezt re a li zál ja is (Ja kab – 47)

… az is me leg, aki csak fan tá zi ál, vi szont nincs bá tor sá ga szem be néz ni az -

zal, hogy õ me leg. Õ is me leg a ku lis  szák mö gött […] (Kop pány – 24)

ér zé ki in dít ta tás ból ke re si azo nos ne mû ek tár sa sá gát és sze xu á lis ér té ke

van, sze xu á lis po zí ci ó kat fog lal el szá má ra egy ve le azo nos ne mû em ber

az õ fan tá zi á i ban […] szó val a ba rá ti nál meg hit tebb in ten zi tá si fo kon ér -

dek lõ dik egy azo nos ne mû em ber irá nyá ban, te hát gon do lok itt akár ama

tör té net re, amit hall az em ber akár 60–70 év vel ezelõttrõl, ami kor nõt len -

ként ma radt cser kész ve ze tõk […] né hány ilyen hiperheteró, õshadibika

le het ilyen fi gu ra, aki nem mer te fel vál lal ni, vi szont be le foj tot ta az egé -

szet mond juk ab ba, hogy õ egy ilyen csúcs ka to na és egy foly tá ban fér fi ak

kö zött van .. szó val ez na gyon bo nyo lult, de a mai vi lág már min den kép -

pen ar ra utal, hogy ki él he tõ min den, szin te. (Márk – 27)

az el nyo más nak min den kép pen sze re pe van ab ban, hogy mersz-e azo nos

ne mû em ber hez von zó dó em ber ként él ni és ezt gya ko rol ni […] a szub -

kul tú ra meg nyil vá nu lá sai, a szó ra ko zó he lyek, a fel vo nu lá sok biz tos, hogy

el tûn tet he tõk és biz tos, hogy egy-két ge ne rá ció múl va sok kal több lel ki

nyo mo rék lesz, aki kény szer há zas sá gok ba me ne kül és ahogy a tör té nel -

met lát ja az em ber, ez az al vi lág nak is ked vez, mert tör vé nyen kí vü li vé

vá lik a do log (Oli vér – 32)

6.5. Ho mo sze xu a li tás: adott ság és/vagy vá lasz tás?

A ho mo sze xu a li tás, il let ve a me leg ség fo gal mi meg ha tá ro zá sát fir ta tó

kér dé sem re szin te min den vá lasz ban a tes ti – sze xu á lis – kap cso lat lé te -

sí té sén túl egy sé ge sen nagy hang súlyt ka pott az azo nos ne mû ek kö zöt ti

von za lom – kü lön bö zõ kép pen meg fo gal ma zott – lel ki nek, ér zel mi nek,

sze rel mi nek, szel le mi nek vagy em be ri nek ne ve zett di men zi ó ja. A „Mi tõl

me leg egy me leg, mi tesz va la kit me leg gé?” ki egé szí tõ kér dés re adott

vá la szok ból azon ban ar ra le he tett kö vet kez tet ni, hogy a sze xu á lis kap -

cso lat nak még is nagy a je len tõ sé ge az iden ti tás vá lasz tás ban, – eset leg

tu laj do ní tás ban – vagy „vég le ge sí tés ben”:

Emo ci o ná li san mind két nem hez von zó dom. Te hát ha a szex rõl le tud nék

mon da ni, de nem tu dok le mon da ni, ak kor akár he te ro sze xu á lis kap cso la -

tot is tud nék lé te sí te ni. (La ci – 26)

ad dig amíg az em ber eset leg csak von zó dik egy fér fi hoz csak gon do lat -

ban, ak kor azért már mond hat ja, hogy vé gül is bi sze xu á lis, mert vé gül is

egy he te ro sze xu á lis nem von zó dik még gon do lat ban sem egy fér fi test -

hez, de on nan tól csak ak kor me leg, ha tény leg le is tud fe küd ni egy fér fi -

val és ott nem tor pan meg, mert ha be le sze ret lé lek ben, ak kor tény leg le

is tud ve le, on nan tól el mond ha tó va la ki rõl, hogy me leg (Julio – 23)

nézd, ez nincs úgy de fi ni ál va, mint a fi zi ka törvényei… vé gül is aki nek

egy nél több ször volt ilyen kap cso la ta, az sze rin tem az (Hen rik – 38)

A sze xu á lis gya kor lat és az iden ti tás ös  sze füg gé se i vel kap cso lat ban itt

fon tos utal ni a vá lasz adók bi sze xu a li tás ról al ko tott ké pé re. A „Mit gon -

dolsz a bi sze xu a li tás ról? Van ilyen?” kér dés kap csán a bi sze xu a li tást jel -

lem zõ en a sze xu á lis vi sel ke dés egyik faj tá ja ként ha tá roz ták meg, ami leg -

in kább a kü lön bö zõ ne mû part ne rek kel foly ta tott sze xu á lis gya kor lat ról

szól és „nem elég” az iden ti tás hoz. Va gyis a leg több meg kér de zett sze rint

– a „meg old ha tó prob lé ma” (TS – 32) szint jén – a bi sze xu a li tás lé te zõ gya -

kor lat, de bi sze xu á lis iden ti tás nincs. Aki még is bi sze xu á lis iden ti tá sú nak

vall ja ma gát, az „szé pí te ni pró bál” (To mi – 35), az „kí ván csi” vagy „bi -

zony ta lan” (Kop pány – 24), „az még nem me ri fel vál lal ni a me leg sé gét,

vagy nem me ri be val la ni ma gá nak, hogy nem is sze re ti a sa ját ne mét”

(So bi es ki – 25). Eb ben a kon tex tus ban a bi sze xu a li tás (ön)ámításként,

va la mi elõl va ló el bú jás ként, ál cá zás ként, dön tés kép te len ség ként, a ho -

mo sze xu a li tás el foj tá sa ként vagy a ho mo sze xu a li tás irá nyá ba moz du ló
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át me net ként je lent meg, mely nek hát te ré ben is mét fel sej lett a ho-

moszexualitást el uta sí tó tár sa dal mi kör nye zet. A bi sze xu a li tás „fel vál la -

lá sa” te hát leg in kább a ho mo sze xu á li so kat érin tõ tár sa dal mi el len szenv

tom pí tá si kí sér le te ként vált ér tel mez he tõ vé.

A „mi tesz va la kit me leg gé” kér dés sel kap cso la tos vé le mé nyek ben

a leg fon to sabb tö rés vo na lak az ön ma guk ban va ló tu da to sí tás és a fel vál -

la lás kér dés kö re men tén mu tat koz tak meg. A tu da to sí tás fon tos sá ga

több ször is fel me rült az zal ös  sze füg gés ben, hogy va jon me leg nek te -

kint he tõ-e az, aki csak fan tá zi ál, de vá gya it nem re a li zál ja. A vá la szok

ugyan meg osz lot tak an nak meg íté lé sé ben, hogy a von za lom nak fel tét le -

nül ma ni fesz tá lód nia kell-e a me leg „stá tus” el éré sé hez, ab ban azon ban

egyet ér tés mu tat ko zott, hogy a ma ni fesz tá ló dás mér té ke a tár sa dal mi el -

vá rá sok függ vé nye: 

ket tõ do log: az, hogy azo nos ne mû iránt von zó dik és ezt ma ni fesz tál ja is

[…] még hogy ha csak mi ni má li san is. Az, aki se hol sem mi lyen for má ban

nem ma ni fesz tál ja ezt, az va la mi lyen be teg em ber (Iván – 57)

at tól [me leg egy me leg – TJ], hogy az azo nos ne mû ek hez von zó dik – füg -

get le nül at tól, hogy ezt re a li zál ja is (Ja kab – 47)

… az is me leg, aki csak fan tá zi ál, vi szont nincs bá tor sá ga szem be néz ni az -

zal, hogy õ me leg. Õ is me leg a ku lis  szák mö gött […] (Kop pány – 24)

ér zé ki in dít ta tás ból ke re si azo nos ne mû ek tár sa sá gát és sze xu á lis ér té ke

van, sze xu á lis po zí ci ó kat fog lal el szá má ra egy ve le azo nos ne mû em ber

az õ fan tá zi á i ban […] szó val a ba rá ti nál meg hit tebb in ten zi tá si fo kon ér -

dek lõ dik egy azo nos ne mû em ber irá nyá ban, te hát gon do lok itt akár ama

tör té net re, amit hall az em ber akár 60–70 év vel ezelõttrõl, ami kor nõt len -

ként ma radt cser kész ve ze tõk […] né hány ilyen hiperheteró, õshadibika

le het ilyen fi gu ra, aki nem mer te fel vál lal ni, vi szont be le foj tot ta az egé -

szet mond juk ab ba, hogy õ egy ilyen csúcs ka to na és egy foly tá ban fér fi ak

kö zött van .. szó val ez na gyon bo nyo lult, de a mai vi lág már min den kép -

pen ar ra utal, hogy ki él he tõ min den, szin te. (Márk – 27)

az el nyo más nak min den kép pen sze re pe van ab ban, hogy mersz-e azo nos

ne mû em ber hez von zó dó em ber ként él ni és ezt gya ko rol ni […] a szub -

kul tú ra meg nyil vá nu lá sai, a szó ra ko zó he lyek, a fel vo nu lá sok biz tos, hogy

el tûn tet he tõk és biz tos, hogy egy-két ge ne rá ció múl va sok kal több lel ki

nyo mo rék lesz, aki kény szer há zas sá gok ba me ne kül és ahogy a tör té nel -

met lát ja az em ber, ez az al vi lág nak is ked vez, mert tör vé nyen kí vü li vé

vá lik a do log (Oli vér – 32)

6.5. Ho mo sze xu a li tás: adott ság és/vagy vá lasz tás?

A ho mo sze xu a li tás, il let ve a me leg ség fo gal mi meg ha tá ro zá sát fir ta tó

kér dé sem re szin te min den vá lasz ban a tes ti – sze xu á lis – kap cso lat lé te -

sí té sén túl egy sé ge sen nagy hang súlyt ka pott az azo nos ne mû ek kö zöt ti

von za lom – kü lön bö zõ kép pen meg fo gal ma zott – lel ki nek, ér zel mi nek,

sze rel mi nek, szel le mi nek vagy em be ri nek ne ve zett di men zi ó ja. A „Mi tõl

me leg egy me leg, mi tesz va la kit me leg gé?” ki egé szí tõ kér dés re adott

vá la szok ból azon ban ar ra le he tett kö vet kez tet ni, hogy a sze xu á lis kap -

cso lat nak még is nagy a je len tõ sé ge az iden ti tás vá lasz tás ban, – eset leg

tu laj do ní tás ban – vagy „vég le ge sí tés ben”:

Emo ci o ná li san mind két nem hez von zó dom. Te hát ha a szex rõl le tud nék

mon da ni, de nem tu dok le mon da ni, ak kor akár he te ro sze xu á lis kap cso la -

tot is tud nék lé te sí te ni. (La ci – 26)

ad dig amíg az em ber eset leg csak von zó dik egy fér fi hoz csak gon do lat -

ban, ak kor azért már mond hat ja, hogy vé gül is bi sze xu á lis, mert vé gül is

egy he te ro sze xu á lis nem von zó dik még gon do lat ban sem egy fér fi test -

hez, de on nan tól csak ak kor me leg, ha tény leg le is tud fe küd ni egy fér fi -

val és ott nem tor pan meg, mert ha be le sze ret lé lek ben, ak kor tény leg le

is tud ve le, on nan tól el mond ha tó va la ki rõl, hogy me leg (Julio – 23)

nézd, ez nincs úgy de fi ni ál va, mint a fi zi ka törvényei… vé gül is aki nek

egy nél több ször volt ilyen kap cso la ta, az sze rin tem az (Hen rik – 38)

A sze xu á lis gya kor lat és az iden ti tás ös  sze füg gé se i vel kap cso lat ban itt

fon tos utal ni a vá lasz adók bi sze xu a li tás ról al ko tott ké pé re. A „Mit gon -

dolsz a bi sze xu a li tás ról? Van ilyen?” kér dés kap csán a bi sze xu a li tást jel -

lem zõ en a sze xu á lis vi sel ke dés egyik faj tá ja ként ha tá roz ták meg, ami leg -

in kább a kü lön bö zõ ne mû part ne rek kel foly ta tott sze xu á lis gya kor lat ról

szól és „nem elég” az iden ti tás hoz. Va gyis a leg több meg kér de zett sze rint

– a „meg old ha tó prob lé ma” (TS – 32) szint jén – a bi sze xu a li tás lé te zõ gya -

kor lat, de bi sze xu á lis iden ti tás nincs. Aki még is bi sze xu á lis iden ti tá sú nak

vall ja ma gát, az „szé pí te ni pró bál” (To mi – 35), az „kí ván csi” vagy „bi -

zony ta lan” (Kop pány – 24), „az még nem me ri fel vál lal ni a me leg sé gét,

vagy nem me ri be val la ni ma gá nak, hogy nem is sze re ti a sa ját ne mét”

(So bi es ki – 25). Eb ben a kon tex tus ban a bi sze xu a li tás (ön)ámításként,

va la mi elõl va ló el bú jás ként, ál cá zás ként, dön tés kép te len ség ként, a ho -

mo sze xu a li tás el foj tá sa ként vagy a ho mo sze xu a li tás irá nyá ba moz du ló
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meg kér de zet tek nek több mint fe lét nem ins pi rál ta ar ra a mai ma gyar

tár sa dal mi kör nye zet, hogy homoszexualitását „jól” él je meg. Így a fel -

vál la lás leg több ször koc ká za tok kal já ró, „bá tor tett ként” fo gal ma zó dott

meg. A fel vál la lás meg íté lé sé ben egyéb ként nem mu tat ko zott kü lönb -

ség az „ere det” nem bi o ló gi ai meg ha tá ro zott sá gát val ló ki sebb ség és a

„de ter mi nis ta” több ség kö zött. Az elõb bi cso port ba tar to zó egyik vé le -

mény pél dá ul kö vet ke zõ volt:

nem va gyok de ter mi nis ta, te hát nem azt mon dom, hogy az em ber me leg -

nek szü le tik, én azt gon do lom, hogy […] ami kor ez a bi zo nyos pá lyá ra ál -

lí tás, hogy ne mi sze re pek el sa já tí tá sa, meg ta nu lá sa tör té nik, ak kor ott ta -

lán ott ro mol hat el va la mi […] az el rom lást azt ab ban az ér te lem ben, hogy

a tár sa dal mi el vá rá sok hoz ké pest va ló el rom lás .. szó val azt gon do lom,

hogy va la hol ott, va la hol ott tör té nik va la mi, de ne he zen tu dom meg fog ni,

hogy hol meg mi kor, de ab ban õszin tén hi szek, […] hogy az a dol gok

rend je, hogy az em ber úgy nõ föl, meg úgy szü le tik, hogy min den ér dek li,

hogy nyi tott, hogy amorf, hogy de fi ni á lat lan, hogy ér ted, hogy egy ke rek,

hogy egy gömb, hogy így vis  sza tér jek eh hez a hím nõs esz mény hez, szó val

ér ted, egy ilyen go lyó és ak kor egy szer csak va la hol így meg ha sad és én

azt gon do lom, hogy én is meg ha sad tam, de mint ha így raj tam ra gadt vol -

na a má sik fe lem bõl még egy da rab és ezt így vi szem ma gam mal, né ha

édes, né ha meg ke ser ves te her ként és sok szor úgy ér zem, hogy et tõl job -

ban gu ru lok […] szó val azt gon do lom, hogy nyil ván ha tal mas ener gia, el -

szánt ság, bá tor ság és sta bil hát tér kell ah hoz, hogy ma Ma gyar or szá gon az

em ber ezt így el dönt se, szó val, hogy azt mond ja, hogy én pe dig má tól úgy

élek, hogy nem ér de kel, hogy mit gon dol nak az em be rek kö rü löt tem.

(Ru dolf – 33)

A ho mo sze xu a li tás „ere de té nek” fir ta tá sa – vá ra ko zá sa im el le né re

– nem vív ta ki in ter jú ala nya im ellenérzését.71 Sõt úgy tûnt a – sok szor

ge ne ti kai uta lá sok kal te lí tett –készséges vá la szok ból, hogy az ere det

meg ha tá ro zott sá ga szin te egy faj ta „ön vé del mi fegy ver ként” ér té ke lõ -

dött. Mind ös  sze egy olyan vé le mény akadt, mely az ere det kér dés fel ve -

té sé nek alap ve tõ el hi bá zott sá gá ra utalt:

Nincs te ó ria. Te mit gon dolsz a na rancs ízé rõl? Hon nan „ered”? És a

man da rin? Mi ért „más” ízû? Na ugye. Amíg eze ket a kér dé se ket fe sze ge -

tik, nem lesz bé ke ezen a fron ton, mert a kü lön fé le ide o ló gi ák kü lön fé le -

kép pen sa já tít ják ki õket. A li be rá li sok és a ke resz tény jobb ol dal pusz tí tó

har cot vív nak en nél egyér tel mûbb kér dé sek rõl is – nincs ab szo lút igaz -

ság. Amíg a bu zi ság ügye nem ke rül be le a ‘mind egy’ ka te gó ri á ba, mint a

test súly vagy bi o ló gi ai nem, ad dig ez min dig is „issue” lesz. (TS – 32)

Míg a tu da to sí tás a sze mé lyes szin tû „prob lé ma ke ze lés” kon tex tu -

sá ban fel me rü lõ fo ga lom ként, a fel vál la lás a kül vi lág fe lé tett lé pés ként

volt ér tel mez he tõ:

ez a ter mé szet ré sze, te hát nem be teg ség nem gya lá za tos do log, vi szont

ak kor hadd vál lal has sam fel azon a szin ten, ami lyen szin ten ma gam elõtt

el tu dom fo gad ni. Te hát ilyen szem pont ból ez tesz va la kit me leg gé, hogy

fel is me ri-e ma gá ban és el fo gad ja-e ma gá ban an  nyi ra, amen  nyi re ben ne

van. (End re – 50)

nem a sze xu a li tás, az biz tos, mert egy cso mó heteró fi ú val le fe küd tem az

évek so rán […] ha nem a gon dol ko dás, hogy én ezt tu da to sí tom, hogy én

me leg va gyok, és et tõl vá lok me leg gé, hogy ezt fel fo gom és el kez dek va -

la hogy eh hez ke res ni tár sa kat, cso por tot: el kez dem a me leg iden ti tá so mat

fej lesz te ni (Bá lint – 22)

Hogy mi tõl me leg egy me leg? Hát at tól, hogy fel is me ri, hogy a sa ját ne -

mé hez von zó dik; el fo gad ja me leg nek ma gát; an nak is vall ja ma gát. (Nof-

fir – 19)

A sze mé lyes me leg iden ti tá sok fel épü lé se e meg fon to lá sok alap ján

egy több szin tû fo lya mat nak te kint he tõ, mely ben – az 1983-as vizs gá lat

ered mé nye i hez ha son ló an – fon tos sze re pet ját szik a homoszexualitásra

vo nat ko zó tu dás, az ez zel kap cso la tos ér zé sek és az ér zé sek ma ni fesz tá -

ci ó ja ként fel fo gott sze xu á lis kapcsolat.70

Vá lasz adó im szá má ra homoszexualitásuk tu da to su lá sa sok kal ke -

vés bé tûnt fel egyé ni vá lasz tás ként, mint ho mo sze xu á lis iden ti tá suk fel -

vál la lá sa. Ar ra a kér dé sem re, hogy „A ho mo sze xu a li tás egyé ni vá lasz tás

kér dé se? […] Ha nem, mit gon dolsz a ho mo sze xu a li tás ‘ere de té rõl’?”

több mint 90 szá za lék ban azt a vá laszt kap tam, hogy a ho mo sze xu a li tás

va la mi lyen bi o ló gi a i lag, ge ne ti ka i lag meg ha tá ro zott, ve le szü le tett, örök -

lött adott ság, mely nek ki ala ku lá sá ban vagy ki bon ta ko zá sá ban azon ban

más té nye zõk is sze re pet kap hat nak, pél dá ul szo ci a li zá ci ós ha tá sok, a

„do mi náns anya”, a di vat vagy – kö ze lebb rõl meg nem ha tá ro zott – „ko rai

tra u mák”. A ho mo sze xu a li tás sok szí nû sé ge is e sok faj ta té nye zõ el té rõ

össz já té ká val ma gya ráz ták a meg kér de zet tek: az ugyan is már egyé ni

dön tés ered mé nye, hogy az „adott sá got” vagy „haj la mot” men  nyi re vál -

lal ja fel vagy nyom ja el va la ki. Ahogy a ko ráb bi ak ban már je lez tem, a

�TAKÁCS JUDIT: Homoszexualitás és társadalom 6. A homoszexualitás szociális reprezentációja…�

202 203

70 Az 1983-as vizs gá lat alap ján a ho mo sze xu á lis iden ti tás kü lön bö zõ al ko tó ele mei

élet ko ri jel leg ze tes sé gek hez vol tak köt he tõk. Az én vizs gá la tom ban azon ban

nem sze re pel tek konk rét élet ko ri jel lem zõk re vo nat ko zó kér dé sek.



meg kér de zet tek nek több mint fe lét nem ins pi rál ta ar ra a mai ma gyar

tár sa dal mi kör nye zet, hogy homoszexualitását „jól” él je meg. Így a fel -

vál la lás leg több ször koc ká za tok kal já ró, „bá tor tett ként” fo gal ma zó dott

meg. A fel vál la lás meg íté lé sé ben egyéb ként nem mu tat ko zott kü lönb -

ség az „ere det” nem bi o ló gi ai meg ha tá ro zott sá gát val ló ki sebb ség és a

„de ter mi nis ta” több ség kö zött. Az elõb bi cso port ba tar to zó egyik vé le -

mény pél dá ul kö vet ke zõ volt:

nem va gyok de ter mi nis ta, te hát nem azt mon dom, hogy az em ber me leg -

nek szü le tik, én azt gon do lom, hogy […] ami kor ez a bi zo nyos pá lyá ra ál -

lí tás, hogy ne mi sze re pek el sa já tí tá sa, meg ta nu lá sa tör té nik, ak kor ott ta -

lán ott ro mol hat el va la mi […] az el rom lást azt ab ban az ér te lem ben, hogy

a tár sa dal mi el vá rá sok hoz ké pest va ló el rom lás .. szó val azt gon do lom,

hogy va la hol ott, va la hol ott tör té nik va la mi, de ne he zen tu dom meg fog ni,

hogy hol meg mi kor, de ab ban õszin tén hi szek, […] hogy az a dol gok

rend je, hogy az em ber úgy nõ föl, meg úgy szü le tik, hogy min den ér dek li,

hogy nyi tott, hogy amorf, hogy de fi ni á lat lan, hogy ér ted, hogy egy ke rek,

hogy egy gömb, hogy így vis  sza tér jek eh hez a hím nõs esz mény hez, szó val

ér ted, egy ilyen go lyó és ak kor egy szer csak va la hol így meg ha sad és én

azt gon do lom, hogy én is meg ha sad tam, de mint ha így raj tam ra gadt vol -

na a má sik fe lem bõl még egy da rab és ezt így vi szem ma gam mal, né ha

édes, né ha meg ke ser ves te her ként és sok szor úgy ér zem, hogy et tõl job -

ban gu ru lok […] szó val azt gon do lom, hogy nyil ván ha tal mas ener gia, el -

szánt ság, bá tor ság és sta bil hát tér kell ah hoz, hogy ma Ma gyar or szá gon az

em ber ezt így el dönt se, szó val, hogy azt mond ja, hogy én pe dig má tól úgy

élek, hogy nem ér de kel, hogy mit gon dol nak az em be rek kö rü löt tem.

(Ru dolf – 33)

A ho mo sze xu a li tás „ere de té nek” fir ta tá sa – vá ra ko zá sa im el le né re

– nem vív ta ki in ter jú ala nya im ellenérzését.71 Sõt úgy tûnt a – sok szor

ge ne ti kai uta lá sok kal te lí tett –készséges vá la szok ból, hogy az ere det

meg ha tá ro zott sá ga szin te egy faj ta „ön vé del mi fegy ver ként” ér té ke lõ -

dött. Mind ös  sze egy olyan vé le mény akadt, mely az ere det kér dés fel ve -

té sé nek alap ve tõ el hi bá zott sá gá ra utalt:

Nincs te ó ria. Te mit gon dolsz a na rancs ízé rõl? Hon nan „ered”? És a

man da rin? Mi ért „más” ízû? Na ugye. Amíg eze ket a kér dé se ket fe sze ge -

tik, nem lesz bé ke ezen a fron ton, mert a kü lön fé le ide o ló gi ák kü lön fé le -

kép pen sa já tít ják ki õket. A li be rá li sok és a ke resz tény jobb ol dal pusz tí tó

har cot vív nak en nél egyér tel mûbb kér dé sek rõl is – nincs ab szo lút igaz -

ság. Amíg a bu zi ság ügye nem ke rül be le a ‘mind egy’ ka te gó ri á ba, mint a

test súly vagy bi o ló gi ai nem, ad dig ez min dig is „issue” lesz. (TS – 32)

Míg a tu da to sí tás a sze mé lyes szin tû „prob lé ma ke ze lés” kon tex tu -

sá ban fel me rü lõ fo ga lom ként, a fel vál la lás a kül vi lág fe lé tett lé pés ként

volt ér tel mez he tõ:

ez a ter mé szet ré sze, te hát nem be teg ség nem gya lá za tos do log, vi szont

ak kor hadd vál lal has sam fel azon a szin ten, ami lyen szin ten ma gam elõtt

el tu dom fo gad ni. Te hát ilyen szem pont ból ez tesz va la kit me leg gé, hogy

fel is me ri-e ma gá ban és el fo gad ja-e ma gá ban an  nyi ra, amen  nyi re ben ne

van. (End re – 50)

nem a sze xu a li tás, az biz tos, mert egy cso mó heteró fi ú val le fe küd tem az

évek so rán […] ha nem a gon dol ko dás, hogy én ezt tu da to sí tom, hogy én

me leg va gyok, és et tõl vá lok me leg gé, hogy ezt fel fo gom és el kez dek va -

la hogy eh hez ke res ni tár sa kat, cso por tot: el kez dem a me leg iden ti tá so mat

fej lesz te ni (Bá lint – 22)

Hogy mi tõl me leg egy me leg? Hát at tól, hogy fel is me ri, hogy a sa ját ne -

mé hez von zó dik; el fo gad ja me leg nek ma gát; an nak is vall ja ma gát. (Nof-

fir – 19)

A sze mé lyes me leg iden ti tá sok fel épü lé se e meg fon to lá sok alap ján

egy több szin tû fo lya mat nak te kint he tõ, mely ben – az 1983-as vizs gá lat

ered mé nye i hez ha son ló an – fon tos sze re pet ját szik a homoszexualitásra

vo nat ko zó tu dás, az ez zel kap cso la tos ér zé sek és az ér zé sek ma ni fesz tá -

ci ó ja ként fel fo gott sze xu á lis kapcsolat.70

Vá lasz adó im szá má ra homoszexualitásuk tu da to su lá sa sok kal ke -

vés bé tûnt fel egyé ni vá lasz tás ként, mint ho mo sze xu á lis iden ti tá suk fel -

vál la lá sa. Ar ra a kér dé sem re, hogy „A ho mo sze xu a li tás egyé ni vá lasz tás

kér dé se? […] Ha nem, mit gon dolsz a ho mo sze xu a li tás ‘ere de té rõl’?”

több mint 90 szá za lék ban azt a vá laszt kap tam, hogy a ho mo sze xu a li tás

va la mi lyen bi o ló gi a i lag, ge ne ti ka i lag meg ha tá ro zott, ve le szü le tett, örök -

lött adott ság, mely nek ki ala ku lá sá ban vagy ki bon ta ko zá sá ban azon ban

más té nye zõk is sze re pet kap hat nak, pél dá ul szo ci a li zá ci ós ha tá sok, a

„do mi náns anya”, a di vat vagy – kö ze lebb rõl meg nem ha tá ro zott – „ko rai

tra u mák”. A ho mo sze xu a li tás sok szí nû sé ge is e sok faj ta té nye zõ el té rõ

össz já té ká val ma gya ráz ták a meg kér de zet tek: az ugyan is már egyé ni

dön tés ered mé nye, hogy az „adott sá got” vagy „haj la mot” men  nyi re vál -

lal ja fel vagy nyom ja el va la ki. Ahogy a ko ráb bi ak ban már je lez tem, a
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[…] szó val ilyen szem pont ból sza bad a moz gás te rem, hogy meg egye zik

az, ami én va gyok az zal, ami aka rok len ni – vagy nem is, hogy aka rok, de

ami vé let tem (Márk – 27)

Az egyén ben sa ját ho mo sze xu á lis ön azo nos sá gá val kap cso lat ban

fel me rü lõ ké te lyek hez hoz zá já rul ha tott má sok két ke dé se. Egyik vá lasz -

adóm pél dá ul azt hang sú lyoz ta, hogy „sze ren csé re so ha sen ki nem

kényszerített(e) rá” (TS – 32), hogy ilyen kér dé sek kel fog lal koz zon. 24

meg kér de zet tel vi szont elõ for dult, hogy va la ki azt ál lí tot ta ró la, hogy

nem is „iga zán” me leg. Nyolc eset ben – po ten ci á lis sze xu á lis vagy sze -

rel mi part ner ként, eset leg ba rá ti sze rep ben – meg je le nõ nõk, négy eset -

ben szü lõk, há rom-há rom eset ben más me le gek, il let ve nem me leg ba rá -

tok kér dõ je lez ték meg az érin tet tek homoszexualitásának „va ló di sá gát”.

Az ese tek több sé gé ben a meg kér dõ je le zést egy faj ta „biz ta tás nak” szán -

ták: ez csak ide ig le nes ál la pot (Julio – 23), majd ki nö vöd (Vik tor – 23),

csak kí ván csi vagy (Kop pány – 24). Ha tan szá mol tak be ar ról, hogy so -

kan, il let ve sok szor ál lí tot tak már ró luk ilyes mit, mi vel raj tuk „nem lát -

szik” a ho mo sze xu a li tás, az az nem fe lel tet he tõk meg a sztereotipikusan

meg kö ze lí tett ho mo sze xu á lis ké pé nek:

ne kem na gyon so kan szok ták mon da ni, hogy nem lát szik és ez ara nyos,

mert ez olyan mint ami kor, mert mel lé te szem, hogy én fé lig zsi dó is va -

gyok, és mond ják, pi ci két azt érez ni az em be rek hang ján, hogy di csé rõn,

hogy nem is lát szik, és itt is va la mi ilyen van, és ilye ne ket én elég so kat

ka pok, mert mond juk én az át lag hoz ké pest gya kor la ti a sabb va gyok, meg

erõsebb.. te hát kül sõ sé gek ben is sok olyan van, amit nem hogy el ve tek, ha -

nem egy sze rû en ne kem nem adap tál ha tó az éle tem be, olyas mik, amik a

me le gek rõl heteró szem mel sztereotípan al kal ma zot tak, te hát a haj tû do bá -

lás és a kö rei, te hát azt hi szem, hogy se a gesz tu sa im ban, se a hang hor do zá -

som ban nin cse nek olyan ti pi zál ha tó me leg vo nu la tok, meg a má sik, hogy

na gyon nem va gyok az a tí pus, akit így ki le het szúr ni, te hát szûk kö zeg ben

sem szo kott ez így fel me rül ni ál ta lá ban, te hát ami kor coming-outoltam, ak -

kor sok em ber nél érez tem ef fek tív meg le pe tést (Márk – 27)

Az „iga zi” ho mo sze xu á lis – ilyen ér te lem ben kí vül rõl jö võ – sztere o -

tipikus meg ha tá ro zá sát azon ban, úgy tûnt, sok meg kér de zett bi zo nyos

mér té kig internalizálta. Ar ra az ön ma gá ban is sztereotipikus meg kö ze lí -

tést su gal ló kér dés re ugyan is, hogy „Men  nyi ben kü lön bö zöl a töb bi

me leg tõl?”, 18 olyan vá laszt kap tam, mely ben em lí tés tör tént a „töb bi

me leg” nõ i es sé gé rõl, „nyá vo gá sá ról”, „af fek tá lá sá ról”, „haj tû do bá lá sá ról”,

vagy szexcentrikusságáról, il let ve bá rok ba, „park ról park ra, vé cé rõl vé cé re”

6.6. Iden ti tás fe nye ge té sek

A ho mo sze xu á lis iden ti tást Breakwell nyo mán a fe nye ge tett iden ti tá sok

egyik faj tá ja ként meg kö ze lít ve több fenyegetettségi szín te ret kü lön -

böz tet he tünk meg: az el uta sí tó tár sa dal mi kör nye ze tet, a tár sa dal mi el -

vá rá sok kal vi as ko dó egyé ni tu da tot és a ket tõ kö zöt ti át me net ként szol -

gá ló el sõd le ges és má sod la gos tár sa dal mi cso por tok ból ál ló szo ci a li zá ci ós

kö ze get. Az ed di gi vizs gá la ti szem pont ok alap ján el mond ha tó, hogy a

ho mo sze xu á li so kat érin tõ iden ti tás fe nye ge té sek leg sú lyo sab bi ká nak a

ho mo sze xu a li tás ne ga tív szo ci á lis rep re zen tá ci ó já ban plasz ti ku san meg-

jelenülõ – az érin tet tek ál tal rég óta jól ér zé kel he tõ – tár sa dal mi el uta sí -

tás tûnt. Az ön azo nos ság kér dé se i vel kap cso lat ban az egyén ben fel me -

rü lõ fõbb prob lé mák szin tén itt gyö ke rez tek: hi szen ki vál lal fel szí ve -

sen olyas mit, amit „min den ki” el ítél? Így az iden ti tás fe nye ge tett sé gé re

utal hat tak sze mé lyes vagy intrapszichikus szin ten a sa ját gon dol ko dás -

ban fel me rü lõ ké te lyek – va jon tény leg „az” va gyok-e –, il let ve sze -

mély kö zi szin ten az új iden ti tás ál lí tás má sok ál ta li meg kér dõ je le zé se.

Vá lasz adó im kö zül 14 szá molt be ar ra vo nat ko zó gon do la ta i ról, hogy õ

va ló ban me leg-e. So kak nál ez a faj ta töp ren gés je len tet te a tu da to so dás és

a sze mé lyen be lü li fel vál la lás – vagy „sors vál la lás” (Jeandarc – 31) – kö zöt -

ti át me ne tet. En nek a fo lya mat nak a kez dõ pont ja ként je lent meg több

eset ben a „mi ért let tem én me leg?” (Va len tin – 35) vagy „mi ért pont én?”

(Tomtom – 25) jel le gû kér dés fel ve tés, vég pont ja ként pe dig a „be le tö rõ -

dés” (Lindoro – 20) vagy az ön el fo ga dás:

Ren ge te get gon dol kod tam raj ta. Mi kor lát tam, hogy mi lyen ne héz út,

pró bál tam el le ne ten ni. […] Nem ment. (Feconi – 22)

Pró bál tam be le tö rõd ni, hidd el, hos  szú éve kig tar tó küz del mes fo lya mat

volt, lel ki leg tel je sen ös  sze tör tem eb ben, de nem mond hat tam el sen ki -

nek ak kor, mert olyan hely zet ben vol tam. Most már va la men  nyi re el fo -

gad tam sa ját ma gam, per sze szé gyel lem ma gam elõtt is az egé szet, de hát

mit te he tek? (Lindoro – 20)

ná lam ez egy ilyen fo lya mat volt, amíg el fo gad tam – vagy rá jöt tem és utá -

na el fo gad tam, és az óta én az zal tisz tá ban va gyok (Zo li – 35)

gon dol kod tam, és min dig ar ra ju tot tam, sze ren csé re na gyon li be rá lis kör -

nye zet ben va gyok, nin csen pél dá ul pres  szió, hogy ne kem me leg nek ké ne

len nem, te hát ne kem nem fû zõ dik ah hoz ér de kem, hogy én me leg le gyek
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[…] szó val ilyen szem pont ból sza bad a moz gás te rem, hogy meg egye zik
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Vá lasz adó im több mint két har ma da szá molt be ar ról, hogy csa lád ja

tud homoszexualitásáról. Hat eset ben azon ban a „csa lá di tu dás” csak az

anyák ra kor lá to zó dott, míg két meg kér de zett nél az – idõs, il let ve a nagy -

be teg – anyát „meg kí mél ték” a hír tõl. Az anyák egyik ti pi kus sze re pe le -

het a „cin ko sé” vagy „har cos tár sé” (Oli vér – 32), aki se gít a szi go rú apák

le sze re lé sé ben, il let ve az eset le ges apa-fiú konf lik tu sok tom pí tá sá ban. A

né mi leg fé lel met kel tõ apa fi gu rák ra jel lem zõ ek a kö vet ke zõ pél dák:

Az apám na gyon kon zer va tív, ször nyû szi go rú el vei van nak, amik hez oda -

kö ti ma gát, nem en ged be lõ lük. (La ci – 26)

Apám egy na gyon ér de kes em ber, õ nyug dí jas egyenruhás… tûz ol tó,

láng ten ger nagy, […] õ egy ki ra kat em ber, de ti pi ku san az a mi li ta ris ta fog -

lal ko zá si ár ta lom jel lem zi, hogy […] ha ki van ég ve a fû és jön a tá bor nok

úr vagy va la ki, ak kor be fest jük fû zöld fes ték kel, mert an nak úgy kell ki -

néz ni (Oli vér – 32)

A vá la szok ból ar ra le he tett kö vet kez tet ni, mint ha az apák tól job ban

kel le ne tar ta ni, pe dig pél dá ul a leg szél sõ sé ge seb ben ép pen egy anya vi -

sel ke dett:

elõ for dult, hogy éj sza ka, mi kor alud tam, cson tig fel han go sí tot ta a mag nót,

hogy ne tud jak alud ni és oda jött az ágyam hoz, hogy „ne aludj, te ro hadt

bu zi”, ezt nem is bír tam so ká ig, úgy hogy ha mar el köl töz tem (György – 26)

Az ott ho ni „meg tu dás” egyik vis  sza té rõ mo tí vu ma ként sze re pelt

egy-egy fel bon tott és el ol va sott le vél, ami ter he lõ bi zo nyí ték ként szol gált

a csa lád szá má ra. Te hát az is lé nye ges kér dés volt, hogy va la ki ön ként tár -

ta fel ko ráb bi tit ka it – er re csak hét eset ben ke rült sor – vagy le lep lez ték.

A le lep le zé se ket ese ten ként konk rét be avat ko zá si kí sér let kö vet te a szü -

lõk ré szé rõl: fi ú kat pszi chi á ter hez, pszi cho ló gus hoz küld ték „gyógy ke ze -

lés re”, „vál toz ta tást ja va sol tak” (Viktor2 – 41), „min dent meg pró bál tak”

(Grafi – 22). Gyak ran elõ for dult a té ma „ta bu sí tá sa” is: „le buk tam, val lot -

tam, ki bo rul tak, most pe dig nem vesz nek ró la tu do mást” (Lab da ró zsa –

21). Az ön kén tes fel tá rul ko zás jel leg ze te sen ne ga tív fo gad ta tá sát is a hall -

ga tás, a be szél ge tés tõl va ló el zár kó zás je len tet te: 

elõ ször nem szólt, az tán az volt az el sõ ki tö ré se […] hogy ak kor én most

hogy fo gok így éle tet él ni, de ez csak így na gyon rö vi den, így tõ mon dat ok -

 ban és az tán azt mond ta, hogy hú hát ezt ne ki ak kor még emész te nie

kell, és ak kor egy szer re fog ta ma gát és át ment a má sik szo bá ba […] és én

sza lad gá lá sá ról. A vá lasz adók e jel lem zõk men tén, sa ját tu laj don sá ga i kat és

vi sel ke dés for má i kat ezek kel el len pon toz va áb rá zol ták ma gu kat.

Ezen a pon ton el dönt he tet len nek tû nik, hogy ez a faj ta ön-

megkülönböztetés mi lyen mér ték ben ér tel mez he tõ a homoszexualitás-

sal kap cso la tos szte re o tí pi ák me le gek ál ta li internalizáltságára, il let ve ál -

ta lá nos tár sa dal mi el ter jedt sé gé re. Hi szen ér vé nyes ér tel me zés le het az

is, hogy a sztereotipikus uta lá sok csu pán a ho mo sze xu a li tás tár sa dal mi

rep re zen tá ci ó já nak elõ hí vá sát szol gál ták – fel té ve, hogy az adott tár sa -

dal mi kör nye zet ben csak ezek hez a szte re o tí pi ák hoz ké pest le het sé ges

egy ál ta lán az ön meg ha tá ro zás. Min den eset re mind két ér tel me zé si ver -

zió pél da ként szol gál hat a ho mo sze xu á lis iden ti tás fe nye ge tett sé gé re.

Az iden ti tás fe nye ge tés sel va ló szem be né zést vi szont jól il luszt rál ta az a

13 vá lasz, me lyek a kér dés ben rej lõ sztereotipikus alap fel te vés re irá nyí -

tot ták a fi gyel met: 

mi ért, mi lyen az ál ta lá nos, a ‘töb bi’ me leg? (Ja kab – 47) 

ezt nem sza bad ho mo gén kö zeg ként ke zel ni (Bé la – 48)

ide csak olyan szte re o tip vá la szok jö het né nek (Ga bi – 24)

Hü lye kér dés. Én az em be rek tõl kü lön bö zöm, nem a me le gek tõl! (Já nos

– 36),

sze rin tem ez na gyon sok fé le em ber bõl te võ dik ös  sze, úgy, mint az úgy -

mond nor má lis élet ben élõ em be rek is van nak ilye nek és olya nok is, van -

nak ros  szab bak és job bak is, és én nem ér zem ma gam sem mi vel sem kü -

lönb nek mint bár ki más és ros  szabb nak sem (Pé ter – 36)

Ha ezt a kér dést kell meg vá la szol nom, ak kor ele ve fel kell ál lí ta nom egy

dog mát, ami a me le gek re jel lem zõ. […] nem tu dom ma ga mat meg kü lön -

böz tet ni a me le gek tõl. Egyes em be rek tõl, egyes vi sel ke dés tí pu sok tól tu -

dom meg kü lön böz tet ni ma gam. Ez egy dif fe ren ci ált vi lág. Ugyan úgy dif -

fe ren ci ált vi lág a me leg, mint a heteró. (Si mon – 19)

Min den ki más, min den em ber egye di. Az hogy me leg va gyok nem az el -

sõd le ges jel lem zõm, ha nem csak plusz in for má ció. El sõ sor ban em ber va -

gyok. Egész sé ges, egye di em ber. (So bi es ki – 25)

Ezek után azt sze ret ném rö vi den át te kin te ni, hogy a csa lád és a

mun ka hely „át me ne ti kö ze gé ben” ho gyan van nak je len, je len van nak-e

a ho mo sze xu á lis iden ti tás épí tést fe nye ge tõ té nye zõk.
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„meg utál tat ni” ma gát a gye re ke i vel, egy nél pe dig túl ki csi volt még a

gye rek –, 28 úgy nyi lat ko zott, hogy nem akar gye re ket, 13 úgy, hogy

sze ret ne, négy pe dig még nem dön töt te el, mit akar. A 28 nem le ges vá -

laszt adó nál köz pon ti je len tõ sé gû nek tûnt az a fel fo gás, hogy a ho mo -

sze xu á lis iden ti tás vál la lá sá ba be le tar to zik a gye re kek rõl, il let ve a gye -

rek ne ve lés rõl va ló le mon dás. Eh hez kap cso lód tak a „ne ér je hát rány

mi at tam” jel le gû, il let ve a gye rek szá má ra ide á lis nak tar tott csa lá di kör -

nye zet hi á nyá ra va ló uta lá sok. A gye rek re vá gyók ese té ben is in kább

szin te meg va ló sít ha tat lan vágy ként je lent meg egy sa ját vagy egy örök -

be fo ga dott – eset leg „csak ne velt” – gye rek vál la lá sa. 

A fen ti ek fé nyé ben elég te o re ti kus nak tûnt az a kér dé sem, hogy

„Mit gon dolsz, mit érez nél, ha ki de rül ne a gye re ked rõl, hogy õ is me -

leg?”. A vá la szok ból fõ kent az zal kap cso lat ban kí ván tam in for má ci ó hoz

jut ni, hogy az érin tet tek – el sõ sor ban sa ját él mé nye ik bõl ki in dul va –

ho gyan vé le ked tek a me leg ség ál ta luk meg fe le lõ nek vélt csa lá di fo gad -

ta tá sá ról. Az „el fo gad nám, kü lön ben po kol lá ten ném az éle tét” (To mi – 35)

tí pu sú fõ vo nu lat mel lett töb ben fel té te le zett szo mo rú sá guk nak ad tak

han got – „nem örül nék, mert ne héz” (Má rió – 26), „ne he zebb sors, a

heteró több ség dik tál” (Kál mán – 69), „kis sé meg õrül nék, hogy mi vár

rá” (La ci – 26) – és azon ag go dal mas kod tak, hogy majd „ho gyan hi te -

tem el a vi lág gal, hogy nem én ne vel tem me leg gé” (Já nos – 36). Egyi -

kük egy jel leg ze tes – de vél he tõ en nem ti pi kus – el fo ga dó szü lõi at ti tû -

döt így fo gal ma zott át: „job ban es ne, ha me leg len ne, de nem ter ro ri zál -

nám heteróként sem” (Oli vér – 32).

A meg kér de zet tek csa lád já hoz ké pest a mun ka he lyi kör nye zet ta -

lán még in go vá nyo sabb te rep nek tûnt a ho mo sze xu a li tás fel vál la lá sá val

kap cso lat ban. Er re utalt, hogy a vá lasz adók kö zül csak ti zen nyolc ról

tud ták mun ka hely ükön, hogy me le gek. Kö zü lük is töb ben sa já tos – az

át la gos nál ked ve zõbb – po zí ci ó val bír tak: pél dá ul me leg volt a fõ nö kük

vagy kül föld ön, el fo ga dóbb kör nye zet ben dol goz tak. Ez utób bi ak kö -

zött em lí tett egyi kük egy nyu gat-eu ró pai egye te met:

… tisz ta vi zet akar tam ön te ni a po hár ba a ké sõb bi kel le met len sé gek el -

ke rü lé sé re és na gyon jó ta pasz ta la to kat sze rez tem. X or szág ban ezt meg -

en ged het tem ma gam nak, emi att egy eset ben sem rom lott meg a vi szo -

nyom, sõt in kább kö ze lebb ke rül tem hoz zá juk. Bár én min dig egye te men

dol goz tam. (Kál mán – 69)

ak kor ott egye dül, mert így hop pá és hát ez na gyon fu ra volt, mert mond -

tam, hogy azért ne menj már el, de hát el ment (Vik tor – 23)

Azon ban a ne ga tív fo gad ta tás ra ci o na li zá ci ó já ra is akadt pél da:

sze rin tem, ha va la ki eb bõl hisz té ri át csap, az rend kí vü li ön zõ ség, te hát az

min dig ön ma gát si rat ja és ön ma gát saj nál ja, saj nál tat ja, plá ne úgy, hogy

mel let te fáj dal mat okoz a gyer me ké nek (Márk – 27) 

Az ön kén tes val lo más té tel hát te ré ben egy-egy ér zel mi meg erõ sí tést

nyúj tó sze rel mi kap cso lat tûnt fel – „El jött a nagy Coming Out ide je a

Nagy Sze re lem kor.” (So bi es ki – 25) –, vagy an nak az ér zés nek az el ha tal -

ma so dá sa, hogy „nem le het to vább tel jes ha zug ság ban él ni” (Vik tor – 23).

De több eset ben ar ról is be szá mol tak, hogy ép pen a sze re lem meg szû né -

se oko zott ak ko ra – a csa lád szá má ra is ér zé kel he tõ – ér zel mi zûr za vart,

amely nek kap csán a se gí tõ kész szü lõk nek vé gül rá kel lett jön ni ük, hogy

fi úk nem egy ba rát nõ, ha nem egy ba rát mi att om lott ös  sze.

A meg kér de zet tek kö zül mind ös  sze hár man gon dol ták úgy, hogy

csa lád juk – an nak el le né re, hogy „ez nem té ma” – sejt va la mit: 

sej tik, de re mény ked nek (Jeandarc – 31)

csa lád sej ti, nem be szé lünk ró la (To mi – 35)

a szü le im nem […] sze rin tem õk is tud ják, de nem té ma […] azért gon do -

lom, hogy tud ják, mert egy idõ óta nem kér dez nek rá, hogy mi kor fogsz

meg há za sod ni (Zo li – 35)

A csa lád ju kat homoszexualitásukról nem in for má lók kö zött – tí zen

vol tak ilye nek – há rom mo tí vu mot le he tett meg kü lön böz tet ni: né há -

nyan fél tek, hogy val lo má suk ál tal meg foszt hat ják ma gu kat a csa lád

sze re te té tõl vagy el fo ga dá sá tól, má sok – kü lön fé le okok ból, pél dá ul a

csa lád tag ok ko ra mi att vagy mert „úgy se ér te nék meg” – meg akar ták

kí mél ni a csa lá dot a fe les le ges nek ítélt meg ráz kód ta tás tól, megint má -

sok úgy érez ték, hogy a csa lád tag ok kö zöt ti – fi zi kai, il let ve lel ki – tá -

vol ság nem in do kol ja a bi za lom meg osz tá sát.

A csa lá di szfé rá hoz tar to zó iden ti tás fe nye ge té sek más szem pont ok

sze rint is meg kö ze lít he tõ ek: ér de kelt pél dá ul, hogy vá lasz adó im mi ként

vé le ked nek a gye rek vál la lás és a ho mo sze xu a li tás ös  sze egyez tet he tõ sé -

gé rõl. A 49 vá lasz adó kö zül négy nek volt gye re ke – kö zü lük ket tõ be -

val lot ta sa ját homoszexualitását gyer me ke i nek, egy nem kí ván ta ez ál tal
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„meg utál tat ni” ma gát a gye re ke i vel, egy nél pe dig túl ki csi volt még a

gye rek –, 28 úgy nyi lat ko zott, hogy nem akar gye re ket, 13 úgy, hogy

sze ret ne, négy pe dig még nem dön töt te el, mit akar. A 28 nem le ges vá -

laszt adó nál köz pon ti je len tõ sé gû nek tûnt az a fel fo gás, hogy a ho mo -

sze xu á lis iden ti tás vál la lá sá ba be le tar to zik a gye re kek rõl, il let ve a gye -

rek ne ve lés rõl va ló le mon dás. Eh hez kap cso lód tak a „ne ér je hát rány
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A fen ti ek fé nyé ben elég te o re ti kus nak tûnt az a kér dé sem, hogy

„Mit gon dolsz, mit érez nél, ha ki de rül ne a gye re ked rõl, hogy õ is me -

leg?”. A vá la szok ból fõ kent az zal kap cso lat ban kí ván tam in for má ci ó hoz

jut ni, hogy az érin tet tek – el sõ sor ban sa ját él mé nye ik bõl ki in dul va –

ho gyan vé le ked tek a me leg ség ál ta luk meg fe le lõ nek vélt csa lá di fo gad -

ta tá sá ról. Az „el fo gad nám, kü lön ben po kol lá ten ném az éle tét” (To mi – 35)

tí pu sú fõ vo nu lat mel lett töb ben fel té te le zett szo mo rú sá guk nak ad tak

han got – „nem örül nék, mert ne héz” (Má rió – 26), „ne he zebb sors, a

heteró több ség dik tál” (Kál mán – 69), „kis sé meg õrül nék, hogy mi vár

rá” (La ci – 26) – és azon ag go dal mas kod tak, hogy majd „ho gyan hi te -

tem el a vi lág gal, hogy nem én ne vel tem me leg gé” (Já nos – 36). Egyi -

kük egy jel leg ze tes – de vél he tõ en nem ti pi kus – el fo ga dó szü lõi at ti tû -

döt így fo gal ma zott át: „job ban es ne, ha me leg len ne, de nem ter ro ri zál -

nám heteróként sem” (Oli vér – 32).

A meg kér de zet tek csa lád já hoz ké pest a mun ka he lyi kör nye zet ta -

lán még in go vá nyo sabb te rep nek tûnt a ho mo sze xu a li tás fel vál la lá sá val

kap cso lat ban. Er re utalt, hogy a vá lasz adók kö zül csak ti zen nyolc ról

tud ták mun ka hely ükön, hogy me le gek. Kö zü lük is töb ben sa já tos – az

át la gos nál ked ve zõbb – po zí ci ó val bír tak: pél dá ul me leg volt a fõ nö kük

vagy kül föld ön, el fo ga dóbb kör nye zet ben dol goz tak. Ez utób bi ak kö -

zött em lí tett egyi kük egy nyu gat-eu ró pai egye te met:

… tisz ta vi zet akar tam ön te ni a po hár ba a ké sõb bi kel le met len sé gek el -

ke rü lé sé re és na gyon jó ta pasz ta la to kat sze rez tem. X or szág ban ezt meg -

en ged het tem ma gam nak, emi att egy eset ben sem rom lott meg a vi szo -

nyom, sõt in kább kö ze lebb ke rül tem hoz zá juk. Bár én min dig egye te men

dol goz tam. (Kál mán – 69)

ak kor ott egye dül, mert így hop pá és hát ez na gyon fu ra volt, mert mond -

tam, hogy azért ne menj már el, de hát el ment (Vik tor – 23)

Azon ban a ne ga tív fo gad ta tás ra ci o na li zá ci ó já ra is akadt pél da:

sze rin tem, ha va la ki eb bõl hisz té ri át csap, az rend kí vü li ön zõ ség, te hát az

min dig ön ma gát si rat ja és ön ma gát saj nál ja, saj nál tat ja, plá ne úgy, hogy

mel let te fáj dal mat okoz a gyer me ké nek (Márk – 27) 

Az ön kén tes val lo más té tel hát te ré ben egy-egy ér zel mi meg erõ sí tést

nyúj tó sze rel mi kap cso lat tûnt fel – „El jött a nagy Coming Out ide je a

Nagy Sze re lem kor.” (So bi es ki – 25) –, vagy an nak az ér zés nek az el ha tal -

ma so dá sa, hogy „nem le het to vább tel jes ha zug ság ban él ni” (Vik tor – 23).

De több eset ben ar ról is be szá mol tak, hogy ép pen a sze re lem meg szû né -

se oko zott ak ko ra – a csa lád szá má ra is ér zé kel he tõ – ér zel mi zûr za vart,

amely nek kap csán a se gí tõ kész szü lõk nek vé gül rá kel lett jön ni ük, hogy

fi úk nem egy ba rát nõ, ha nem egy ba rát mi att om lott ös  sze.

A meg kér de zet tek kö zül mind ös  sze hár man gon dol ták úgy, hogy

csa lád juk – an nak el le né re, hogy „ez nem té ma” – sejt va la mit: 

sej tik, de re mény ked nek (Jeandarc – 31)

csa lád sej ti, nem be szé lünk ró la (To mi – 35)

a szü le im nem […] sze rin tem õk is tud ják, de nem té ma […] azért gon do -

lom, hogy tud ják, mert egy idõ óta nem kér dez nek rá, hogy mi kor fogsz

meg há za sod ni (Zo li – 35)

A csa lád ju kat homoszexualitásukról nem in for má lók kö zött – tí zen

vol tak ilye nek – há rom mo tí vu mot le he tett meg kü lön böz tet ni: né há -

nyan fél tek, hogy val lo má suk ál tal meg foszt hat ják ma gu kat a csa lád

sze re te té tõl vagy el fo ga dá sá tól, má sok – kü lön fé le okok ból, pél dá ul a

csa lád tag ok ko ra mi att vagy mert „úgy se ér te nék meg” – meg akar ták

kí mél ni a csa lá dot a fe les le ges nek ítélt meg ráz kód ta tás tól, megint má -

sok úgy érez ték, hogy a csa lád tag ok kö zöt ti – fi zi kai, il let ve lel ki – tá -

vol ság nem in do kol ja a bi za lom meg osz tá sát.

A csa lá di szfé rá hoz tar to zó iden ti tás fe nye ge té sek más szem pont ok

sze rint is meg kö ze lít he tõ ek: ér de kelt pél dá ul, hogy vá lasz adó im mi ként

vé le ked nek a gye rek vál la lás és a ho mo sze xu a li tás ös  sze egyez tet he tõ sé -

gé rõl. A 49 vá lasz adó kö zül négy nek volt gye re ke – kö zü lük ket tõ be -

val lot ta sa ját homoszexualitását gyer me ke i nek, egy nem kí ván ta ez ál tal

�TAKÁCS JUDIT: Homoszexualitás és társadalom 6. A homoszexualitás szociális reprezentációja…�

208 209



ni va ló jel lem zõ nek tûnt. A – sok szor ma gán ügy ként „kó dolt” – ti tok

meg õr zé se pe dig nagy ter he ket ró ha tott az érin tet tek re, ami bõl „nem

adód tak prob lé mák – ‘csak ’ ne kem” (Lindoro – 20).

6.7. Ös  szeg zés

Eb ben a fe je zet ben a ho mo sze xu a li tás szo ci á lis rep re zen tá ci ó ját mint

iden ti tás fe nye ge tést vizs gál tam ma gyar me leg fér fi ak kal ké szí tett in ter júk

elem zé sé vel. Az elem zés tá gabb el mé le ti ke re te ként a szo ci á lis iden ti -

tás- és szo ci á lis rep re zen tá ció-el mé le te ket hasz nál tam. A szo ci á lis rep re -

zen tá ció-el mé le tek a tár sa dal mi va ló ság konst ru ált jel le gét hang sú lyoz -

zák: a tár sa dal mi va ló sá got a tár sa dal mi in ter ak ci ós fo lya ma tok ban lét re -

jö võ szo ci á lis rep re zen tá ci ók kép vi se lik. A szo ci á lis rep re zen tá ci ók

„hét köz na pi tu dás tar tal mai” az eze ket lét re ho zó egyé nek és cso por tok

va ló ság ér tel me zé sét tük rö zik, mely va ló ság ér tel me zés az egyé ni és cso -

port iden ti tá sok meg al ko tá sá nak alap anya gá ul szol gál. A tár sa dal mi rep -

re zen tá ci ók és iden ti tá sok ki ala kí tá sá nak köl csön ha tá sa köz pon ti ele me

Breakwell iden ti tás fo lya mat-el mé le té nek: az iden ti tás fo lya ma tok ha té -

kony mû kö dé sét aka dá lyo zó iden ti tás fe nye ge té sek és az ezek fel dol go zá sá -

ra al kal ma zott stra té gi ák meg ér té se ér de ké ben vá lik szük sé ges sé a –tár-

sadalmi hi e del mek ként és attribúciókként meg fo gal ma zott – szo ci á lis

rep re zen tá ci ók vizs gá la ta.

A homoszexualitást te hát fe nye ge tett iden ti tás ként kö ze lí tet tem

meg, mely nek ki ala ku lá sá hoz nagy mér ték ben hoz zá já rult a ho mo sze xu a -

 li tás szo ci á lis rep re zen tá ci ó ja. Vizs gá la ta im alap ján ar ra a kö vet kez te tés re
ju tot tam, hogy a ho mo sze xu a li tás tár sa dal mi ka te gó ri á ja iden ti tás konst ru á ló
ere jét fõ ként a ho mo sze xu a li tás szo ci á lis rep re zen tá ci ó já nak ne ga tív tar tal ma i -
ból nye ri, me lyek az érin tet tek szá má ra iden ti tás fe nye ge tés ként je len tek meg.

A ren del ke zé sem re ál ló min ta 49 sze mély be szá mo ló i ból állt ös  sze,

me lyek – meg ha tá ro zott kér dé sek re kon cent rá ló – te ma ti kus vizs gá la ta

alap ján von hat tam le kö vet kez te té se ket. A kva li ta tív in ter jú elem zé si

mód sze rek sza bály sze rû sé ge i nek meg fe le lõ en vizs gá la tom nem egy ál -

ta lá nos ér vé nyû hely zet je len tés, ha nem sok kal in kább – az ed di gi nem -

zet kö zi ku ta tá si ta pasz ta la tok alap ján – „ti pi kus nak” te kint he tõ ese tek,

at ti tû dök, vi sel ke dé si min tá za tok re konst ru á lá sá nak kí sér le te.

Elem zé se met se gí tet te Kas sai Me lin da 1983-ban – 49 ho mo sze xu á lis

fér fi köz re mû kö dé sé vel – vég zett kva li ta tív vizs gá la ta, mely alap ján fel vá -

Ugyan ak kor egy ma gyar egye te men az egyik vá lasz adó nak ép pen

me leg sé ge mi att ma radt el a tan szék ve ze tõi ki ne ve zé se:

… ab ban a bi zott ság ban, ahol ezt a kér dés kört tár gyal ták, ak kor ott va la ki

fel ve tet te, hogy elég sze ren csés-e, hogy az il le tõ me leg és így le gyen tan -

szék ve ze tõ, …aztán el ej tet ték ezt a ja vas la tot, az ak ko ri tan szék ve ze tõ

vé del mé be vett, hogy ki zárt do log, hogy az X me leg len ne […] ez volt a

vé de lem, igen, de ez ter mé sze te sen nem vál toz ta tott az ak ko ri hely ze te -

men (Kris tóf – 64)

Né há nyuk pe dig aka ra tuk el le né re lep le zõ dött le. A le lep le zõ dés szél -

sõ sé ges kö vet kez mé nye ként elõ for dult a mun ka hely rõl va ló ki rú gás – „az

elõ zõ ba rá tom mal foly ta tott te le fon be szél ge té se i met le hall gat ták, az tán kö -

zöl ték, hogy ilyen men ta li tás sal nem le het itt dol goz ni” (György – 26) –

vagy a za va ró an meg kü lön böz te tett fi gye lem:

… itt is ki szi vár gott. Ál ta lam tel je sen is me ret len em be rek jár nak a szom -

széd szo bá ba – mint ké sõbb meg tud tam – és kér dez get nek fe lõ lem, hogy

ki va gyok, mert hal la ni már hal lot tak ró lam, de lát ni még nem lát tak és

kí ván csi ak rám. Úgy ér zem, mint ha egy ket rec ben len nék az ál lat kert -

ben. Ab szo lút nem jó ér zés. (Noffir – 19)

A vá lasz adók nagy több sé ge ar ról szá molt be, hogy mun ka he lyé re

nem akar ja „ma gá val vin ni” homoszexualitását: egy részt mert „ez ma -

gán ügy” – „nem tar to zik rá juk” (Tomtom – 25) –, más részt pe dig több

he lyen ne ga tív kö vet kez mé nyek tõl le he tett tar ta ni:

… ma még úgy mû kö dik a do log, hogy ha va la ki nél ezt az irá nyult sá got

konk ré tab ban, nem csak sej tés szin ten, eset leg bi zo nyí ték vagy ma ga be -

vall ja vagy raj ta kap ják, hogy ilyen-olyan új ság van ná la, vagy va la ki vel lát -

ták, ak kor biz tos, hogy az elõ í té let el kez de ne mun kál kod ni, te hát leg -

alább a ki re kesz tés tí pu sú, „én most nem szí ve sen ál lok ve le a fo lyo són

szó ba”, „jaj, ke zet kell ve le fog ni”, ez a tí pu sú ki re kesz tés meg in dul na

[…] be szél ge té sek ben elõ for dul ez a té ma […] és azért ezek bõl a meg -

jegy zé sek bõl le het tud ni, hogy „jaj is te nem, na gyon jót csi nál, de azért ha

nem mu száj, nem fog nék ve le ke zet” […] (End re – 50)

… hi á ba csi nál nék meg min dent, mint egy nor má lis em ber, vagy töb bet,

ha ki de rül ne, hogy me leg va gyok, a leg utol só len nék. ak kor csak az szá -

mí ta na, hogy me leg va gyok, nem az, hogy mit te szek le az asz tal ra, egy -

sze rû en csak azért mert más va gyok (Mik lós – 44)

Te hát a mun ka he lyi kör nye zet ben is jel lem zõ volt a ho mo sze xu á lis iden -

ti tás fe nye ge tett sé ge: a ho mo sze xu a li tás eb ben a kon tex tus ban is tit kol -
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ni va ló jel lem zõ nek tûnt. A – sok szor ma gán ügy ként „kó dolt” – ti tok

meg õr zé se pe dig nagy ter he ket ró ha tott az érin tet tek re, ami bõl „nem

adód tak prob lé mák – ‘csak ’ ne kem” (Lindoro – 20).

6.7. Ös  szeg zés

Eb ben a fe je zet ben a ho mo sze xu a li tás szo ci á lis rep re zen tá ci ó ját mint

iden ti tás fe nye ge tést vizs gál tam ma gyar me leg fér fi ak kal ké szí tett in ter júk

elem zé sé vel. Az elem zés tá gabb el mé le ti ke re te ként a szo ci á lis iden ti -

tás- és szo ci á lis rep re zen tá ció-el mé le te ket hasz nál tam. A szo ci á lis rep re -

zen tá ció-el mé le tek a tár sa dal mi va ló ság konst ru ált jel le gét hang sú lyoz -

zák: a tár sa dal mi va ló sá got a tár sa dal mi in ter ak ci ós fo lya ma tok ban lét re -

jö võ szo ci á lis rep re zen tá ci ók kép vi se lik. A szo ci á lis rep re zen tá ci ók

„hét köz na pi tu dás tar tal mai” az eze ket lét re ho zó egyé nek és cso por tok

va ló ság ér tel me zé sét tük rö zik, mely va ló ság ér tel me zés az egyé ni és cso -

port iden ti tá sok meg al ko tá sá nak alap anya gá ul szol gál. A tár sa dal mi rep -

re zen tá ci ók és iden ti tá sok ki ala kí tá sá nak köl csön ha tá sa köz pon ti ele me

Breakwell iden ti tás fo lya mat-el mé le té nek: az iden ti tás fo lya ma tok ha té -

kony mû kö dé sét aka dá lyo zó iden ti tás fe nye ge té sek és az ezek fel dol go zá sá -

ra al kal ma zott stra té gi ák meg ér té se ér de ké ben vá lik szük sé ges sé a –tár-

sadalmi hi e del mek ként és attribúciókként meg fo gal ma zott – szo ci á lis

rep re zen tá ci ók vizs gá la ta.

A homoszexualitást te hát fe nye ge tett iden ti tás ként kö ze lí tet tem

meg, mely nek ki ala ku lá sá hoz nagy mér ték ben hoz zá já rult a ho mo sze xu a -

 li tás szo ci á lis rep re zen tá ci ó ja. Vizs gá la ta im alap ján ar ra a kö vet kez te tés re
ju tot tam, hogy a ho mo sze xu a li tás tár sa dal mi ka te gó ri á ja iden ti tás konst ru á ló
ere jét fõ ként a ho mo sze xu a li tás szo ci á lis rep re zen tá ci ó já nak ne ga tív tar tal ma i -
ból nye ri, me lyek az érin tet tek szá má ra iden ti tás fe nye ge tés ként je len tek meg.

A ren del ke zé sem re ál ló min ta 49 sze mély be szá mo ló i ból állt ös  sze,

me lyek – meg ha tá ro zott kér dé sek re kon cent rá ló – te ma ti kus vizs gá la ta

alap ján von hat tam le kö vet kez te té se ket. A kva li ta tív in ter jú elem zé si

mód sze rek sza bály sze rû sé ge i nek meg fe le lõ en vizs gá la tom nem egy ál -

ta lá nos ér vé nyû hely zet je len tés, ha nem sok kal in kább – az ed di gi nem -

zet kö zi ku ta tá si ta pasz ta la tok alap ján – „ti pi kus nak” te kint he tõ ese tek,

at ti tû dök, vi sel ke dé si min tá za tok re konst ru á lá sá nak kí sér le te.

Elem zé se met se gí tet te Kas sai Me lin da 1983-ban – 49 ho mo sze xu á lis

fér fi köz re mû kö dé sé vel – vég zett kva li ta tív vizs gá la ta, mely alap ján fel vá -

Ugyan ak kor egy ma gyar egye te men az egyik vá lasz adó nak ép pen

me leg sé ge mi att ma radt el a tan szék ve ze tõi ki ne ve zé se:

… ab ban a bi zott ság ban, ahol ezt a kér dés kört tár gyal ták, ak kor ott va la ki

fel ve tet te, hogy elég sze ren csés-e, hogy az il le tõ me leg és így le gyen tan -

szék ve ze tõ, …aztán el ej tet ték ezt a ja vas la tot, az ak ko ri tan szék ve ze tõ

vé del mé be vett, hogy ki zárt do log, hogy az X me leg len ne […] ez volt a

vé de lem, igen, de ez ter mé sze te sen nem vál toz ta tott az ak ko ri hely ze te -

men (Kris tóf – 64)

Né há nyuk pe dig aka ra tuk el le né re lep le zõ dött le. A le lep le zõ dés szél -

sõ sé ges kö vet kez mé nye ként elõ for dult a mun ka hely rõl va ló ki rú gás – „az

elõ zõ ba rá tom mal foly ta tott te le fon be szél ge té se i met le hall gat ták, az tán kö -

zöl ték, hogy ilyen men ta li tás sal nem le het itt dol goz ni” (György – 26) –

vagy a za va ró an meg kü lön böz te tett fi gye lem:

… itt is ki szi vár gott. Ál ta lam tel je sen is me ret len em be rek jár nak a szom -

széd szo bá ba – mint ké sõbb meg tud tam – és kér dez get nek fe lõ lem, hogy

ki va gyok, mert hal la ni már hal lot tak ró lam, de lát ni még nem lát tak és

kí ván csi ak rám. Úgy ér zem, mint ha egy ket rec ben len nék az ál lat kert -

ben. Ab szo lút nem jó ér zés. (Noffir – 19)

A vá lasz adók nagy több sé ge ar ról szá molt be, hogy mun ka he lyé re

nem akar ja „ma gá val vin ni” homoszexualitását: egy részt mert „ez ma -

gán ügy” – „nem tar to zik rá juk” (Tomtom – 25) –, más részt pe dig több

he lyen ne ga tív kö vet kez mé nyek tõl le he tett tar ta ni:

… ma még úgy mû kö dik a do log, hogy ha va la ki nél ezt az irá nyult sá got

konk ré tab ban, nem csak sej tés szin ten, eset leg bi zo nyí ték vagy ma ga be -

vall ja vagy raj ta kap ják, hogy ilyen-olyan új ság van ná la, vagy va la ki vel lát -

ták, ak kor biz tos, hogy az elõ í té let el kez de ne mun kál kod ni, te hát leg -

alább a ki re kesz tés tí pu sú, „én most nem szí ve sen ál lok ve le a fo lyo són

szó ba”, „jaj, ke zet kell ve le fog ni”, ez a tí pu sú ki re kesz tés meg in dul na

[…] be szél ge té sek ben elõ for dul ez a té ma […] és azért ezek bõl a meg -

jegy zé sek bõl le het tud ni, hogy „jaj is te nem, na gyon jót csi nál, de azért ha

nem mu száj, nem fog nék ve le ke zet” […] (End re – 50)

… hi á ba csi nál nék meg min dent, mint egy nor má lis em ber, vagy töb bet,

ha ki de rül ne, hogy me leg va gyok, a leg utol só len nék. ak kor csak az szá -

mí ta na, hogy me leg va gyok, nem az, hogy mit te szek le az asz tal ra, egy -

sze rû en csak azért mert más va gyok (Mik lós – 44)

Te hát a mun ka he lyi kör nye zet ben is jel lem zõ volt a ho mo sze xu á lis iden -

ti tás fe nye ge tett sé ge: a ho mo sze xu a li tás eb ben a kon tex tus ban is tit kol -
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egy más tól jól meg kü lön böz tet he tõ – és egyes konk rét sza bá lyok ál tal

meg kü lön böz te tett – tár sa dal mi cso por tok ként ke ze lõ meg kö ze lí té sig

nyúl nak. En nek az ér tel me zés nek az ér vé nyes sé ge hang sú lyo zó dott

azok ál tal, akik nek a vá la sza in vé gig vo nult a he te ro sze xu a li tás sal el len -

pon to zott ho mo sze xu a li tás fo gal mi egy sé gé vel, il let ve a tár sa da lom ban

élõ ho mo sze xu a li tás-kép ho mo ge ni zált sá gá val kap cso la tos fel té te le zé -

sek meg kér dõ je le zé se. En nek alap ján az mond ha tó, hogy a sze xu á lis ta -

pasz ta la tok nem ön ma guk ban – nem ön ma guk tól – vál nak iden ti tás te -

rem tõ ka pa ci tás sá, ha nem a hoz zá juk ta pa dó tár sa dal mi je len té sek tõl.

A ho mo sze xu a li tás tár sa dal mi rep re zen tá ci ó já ban az 1980-as évek -

be li hely zet tel ös  sze ha son lít va több pon ton is je len tõs vál to zást ta pasz -

tal tam. Egy részt a mos ta ni be szá mo lók ban he lyet kap tak az 1983-ban

még tel je sen hi ány zó po zi tí vu mok: a ho mo sze xu á lis lét le het sé ges po zi -

tív as pek tu sai tár sa dal mi szin ten – a tár sa dal mi ne mi sze rep rend szer

kon tex tu sá ban – a né mi leg sztereotipikusan meg kö ze lí tett klas  szi kus

he te ro sze xu á lis fér fi sze rep kri ti ká já nak, cso port kö zi szin ten a kö zös ség te -

rem tés igé nyé nek, sze mé lyes szin ten pe dig az ön elem zés szük ség le té nek

ki fe je zõ dé se i ként je len tek meg. Más részt a „ho mo sze xu á lis inf rast ruk tú -

ra” egy re jobb ki épü lé sé vel, a tár sa dal mi lát ha tó ság fo ko zó dá sá val a ho -

mo sze xu a li tás tár sa dal mi rep re zen tá ci ós te re is tá gab bá és ta gol tab bá vált:

pél dá ul a me leg szer ve ze tek már nyíl tan fel lép het nek a me le gek ér de ké -

ben és a me leg bá rok kul tu rál tabb szó ra ko zá si, is mer ke dé si le he tõ sé ge -

ket kí nál nak, mint a ho mo sze xu á lis élet ko ráb bi tit kos szín te rei. A csa lá di

és mun ka he lyi kör nye zet ben azon ban to vább ra is je len vol tak – bár va la -

men  nyi re ki sebb mér ték ben – a ko ráb ban is jel lem zõ tit ko ló zás-le lep le -

zõ dés di na mi ká já ban meg ra gad ha tó iden ti tás fe nye ge té sek

A ho mo sze xu a li tás, il let ve a me leg ség fo gal má nak vá lasz adó im ál tal

adott meg ha tá ro zá sa i ban nagy hang súlyt ka pott az azo nos ne mû ek kö -

zöt ti von zal mak ér zel mi, lel ki, em be ri as pek tu sai, ami bõl ar ra le he tett

kö vet kez tet ni, hogy az ön azo nos ság ki ala kí tá sá nak fo lya ma ta i ban a sze xu á -

 lis gya kor la tok mel lett ez az em be ri di men zió is nagy je len tõ ség gel bír.

A sze xu á lis ma ga tar tás ki zá ró la gos vagy dön tõ je len tõ sé gû iden ti tás-meg -

 ha tá ro zó té nye zõ ként va ló fel tün te té sé nek elég te len sé gé re utal tak vá lasz -

adó im nak a bi sze xu a li tást lé te zõ sze xu á lis gya kor lat ként, de nem lé te zõ

iden ti tás ként té te le zõ né ze tei. Mind ez nem azért vá lik fon tos sá, hogy el -

dönt hes sük, lé te zik-e bi sze xu á lis iden ti tás, ha nem mert akár a ho mo sze xu a -

li tás – sze xu á lis gya kor la tok ra kon cent rá ló, „szexorientált” – szo ci á lis rep -

zol ha tó vá vált a ma gyar tár sa da lom kö zel húsz év vel ez elõt ti ho mo sze xu a li -

tás-ké pe. Így le he tõ sé gem nyílt a rend szer vál tást meg elõ zõ és az azt kö ve tõ

idõ szak bi zo nyos fo kú ös  sze ha son lí tá sá ra is, mely alap ján a ho mo sze xu a li tás

1980-as évek ele ji szo ci á lis rep re zen tá ci ó ja a ma i hoz ké pest sok kal ne -

ga tí vabb nak ér té kel he tõ. Az 1983-as „ho mo sze xu á lis hely zet” jel lem zé -

sé re a kö vet ke zõ egy más sal szo ro san ös  sze füg gõ fo gal mak tûn tek köz pon ti

je len tõ sé gû nek: a ho mo sze xu a li tás tár sa dal mi fel vál lal ha tat lan sá gá ból adó -

dó an az ön azo nos ság tit ko lá sa, a kény szer pá lya ként meg je le nõ látszatnor-

malitás, a mind eh hez kap cso ló dó ön gyû lö let és az eset le ges me ne kü lé si le -

he tõ sé gek (kül föld re tá vo zás, név há zas ság, ön gyil kos ság). 

Sa ját vizs gá ló dá sa i mat a ho mo sze xu á li sok ál tal hasz nált nyel vi ön -

meg ha tá ro zá si kész let át te kin té sé vel kezd tem. A ter mi no ló gi ai vizs gá lat

alap ján az mond ha tó, hogy az azo nos ne mû ek kö zöt ti kap cso la tok tár sa -

dal mi rep re zen tá ci ós te re a ko ráb bi idõ szak hoz ké pest ki tá gult: a me leg

és a ho mo sze xu á lis sza vak fo ko zó dó je len tés el kü lö nü lé se, il let ve a „bu zi”

szó át fo gó an ne ga tív tar tal má nak ha tás ta la ní tá sá ra tett kí sér le tek a sza -

ba dabb ön meg ha tá ro zá si igény erõ sö dé sé nek je le ként ér tel mez he tõ az

azo nos ne mû ek hez von zó dó ma gyar fér fi ak kö ré ben. A vá lasz adó im ál -

tal leg in kább pre fe rált me leg szó „elõ nye” a ho mo sze xu á lis hoz ké pest

el sõ sor ban a szó vi szony la gos tar tal mi le zá rat lan sá gá ból és szé le sebb nek

ér zett je len tés be li spekt ru má ból adó dott. A ho mo sze xu á lis ki fe je zés –

ere de ti antidiszkriminációs kon tex tu sá nak el ho má lyo su lá sá val – a kí -

vül rõl va ló tu laj do ní tott ság gal ke rült tar tal mi ös  sze füg gés be. Ezen kí vül

fon tos nak tûnt az a tény is, hogy a me leg szó köz nyel vi el is mer te té sé ért

az 1990-es évek kö ze pén – a Szi vár vány Tár su lás a Me le gek Jo ga i ért

ne vû szer ve zet meg ala kí tá sa ide jén – az ön ma gu kat hang sú lyo zot tan

me leg ként meg ha tá ro zó ak ti vis ták nak meg kel lett küz de ni ük. 

A ho mo sze xu a li tás szo ci á lis rep re zen tá ci ó já nak iden ti tás fe nye ge -

tés ként va ló meg kö ze lí té sét tá masz tot ták alá a mai Ma gyar or szá gon élõ

azo nos ne mû ek hez von zó dó fér fi ak sa ját tár sa dal mi hely zet ér té ke lé sé re

vo nat ko zó be szá mo lók, me lyek ki e gé szül tek a csa lá di és mun ka he lyi

kör nye zet ben is ér vé nye sü lõ fé lel mek re, il let ve ne ga tív ta pasz ta la tok ra

va ló uta lá sok kal. Mind eb bõl az de rült ki, hogy az ön azo nos ság meg le lé -

sét és ki tel je sí té sét vá lasz adó im szá má ra leg in kább a tár sa da lom el uta sí tó

lég kö re aka dá lyoz ta. A tár sa dal mi el uta sí tás gyö ke rei a ho mo sze xu á lis

és a he te ro sze xu á lis ka te gó ri ák me rev el kü lö nít he tõ sé gé be ve tett hit -

ben és ez zel ös  sze füg gés ben a heteroszexuálisokat és a ho mo sze xu á li so kat
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egy más tól jól meg kü lön böz tet he tõ – és egyes konk rét sza bá lyok ál tal

meg kü lön böz te tett – tár sa dal mi cso por tok ként ke ze lõ meg kö ze lí té sig

nyúl nak. En nek az ér tel me zés nek az ér vé nyes sé ge hang sú lyo zó dott

azok ál tal, akik nek a vá la sza in vé gig vo nult a he te ro sze xu a li tás sal el len -

pon to zott ho mo sze xu a li tás fo gal mi egy sé gé vel, il let ve a tár sa da lom ban

élõ ho mo sze xu a li tás-kép ho mo ge ni zált sá gá val kap cso la tos fel té te le zé -

sek meg kér dõ je le zé se. En nek alap ján az mond ha tó, hogy a sze xu á lis ta -

pasz ta la tok nem ön ma guk ban – nem ön ma guk tól – vál nak iden ti tás te -

rem tõ ka pa ci tás sá, ha nem a hoz zá juk ta pa dó tár sa dal mi je len té sek tõl.

A ho mo sze xu a li tás tár sa dal mi rep re zen tá ci ó já ban az 1980-as évek -

be li hely zet tel ös  sze ha son lít va több pon ton is je len tõs vál to zást ta pasz -

tal tam. Egy részt a mos ta ni be szá mo lók ban he lyet kap tak az 1983-ban

még tel je sen hi ány zó po zi tí vu mok: a ho mo sze xu á lis lét le het sé ges po zi -

tív as pek tu sai tár sa dal mi szin ten – a tár sa dal mi ne mi sze rep rend szer

kon tex tu sá ban – a né mi leg sztereotipikusan meg kö ze lí tett klas  szi kus

he te ro sze xu á lis fér fi sze rep kri ti ká já nak, cso port kö zi szin ten a kö zös ség te -

rem tés igé nyé nek, sze mé lyes szin ten pe dig az ön elem zés szük ség le té nek

ki fe je zõ dé se i ként je len tek meg. Más részt a „ho mo sze xu á lis inf rast ruk tú -

ra” egy re jobb ki épü lé sé vel, a tár sa dal mi lát ha tó ság fo ko zó dá sá val a ho -

mo sze xu a li tás tár sa dal mi rep re zen tá ci ós te re is tá gab bá és ta gol tab bá vált:

pél dá ul a me leg szer ve ze tek már nyíl tan fel lép het nek a me le gek ér de ké -

ben és a me leg bá rok kul tu rál tabb szó ra ko zá si, is mer ke dé si le he tõ sé ge -

ket kí nál nak, mint a ho mo sze xu á lis élet ko ráb bi tit kos szín te rei. A csa lá di

és mun ka he lyi kör nye zet ben azon ban to vább ra is je len vol tak – bár va la -

men  nyi re ki sebb mér ték ben – a ko ráb ban is jel lem zõ tit ko ló zás-le lep le -

zõ dés di na mi ká já ban meg ra gad ha tó iden ti tás fe nye ge té sek

A ho mo sze xu a li tás, il let ve a me leg ség fo gal má nak vá lasz adó im ál tal

adott meg ha tá ro zá sa i ban nagy hang súlyt ka pott az azo nos ne mû ek kö -

zöt ti von zal mak ér zel mi, lel ki, em be ri as pek tu sai, ami bõl ar ra le he tett

kö vet kez tet ni, hogy az ön azo nos ság ki ala kí tá sá nak fo lya ma ta i ban a sze xu á -

 lis gya kor la tok mel lett ez az em be ri di men zió is nagy je len tõ ség gel bír.

A sze xu á lis ma ga tar tás ki zá ró la gos vagy dön tõ je len tõ sé gû iden ti tás-meg -

 ha tá ro zó té nye zõ ként va ló fel tün te té sé nek elég te len sé gé re utal tak vá lasz -

adó im nak a bi sze xu a li tást lé te zõ sze xu á lis gya kor lat ként, de nem lé te zõ

iden ti tás ként té te le zõ né ze tei. Mind ez nem azért vá lik fon tos sá, hogy el -

dönt hes sük, lé te zik-e bi sze xu á lis iden ti tás, ha nem mert akár a ho mo sze xu a -

li tás – sze xu á lis gya kor la tok ra kon cent rá ló, „szexorientált” – szo ci á lis rep -

zol ha tó vá vált a ma gyar tár sa da lom kö zel húsz év vel ez elõt ti ho mo sze xu a li -

tás-ké pe. Így le he tõ sé gem nyílt a rend szer vál tást meg elõ zõ és az azt kö ve tõ

idõ szak bi zo nyos fo kú ös  sze ha son lí tá sá ra is, mely alap ján a ho mo sze xu a li tás

1980-as évek ele ji szo ci á lis rep re zen tá ci ó ja a ma i hoz ké pest sok kal ne -

ga tí vabb nak ér té kel he tõ. Az 1983-as „ho mo sze xu á lis hely zet” jel lem zé -

sé re a kö vet ke zõ egy más sal szo ro san ös  sze füg gõ fo gal mak tûn tek köz pon ti

je len tõ sé gû nek: a ho mo sze xu a li tás tár sa dal mi fel vál lal ha tat lan sá gá ból adó -

dó an az ön azo nos ság tit ko lá sa, a kény szer pá lya ként meg je le nõ látszatnor-

malitás, a mind eh hez kap cso ló dó ön gyû lö let és az eset le ges me ne kü lé si le -

he tõ sé gek (kül föld re tá vo zás, név há zas ság, ön gyil kos ság). 

Sa ját vizs gá ló dá sa i mat a ho mo sze xu á li sok ál tal hasz nált nyel vi ön -

meg ha tá ro zá si kész let át te kin té sé vel kezd tem. A ter mi no ló gi ai vizs gá lat

alap ján az mond ha tó, hogy az azo nos ne mû ek kö zöt ti kap cso la tok tár sa -

dal mi rep re zen tá ci ós te re a ko ráb bi idõ szak hoz ké pest ki tá gult: a me leg

és a ho mo sze xu á lis sza vak fo ko zó dó je len tés el kü lö nü lé se, il let ve a „bu zi”

szó át fo gó an ne ga tív tar tal má nak ha tás ta la ní tá sá ra tett kí sér le tek a sza -

ba dabb ön meg ha tá ro zá si igény erõ sö dé sé nek je le ként ér tel mez he tõ az

azo nos ne mû ek hez von zó dó ma gyar fér fi ak kö ré ben. A vá lasz adó im ál -

tal leg in kább pre fe rált me leg szó „elõ nye” a ho mo sze xu á lis hoz ké pest

el sõ sor ban a szó vi szony la gos tar tal mi le zá rat lan sá gá ból és szé le sebb nek

ér zett je len tés be li spekt ru má ból adó dott. A ho mo sze xu á lis ki fe je zés –

ere de ti antidiszkriminációs kon tex tu sá nak el ho má lyo su lá sá val – a kí -

vül rõl va ló tu laj do ní tott ság gal ke rült tar tal mi ös  sze füg gés be. Ezen kí vül

fon tos nak tûnt az a tény is, hogy a me leg szó köz nyel vi el is mer te té sé ért

az 1990-es évek kö ze pén – a Szi vár vány Tár su lás a Me le gek Jo ga i ért

ne vû szer ve zet meg ala kí tá sa ide jén – az ön ma gu kat hang sú lyo zot tan

me leg ként meg ha tá ro zó ak ti vis ták nak meg kel lett küz de ni ük. 

A ho mo sze xu a li tás szo ci á lis rep re zen tá ci ó já nak iden ti tás fe nye ge -

tés ként va ló meg kö ze lí té sét tá masz tot ták alá a mai Ma gyar or szá gon élõ

azo nos ne mû ek hez von zó dó fér fi ak sa ját tár sa dal mi hely zet ér té ke lé sé re

vo nat ko zó be szá mo lók, me lyek ki e gé szül tek a csa lá di és mun ka he lyi

kör nye zet ben is ér vé nye sü lõ fé lel mek re, il let ve ne ga tív ta pasz ta la tok ra

va ló uta lá sok kal. Mind eb bõl az de rült ki, hogy az ön azo nos ság meg le lé -

sét és ki tel je sí té sét vá lasz adó im szá má ra leg in kább a tár sa da lom el uta sí tó

lég kö re aka dá lyoz ta. A tár sa dal mi el uta sí tás gyö ke rei a ho mo sze xu á lis

és a he te ro sze xu á lis ka te gó ri ák me rev el kü lö nít he tõ sé gé be ve tett hit -

ben és ez zel ös  sze füg gés ben a heteroszexuálisokat és a ho mo sze xu á li so kat
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7. Ös  sze fog la lás

re  zen tá ci ó já nak kor ri gá lá sá ra tett kí sér let ként is ér tel mez he tõ. Hi szen a

ho mo sze xu a li tás fel vál la lá sát nagy ban hát rál tat hat ja az azo nos ne mû ek

kö zöt ti kap cso la tok egy di men zi ós, sze xu á lis gya kor la tok ra le csu pa szí -

tott meg kö ze lí té se. 

Ezen a fo gal mi szin ten va ló ban fon tos sá vál hat a ho mo sze xu a li tás

bi o ló gi ai ere de té nek hang sú lyo zá sa: ha az azo nos ne mû ek kap cso la tát a

bi o ló gi ai je len ség ként fel fo gott sze xu a li tás ra re du kál juk, eh hez a bi o ló -

gi ai ere det ma gya rá za ta is ki jár. Ha vi szont olyan tár sa dal mi je len ség -

ként te kin tünk a homoszexualitásra, mely je len té se it tár sa dal mi in ter -

ak ci ók so rán nye ri, ak kor a je len ség „ere de te” – le gyen az bi o ló gi ai

vagy nem bi o ló gi ai meg ha tá ro zott sá gú – tu laj don kép pen lé nyeg te len né

vá lik. Vá lasz adó im majd nem mind egyi ke ren del ke zett a ho mo sze xu a li -

tás ere de té vel kap cso la tos el kép ze lés sel: több sé gük vá la szá ban sze re -

pelt a bi o ló gi ai meg ha tá ro zott ság ra va ló uta lás. Ami azon ban en nél lé -

nye gibb in for má ci ó nak te kint he tõ, hogy – egy ki vé tel lel – szin te sen ki

nem ve tet te fel, hogy va jon az ere det kér dés mi tõl vá lik kö rül be lül any -

 nyi ra ér dek fe szí tõ kér dés sé, mint a ho mo sze xu á li sok szá má nak fir ta tá sa.

(Itt sze ret ném rö vi den meg je gyez ni, hogy bi zo nyos né ze tek sze rint a

bi o ló gi ai meg ha tá ro zott ság bi zo nyí tá sa fon tos sze re pet kap hat a ho mo -

sze xu á li sok „ön vé del mé ben”. En nek azon ban el lent mon da ni lát szik az

egyes tes tük kel – pél dá ul bõr szí nük kel – meg je lölt et ni kai ki sebb sé gi

cso por to kat érin tõ tár sa dal mi el uta sí tás, akik kel kap cso lat ban már több -

ször be bi zo nyo so dott a tör té ne lem so rán, hogy a más ság bi o ló gia meg -

ha tá ro zott sá gá ra vo nat ko zó ér vek nem fel tét le nül ve zet nek egy ki sebb -

ség tár sa dal mi hely ze té nek vagy meg íté lés nek ja vu lá sá hoz.)

Vé gül ar ra sze ret nék utal ni, hogy a ho mo sze xu á lis iden ti tás fe nye -

ge tett iden ti tás ként va ló ér tel me zé se és a ho mo sze xu a li tás szo ci á lis rep -

re zen tá ci ó i ban tük rö zõ dõ iden ti tás fe nye ge té sek vizs gá la ta ar ra irá nyít -

hat ja a fi gyel met, hogy e fe nye ge tett ség nél kül ta lán nem is lé tez ne ho -

mo sze xu á lis iden ti tás. Ilyen ér te lem ben a ho mo sze xu á lis iden ti tás

sok kal in kább ér tel mez he tõ a tár sa dal mi el kü lö ní tés és meg kü lön böz te -

tés ál tal élet re hí vott tár sa dal mi fik ci ó ként, mint az egyé ni ön azo nos ság

meg te rem té sé nek egyik alap pil lé re ként.
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Majd dol go za tom em pi ri kus ré szé ben – ahol kvan ti ta tív és kva li ta tív

elem zé si mód sze re ket egy aránt al kal maz tam – egy részt ar ra ke res tem a

vá laszt, hogy az ön ma gu kat me leg ként azo no sí tó ma gyar fér fi ak ér ték -

vá lasz tás be li sa já tos sá gai ér tel mez he tõk-e egy faj ta ho mo sze xu á lis iden -

ti tás meg lét ének in di ká to ra i ként. Más részt azt vizs gál tam, hogy mi lyen

a vi szony a ho mo sze xu a li tás tár sa dal mi ka te gó ri á já nak Ma gyar or szá gon

ész lel he tõ tar tal ma és az ön ma guk ról – mint fér fi ak hoz von zó dó fér fi ak -

ról – al ko tott ké pük kö zött, az az: az érin tet tek szá má ra a ho mo sze xu a li -

tás szo ci á lis rep re zen tá ci ó ja men  nyi ben je len tett iden ti tás fe nye ge tést.

A vá la szok ból ugyan is kö vet kez tet ni le he tett a ho mo sze xu a li tás tár sa -

dal mi ka te gó ri á já nak cso port kép zõ és – kul tu rá li san meg ha tá ro zott –

iden ti tás konst ru á ló ere jé re, va la mint en nek korlátaira is.

A leg lé nye ge sebb meg ál la pí tá sok

I. A ho mo sze xu a li tás diszkurzív tör té ne tét – a ho mo sze xu á lis ról szó ló

nyel ve zet és tu dás ka te gó ri ák elem zé sé vel – át te kint ve a kö vet ke zõ ket

ál la pí tot tam meg:

A ho mo sze xu a li tás diszkurzív tör té ne tét a bûn–betegség–deviancia

tri um vi rá tu sa és a kö ré jük ren de zõ dött szak tu do má nyos meg kö ze lí té -

sek ural ták, me lyek nek alap anya gát el sõ sor ban a te o ló gi ai gyö ke rû, de

elõ í té le tes sé vul ga ri zált er kölcs tan, az egy há zi majd a pol gá ri jog, a pszi -

chi át ria, il let ve a szo ci o ló gia szak ér tõi ál tal fel hal mo zott tu dás al kot ta. 

Az azo nos ne mû ek kö zöt ti kap cso la tok tár sa dal mi fo gad ta tá sa tör -

té ne ti és szocio-kulturális szem pont ból – né mi le egy sze rû sí tés sel él ve –

négy fé le kép pen ka te go ri zál ha tó: bûn ként, be teg ség ként, nor ma sér tés -

ként és sza ba don vá laszt ha tó élet for ma ként. A nyu gat-eu ró pai tár sa dal -

mak ban a 18–19. szá za dig a bûn dis kur zus volt az ural ko dó. Ezt vál tot ta

fel a 19. szá zad vé gé tõl a ho mo sze xu a li tás medikalizált mo dell je, mely -

nek meg kér dõ je le zé se csak a 20. szá zad utol só har ma dá ra vált ál ta lá nos -

sá. A tár sa dal mi de vi an ci ák ku ta tói a 20. szá zad kö ze pé tõl kezd ték fel -

fe dez ni vizs gá lan dó té ma ként a kü lön fé le – el sõ sor ban a marginalizált –

sze xu a li tás for má kat: et tõl kezd ve a ho mo sze xu a li tás fo ko za to san be vo -

nó dott a tár sa da lom tu do má nyos ér dek lõ dés kö ré be, mely ezt a sze xu a li -

tás for mát egy re ke vés bé „ter mé sze te sen”, bi o ló gi a i lag meg ha tá ro zott

ál la pot ként és egy re in kább tár sa dal mi lag konst ru ált je len ség ként, il let ve

Ku ta tá som köz pon ti kér dé se volt, hogy va jon iden ti tás kép zõ té nye zõ -

nek te kint he tõ-e a mai ma gyar tár sa da lom ban a ho mo sze xu a li tás. Hi po -
té zi se met – mely sze rint a mai ma gyar tár sa da lom ban a ho mo sze xu a li tás tár -
sa dal mi ka te gó ri á já nak je len tõs az iden ti tás konst ru á ló ere je – a dis  szer tá ci ó -
ban kö zölt kü lön bö zõ szem pon to kat tük rö zõ ku ta tá si ered mé nyek meg erõ sí tet ték.

Vizs gá ló dá sa im el mé le ti hát te ré ül a ho mo sze xu a li tás tár sa dal mi

konst ruk ci ó ként va ló meg kö ze lí té se szol gált, mely a sze xu a li tás mo dern

ka te gó ri á it tár sa dal mi-tör té ne ti kép zõd mé nyek ként ér tel me zi. Eb ben a

kon tex tus ban ‘a ho mo sze xu á lis’ egy tör té nel men tú li és uni ver zá li san

fel lel he tõ em ber tí pus nak te kint he tõ – az zal a meg szo rí tás sal, hogy a ho -

mo sze xu á lis vágy egy olyan külön(leges) em ber tí pust, il let ve tár sa dal mi

iden ti tást hív élet re, amely a mo dern nyu ga ti tár sa dal mak sa já tos sá ga.

Ku ta tá sa im tör té ne ti leg iga zo lód ni lát szó elõ fel te vé se volt, hogy a jól

kö rül ha tá rol ha tó – kí vül rõl tu laj do ní tott, majd az érin tet tek ál tal internal-

izált – ho mo sze xu á lis iden ti tá sok lé te zé se egy faj ta tár sa dal mi tü net ként

azo no sít ha tó. A mai Ma gyar or szá gon a ho mo sze xu a li tás iden ti tás kép zõ té -

nye zõ ként va ló funk ci o ná lá sa azt je lez te, hogy a ma gyar tár sa da lom ban az

egy mást ki zá ró mo no li ti kus – he te ro sze xu á lis, ho mo sze xu á lis – iden ti -

tás min ták az ural ko dó ak, me lyek ese ten ként ko mo lyan ve szé lyez tet he -

tik az egyé nek tár sa dal mi bol do gu lá sát. A ho mo sze xu á lis iden ti tás te hát

el sõ sor ban a meg bé lyeg zõ tár sa dal mi meg kü lön böz te tés, a gya kor la ti

élet ben is meg ta pasz tal ha tó hi e rar chi kus el kü lö ní tés ter mé ke ként je -

lent meg. Ezt a tár sa dal mi jel lem zõt ér tel mez tem az egyé ni – nem csak

sze xu á lis, de akár et ni kai, val lá si, po li ti kai gon dol ko dás be li – kü lön bö -

zõ ség hez va ló jog el uta sí tá sá nak tár sa dal mi tü ne te ként.

E tár sa dal mi tü net vizs gá la ta so rán elõ ször fel tér ké pez tem a ho mo -

sze xu a li tás tár sa dal mi ka te gó ri á ja kö ré épült nem zet kö zi és ma gyar el -

mé let rend szert, va la mint át te kin tet tem a ho mo sze xu a li tás-ka te gó ria

kü lön fé le tár sa dal mi kör nye ze tek tõl füg gõ je len tés tar tal ma it és az ezek -

hez kap cso ló dó el té rõ gya kor la ti, po li ti kai, jo gi kö vet kez mé nye ket.
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III. A ma gyar jog al ko tás ban és jog al kal ma zás ban tük rö zõ dõ homoszex-

ualitáskép tör té ne ti elõz mé nye i nek és mai jel leg ze tes sé ge i nek át te kin -

té se so rán – kü lö nös te kin tet tel azok ra a bün te tõ jo gi ren del ke zé sek re,

me lyek a ho mo sze xu á li so kat érin tõ in téz mé nye sí tett diszk ri mi ná ció

alap já ul szol gál hat tak – a kö vet ke zõ ket ál la pí tot tam meg:

A homoszexualitással kap cso la tos tör vé nyek ma gyar or szá gi tör té ne -

té nek fel vá zo lá sá ból meg mu tat ko zott, hogy a bün te tõ tör vé nyek ben tet ten

ér he tõ el uta sí tás gyö ke re egy faj ta – a ke resz tény „sze mér me tes sé get”,

il let ve a „ter mé szet rend jé nek” fenn tar tá sát hir de tõ – er köl csi íté let

volt. Ez a ke resz tény gyö ke rû, er köl csi ala pú meg íté lés su gár zott az AB

ál tal 2002 szep tem be ré ben meg sem mi sí tett pa ra gra fu sok ból is. 

A tör té ne ti át te kin tés bõl az is ki tûnt, hogy az azo nos ne mû ek hez

von zó dók jo gi meg kü lön böz te té se el len egyes eu ró pai szer zõk már a 19.

szá zad má so dik fe lé tõl szót emel tek. Bár már eb ben az idõ szak ban meg -

je len tek azok az ér vek, me lyek a bün tet he tõ ség meg szün te té sét a ma -

gán élet ál la mi be avat ko zás-men te sí té sé re hi vat koz va kí ván ták el ér ni, a

ké sõb bi ek ben el sõ sor ban a ho mo sze xu a li tás medikalizált meg kö ze lí té se

ural ta el a jog al ko tást. A 20. szá zad ele ji ma gyar pszi chi á te rek né ze te i -

bõl azon ban az is ki de rült, hogy – leg alább is töb ben kö zü lük – a ho-

moszexualitást „ön ma gá ban” nem tar tot ták be teg ség nek: õk is in kább a

tár sa dal mi meg bé lyeg zés bõl ere dõ traumatikus kö vet kez mé nye ket tar -

tot ták a ho mo sze xu a li tás „be teg ség tü ne te i nek”.

Ma gyar or szá gon az 1878-as tör vény a – fel nõtt fér fi ak – köl csö nös

be le egye zés sel tör té nõ ho mo sze xu á lis kap cso la ta it még szank ci o nál ta,

míg az 1961-es tör vény ben ez a bûn cse lek mény tí pus már nem sze re -

pelt. A vál to zás hát te ré ben a ho mo sze xu a li tás „bi o ló gi ai ter helt ség -

ként” va ló meg ha tá ro zá sát ta lál juk. Az 1978-as tör vény azon ban to vább

õriz te – és egyes ré sze i ben to vább ra is õr zi – az 1961-es meg kü lön böz te tõ

gya kor la tot az ún. be le egye zé si kor ha tár ok el té rõ meg ha tá ro zá sá val. Bár az

1978-as tör vény hez fû zött ma gya rá zat ban a ho mo sze xu a li tás „el ta nul ha -

tó sá gá ra” vo nat ko zó el kép ze lés je lent meg, mely el len tét be ál lít ha tó a

17 év vel ko ráb bi bi o ló gi ai meg ha tá ro zott sá got han goz ta tó érv vel, mely

alap ján el tö röl ték a fel nõt tek kö zöt ti köl csö nös be le egye zé sen ala pu ló

ho mo sze xu á lis kap cso la tok bün te té sét.

Mind ezek alap ján el mond ha tó, hogy a 20. szá zad má so dik fe lé ben

a ma gyar jog al ko tók a homoszexualitást egy faj ta „ab nor má lis” bi o ló gi ai

– és így nem bün te ten dõ – je len ség ként ha tá roz ták meg, mely ugyan ak kor

sze rep ként ér tel mez te. A homoszexualitást ma gán ügy nek, il let ve a ho -

mo sze xu á lis élet for ma sza bad vá lasz tá sát alap ve tõ em be ri jog nak te kin -

tõ fel fo gá sok csak a 20. szá zad má so dik fe lé ben je len tek meg. A mai

nyu gat-eu ró pai tör vé nyi sza bá lyo zás pe dig an nak az elv nek a tár sa dal mi

el fo ga dá sát tük rö zi, hogy a he te ro sze xu a li tás fel tét le nül kö ve ten dõ nor -

ma ként va ló tár sa dal mi elõ írá sa épp úgy az alap ve tõ em be ri jo gok meg -

sér té sét je len ti, mint a rassz iz mus és a szexizmus tár sa dal mi gya kor la ta.

II. A ho mo sze xu a li tás tár sa dal mi ka te gó ri á já nak át po li ti zá ló dá sá nak

elem zé se so rán a kö vet ke zõ meg ál la pí tá sok tûn tek a leg fon to sabb nak:

A ho mo sze xu á lis po li ti kát a mo dern tár sa dal mak ra jel lem zõ iden ti -

tás po li ti kák – il let ve „élet po li ti kai stra té gi ák” – egyik jel leg ze tes tí pu -

sa ként meg fo gal maz va azo kat a po li ti kai aktorokat pró bál tam azo no sí ta ni,

akik ezt a po li ti kát mû vel he tik. Ideáltipikusan ezek olyan ho mo sze xu á -

lis ala nyok, akik nek ho mo sze xu á lis iden ti tá sa szük ség kép pen a ho mo -

sze xu a li tás tár sa dal mi ka te gó ri á já hoz és je len té se i hez kap cso ló dik. A

ho mo sze xu a li tás je len té sé nek – egyé ni és tár sa dal mi – iden ti fi ká ci ós és

attribúciós kon tex tu sok ban va ló vizs gá la ta so rán azon ban egy részt a ho -

mo sze xu á lis iden ti tá sú alany, más részt ma ga a ho mo sze xu a li tás ka te gó -

ri á ja problematizálódott.

A po li ti kai ak ti viz mus hoz so kak ál tal ki ke rül he tet len nek vélt ho -

mo sze xu á lis iden ti tá sok cso port kö zi, il let ve tár sa dal mi szin ten „fik ci ók -

ként”, az egyé ne ket te kint ve „fe nye ge tett iden ti tá sok ként” ér tel me -

zõd tek. A ho mo sze xu a li tás ka te gó ri á ja pe dig egy – a „he te ro sze xu á lis

alap fel te vést” tük rö zõ – „he te ro sze xu á lis kon cep ci ó ként” je lent meg,

mely ön ma gá ban ér tel mez he tet len.

A ho mo sze xu á lis ka te gó ria – és iden ti tás – elég te len sé ge re fe ren ci át  lan -

 sá gá ból adó dott, il let ve an nak a fel nem is me ré sé bõl – vagy egy faj ta tár sa dal -

 mi kon szen zu son nyug vó tu da tos „fél re is me ré sé bõl” –, hogy a tár sa dal mi

ne mi nor mák kul tu rá lis mát ri xá ban a bi o ló gi ai nem, a tár sa dal mi ne mi

sze rep, a sze xu á lis gya kor la tok és a vá gyak egy sé ge meg kér dõ je lez he tõ és

ese ten ként meg kér dõ je le zen dõ. A ho mo sze xu a li tás po li ti ká ja ilyen ér te -

lem ben a tár sa dal mi ne mi és a sze xu á lis iden ti tá sok al ko tó ele me i nek és

tár sa dal mi-kul tu rá lis kör nye ze té nek új ra- és új já ér tel me zé se után ki ált.

A ho mo sze xu a li tás po li ti ká já nak elem zé se te hát csak több szin ten, az esz -

 szen cia lis ta és a tár sa dal mi konstrukcionista meg kö ze lí té sek má ig jel lem zõ

„együtt élé sé nek” fi gye lem be vé te lé vel va ló sít ha tó meg.
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III. A ma gyar jog al ko tás ban és jog al kal ma zás ban tük rö zõ dõ homoszex-

ualitáskép tör té ne ti elõz mé nye i nek és mai jel leg ze tes sé ge i nek át te kin -

té se so rán – kü lö nös te kin tet tel azok ra a bün te tõ jo gi ren del ke zé sek re,

me lyek a ho mo sze xu á li so kat érin tõ in téz mé nye sí tett diszk ri mi ná ció

alap já ul szol gál hat tak – a kö vet ke zõ ket ál la pí tot tam meg:

A homoszexualitással kap cso la tos tör vé nyek ma gyar or szá gi tör té ne -

té nek fel vá zo lá sá ból meg mu tat ko zott, hogy a bün te tõ tör vé nyek ben tet ten

ér he tõ el uta sí tás gyö ke re egy faj ta – a ke resz tény „sze mér me tes sé get”,

il let ve a „ter mé szet rend jé nek” fenn tar tá sát hir de tõ – er köl csi íté let

volt. Ez a ke resz tény gyö ke rû, er köl csi ala pú meg íté lés su gár zott az AB
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tár sa dal mi meg bé lyeg zés bõl ere dõ traumatikus kö vet kez mé nye ket tar -
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ho mo sze xu á lis kap cso la tok bün te té sét.

Mind ezek alap ján el mond ha tó, hogy a 20. szá zad má so dik fe lé ben

a ma gyar jog al ko tók a homoszexualitást egy faj ta „ab nor má lis” bi o ló gi ai

– és így nem bün te ten dõ – je len ség ként ha tá roz ták meg, mely ugyan ak kor

sze rep ként ér tel mez te. A homoszexualitást ma gán ügy nek, il let ve a ho -

mo sze xu á lis élet for ma sza bad vá lasz tá sát alap ve tõ em be ri jog nak te kin -

tõ fel fo gá sok csak a 20. szá zad má so dik fe lé ben je len tek meg. A mai

nyu gat-eu ró pai tör vé nyi sza bá lyo zás pe dig an nak az elv nek a tár sa dal mi

el fo ga dá sát tük rö zi, hogy a he te ro sze xu a li tás fel tét le nül kö ve ten dõ nor -

ma ként va ló tár sa dal mi elõ írá sa épp úgy az alap ve tõ em be ri jo gok meg -

sér té sét je len ti, mint a rassz iz mus és a szexizmus tár sa dal mi gya kor la ta.
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A ho mo sze xu á lis po li ti kát a mo dern tár sa dal mak ra jel lem zõ iden ti -

tás po li ti kák – il let ve „élet po li ti kai stra té gi ák” – egyik jel leg ze tes tí pu -

sa ként meg fo gal maz va azo kat a po li ti kai aktorokat pró bál tam azo no sí ta ni,

akik ezt a po li ti kát mû vel he tik. Ideáltipikusan ezek olyan ho mo sze xu á -

lis ala nyok, akik nek ho mo sze xu á lis iden ti tá sa szük ség kép pen a ho mo -
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ho mo sze xu a li tás je len té sé nek – egyé ni és tár sa dal mi – iden ti fi ká ci ós és

attribúciós kon tex tu sok ban va ló vizs gá la ta so rán azon ban egy részt a ho -

mo sze xu á lis iden ti tá sú alany, más részt ma ga a ho mo sze xu a li tás ka te gó -

ri á ja problematizálódott.

A po li ti kai ak ti viz mus hoz so kak ál tal ki ke rül he tet len nek vélt ho -

mo sze xu á lis iden ti tá sok cso port kö zi, il let ve tár sa dal mi szin ten „fik ci ók -

ként”, az egyé ne ket te kint ve „fe nye ge tett iden ti tá sok ként” ér tel me -

zõd tek. A ho mo sze xu a li tás ka te gó ri á ja pe dig egy – a „he te ro sze xu á lis

alap fel te vést” tük rö zõ – „he te ro sze xu á lis kon cep ci ó ként” je lent meg,

mely ön ma gá ban ér tel mez he tet len.

A ho mo sze xu á lis ka te gó ria – és iden ti tás – elég te len sé ge re fe ren ci át  lan -

 sá gá ból adó dott, il let ve an nak a fel nem is me ré sé bõl – vagy egy faj ta tár sa dal -

 mi kon szen zu son nyug vó tu da tos „fél re is me ré sé bõl” –, hogy a tár sa dal mi

ne mi nor mák kul tu rá lis mát ri xá ban a bi o ló gi ai nem, a tár sa dal mi ne mi

sze rep, a sze xu á lis gya kor la tok és a vá gyak egy sé ge meg kér dõ je lez he tõ és

ese ten ként meg kér dõ je le zen dõ. A ho mo sze xu a li tás po li ti ká ja ilyen ér te -

lem ben a tár sa dal mi ne mi és a sze xu á lis iden ti tá sok al ko tó ele me i nek és

tár sa dal mi-kul tu rá lis kör nye ze té nek új ra- és új já ér tel me zé se után ki ált.

A ho mo sze xu a li tás po li ti ká já nak elem zé se te hát csak több szin ten, az esz -

 szen cia lis ta és a tár sa dal mi konstrukcionista meg kö ze lí té sek má ig jel lem zõ

„együtt élé sé nek” fi gye lem be vé te lé vel va ló sít ha tó meg.
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Vizs gá ló dá sa im köz pon ti té má ja a ho mo sze xu a li tás mainstream

mé di a be li lát ha tó sá ga volt, mely nek mér té ke egy részt a je len ség kul tu -

rá lis el fo ga dott sá gát és tár sa dal mi in teg rált sá gát, más részt a ho mo sze xu -

á li sok tár sa dal mi cso port já nak erõ vi szo nya it és ön ki fe je zõ ké pes sé gét

je lez het te. A tár sa dal mi ész lel he tõ ség gel kap cso la tos vizs gá la ta im alap -

ján az mond ha tó, hogy a ho mo sze xu a li tás te ma ti ká ja a vizs gált idõ szak

kez de té tõl fo lya ma to san je len volt a HVG-ben, bár a ma gyar or szá gi be -

szá mo lók ban ez a fo lya ma tos ság csak 1995–96-tól vált jel lem zõ vé. 1996-

tól – kü lö nö sen 1998-ig – a ho mo sze xu a li tás ma gyar or szá gi ész lel he tõ -

sé ge a ho mo sze xu á li sok köz vet len meg szó la lá si le he tõ sé gé vel erõ söd ni

kez dett, ami ös  sze füg gés be hoz ha tó a ma gyar ho mo sze xu á lis ak ti viz mus

egy re ha té ko nyab bá vá lá sá val. 

A ho mo sze xu a li tás te ma ti ká ján be lül el sõ sor ban a bün te tõ- és pol -

gá ri jo gi (fõ ként az azo nos ne mû ek sze xu á lis kap cso la tá nak bün tet he tõ -

sé gé re és az azo nos ne mû ek élet kö zös ség ének jo gi el is me ré sé re vo nat -

ko zó) tör vé nyek meg vál toz ta tá sá ra irá nyu ló kez de mé nye zé sek vol tak

esé lye sek a hír ér ték meg szer zé sé re. Az ilyen tí pu sú kü lön fé le kez de -

mé nye zé sek országspecifikus jel le gé nek hang sú lyo zá sa mel lett már a

kez de tek tõl jel lem zõ volt a ho mo sze xu á li sok prob lé má i nak tá gabb, em -

be ri jo gi kon tex tus ban va ló áb rá zo lá sa. A ma gyar té má jú cik kek ben

szin tén fo ko za to san erõ sö dött a ho mo sze xu á li sok tár sa dal mi meg kü lön -

böz te té sé nek alap ve tõ em be ri jo gi prob lé ma ként, va la mint az Eu ró pai

Unió tag or szá ga i nak több sé gé ben – el vá rás ként vagy mû kö dõ gya kor -

lat ként – meg lé võ antidiszkriminációs sza bá lyo zás igény ként va ló meg -

je le ní té se.

A ho mo sze xu á li sok kal kap cso la tos szte re o tí pi ák kö zül a leg erõ sebb

mo tí vum ként a pro misz ku i tás ra va ló köz vet len vagy – el sõ sor ban az

AIDS kap csán – köz ve tett uta lás mu tat ko zott. Eb ben fon tos sze re pet

ját szott a ho mo sze xu á li sok ra mint „AIDS-es ri zi kó cso port ra” va ló uta lás:

itt volt a leg in kább tet ten ér he tõ a ho mo sze xu a li tás és a gya ko ri sze xu á -

lis part ner cse re kö zöt ti lát szat kor re lá ció. Va ló szí nû leg az sem le he tett vé -

let len, hogy ép pen az AIDS – il let ve a pro misz ku i tás – kap csán tûn tek

fel a ho mo sze xu á li sok a leg ho mo ge ni zál tabb mó don: olyan egy sé ges

„(rizikó)csoportként”, ahol a va lós sze xu á lis gya kor la tok hoz ké pest a ho -

mo sze xu á lis cso port tag ság vált el sõd le ges sé az íté let al ko tás ban.

A ter mi no ló gi ai vizs gá lat ból ar ra le he tett kö vet kez tet ni, hogy – az

el sõ sor ban a be szé lõ és a ho mo sze xu á li sok kö zöt ti tár sa dal mi tá vol ság

még is va la mi lyen mó don el ta nul ha tó és el sa já tí tá sa kü lö nö sen az if jú ság

szá má ra el ke rü len dõ ve szé lyek kel jár. Az 1990-es évek vé gé re a ho-

moszexualitásra vo nat koz tat ha tó ma gyar jog al ko tás el lent mon dá sai a

jog al kal ma zás ban is fel szín re tör tek: több konk rét eset ben is fel me rült

az azo nos ne mû ek kap cso la tát meg kü lön böz te tés sel ke ze lõ jog sza bály ok

al kot mány el le nes sé ge. A nem zet kö zi – eu ró pai uni ós – el vá rá sok szin -

tén a diszk ri mi na tív sza bá lyo zá sok fö lül vizs gá la tát ve tí tet ték elõ re.

A ma gyar jog al ko tás ban és jog al kal ma zás ban tük rö zõ dõ homoszexua -

litással kap cso la tos at ti tû dök – el sõ sor ban 19–20. szá za di – vizs gá la ta so -

rán nyo mon kö vet he tõk a ho mo sze xu a li tás tár sa dal mi kategorizációjának

vál to za tai: a ho mo sze xu a li tás a 19. szá zad vé gé ig bûn ként, a 20. szá zad

má so dik fe lé ig be teg ség ként, majd a tár sa da lom ra – bi zo nyos mér té kig

– ve szé lyes nor ma sér tés ként je len ült meg. A sza ba don vá laszt ha tó ho -

mo sze xu á lis élet for ma, úgy tû nik, egy elõ re nem sze re pel a ma gyar jog -

rend szer ál tal tük rö zött vá lasz ték ban. 

Nem sza bad el fe led kez nünk ar ról, hogy az azo nos ne mû ek kö zöt ti

kap cso la tok jo gi meg kü lön böz te té sé ben meg nyil vá nu ló in téz mé nyes

diszk ri mi ná ció fo ko za tos fel szá mo lá sa csak az el sõ lé pé se ket je lent he ti

egy ál ta lá nos antidiszkriminációs sza bá lyo zás meg al ko tá sa fe lé. Az Al -

kot mány bí ró ság 2002. szep tem ber 3-ai dön té se ilyen szem pont ból min -

den kép pen nagy je len tõ sé gû, hi szen hoz zá já rul hat az ál lam pol gár ok egy

nem el ha nya gol ha tó há nya dá nak si ke re sebb tár sa dal mi in teg rá ci ó já hoz.

IV. A ho mo sze xu a li tás ma gyar mé di a be li lát ha tó sá gá ra vo nat ko zó an –

el sõ sor ban a homoszexualitással kap cso la tos 1993 és 2000 kö zöt ti HVG-

beli mé dia rep re zen tá ci ók vizs gá la ta alap ján – a kö vet ke zõ ket ál la pí tot -

tam meg:

Vizs gá la ta im ar ra al kal ma sak vol tak, hogy je lez zék a ho mo sze xu a li tás

adott idõ szak ra jel lem zõ tár sa dal mi „tematizálódását”, ar ra vi szont nem,

hogy a ho mo sze xu a li tás tár sa dal mi el fo ga dott sá gá ra vo nat ko zó an meg ala -

po zott ki je len té se ket te gyek. A HVG – mint gaz da sá gi, po li ti kai hír ma ga -

zin – elem zé se mû fa ji meg ha tá ro zott sá gá ból adó dó an vi szony lag hû en

tük röz te a ho mo sze xu a li tás hír ér té két, így le he tõ ség nyílt an nak nyo mon

kö ve té sé re, mi kor, ho gyan és mi ért vált köz lés re ér de mes sé a té ma nem

csu pán a na pi szen zá ció haj sza, ha nem a tar tó sabb – ko mo lyabb – tár sa dal -

mi fi gye lem fel kel té se, il let ve vis  sza tük rö zé se szint jén.
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rá lis el fo ga dott sá gát és tár sa dal mi in teg rált sá gát, más részt a ho mo sze xu -

á li sok tár sa dal mi cso port já nak erõ vi szo nya it és ön ki fe je zõ ké pes sé gét

je lez het te. A tár sa dal mi ész lel he tõ ség gel kap cso la tos vizs gá la ta im alap -

ján az mond ha tó, hogy a ho mo sze xu a li tás te ma ti ká ja a vizs gált idõ szak

kez de té tõl fo lya ma to san je len volt a HVG-ben, bár a ma gyar or szá gi be -

szá mo lók ban ez a fo lya ma tos ság csak 1995–96-tól vált jel lem zõ vé. 1996-

tól – kü lö nö sen 1998-ig – a ho mo sze xu a li tás ma gyar or szá gi ész lel he tõ -
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gá ri jo gi (fõ ként az azo nos ne mû ek sze xu á lis kap cso la tá nak bün tet he tõ -

sé gé re és az azo nos ne mû ek élet kö zös ség ének jo gi el is me ré sé re vo nat -
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esé lye sek a hír ér ték meg szer zé sé re. Az ilyen tí pu sú kü lön fé le kez de -
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rend szer ál tal tük rö zött vá lasz ték ban. 

Nem sza bad el fe led kez nünk ar ról, hogy az azo nos ne mû ek kö zöt ti
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beli mé dia rep re zen tá ci ók vizs gá la ta alap ján – a kö vet ke zõ ket ál la pí tot -

tam meg:

Vizs gá la ta im ar ra al kal ma sak vol tak, hogy je lez zék a ho mo sze xu a li tás

adott idõ szak ra jel lem zõ tár sa dal mi „tematizálódását”, ar ra vi szont nem,

hogy a ho mo sze xu a li tás tár sa dal mi el fo ga dott sá gá ra vo nat ko zó an meg ala -

po zott ki je len té se ket te gyek. A HVG – mint gaz da sá gi, po li ti kai hír ma ga -

zin – elem zé se mû fa ji meg ha tá ro zott sá gá ból adó dó an vi szony lag hû en

tük röz te a ho mo sze xu a li tás hír ér té két, így le he tõ ség nyílt an nak nyo mon

kö ve té sé re, mi kor, ho gyan és mi ért vált köz lés re ér de mes sé a té ma nem

csu pán a na pi szen zá ció haj sza, ha nem a tar tó sabb – ko mo lyabb – tár sa dal -

mi fi gye lem fel kel té se, il let ve vis  sza tük rö zé se szint jén.
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Ezen a pon ton a ho mo sze xu a li tás – vagy me leg ség – tar tal mi jel -

lem zõ i nek meg ha tá ro zá sa nem is tûnt fel lé nye ges elem ként, hi szen

csak azt tud hat tuk, hogy az ere de ti me leg min tát ön ma gu kat me leg nek

val ló fér fi ak al kot ták; ar ról azon ban nem rendelkez(het)tünk pon to sabb

in for má ci ók kal, hogy az egyes vá lasz adók szá má ra sa ját me leg sé gük –

vagy a ho mo sze xu a li tás tár sa dal mi ka te gó ri á já hoz va ló vi szo nyuk – ho -

gyan, mi lyen ér tel me zé si ke ret ben je lent meg.

Azt vi szont szin te tel jes bi zo nyos ság gal ál lít hat tam, hogy a meg kér -

de zett ma gyar me leg fér fi ak olyan sa já tos ér ték vá lasz tás be li jel lem zõk -

kel bír tak, me lyek a ho mo sze xu á lis-, il let ve melegidentitás(ok) vagy

identitásszelet(ek) meg lét ének in di ká to ra i ként vál tak ér tel mez he tõ vé.

E jel lem zõk kö zé so ro ló dott pél dá ul a sok szor hi ány ként vagy az át la gos -

nál ne he zeb ben meg va ló sít ha tó cél ként meg je le nõ csa lá di biz ton ság al ter -

na tí vá i ként ér tel mez he tõ kö tõ dé sek re – pél dá ul az iga zi ba rát ság ra – kon -

cent rá ló be ál lí tó dás; a csa lá di biz ton ság tól el kü lö nü lõ bel sõ har mó nia meg te -

rem té sé nek ki emelt sze re pe; a me leg min ták ban meg nyil vá nu ló –

Inglehart ér tel me zé sé ben „poszt ma te ri a lis tább nak” te kint he tõ – olyan

ér ték ori en tá ció, ahol a „mi nõ sé gi élet re” va ló tö rek vés nyil ván el kép zel -

he tet len a me leg ség bi zo nyos fo kú – egyé ni és tár sa dal mi – el fo ga dott sá -

ga nél kül; és ez zel össz hang ban az elõ í té le tek tõl va ló men tes ség fon tos sá -

gá nak hang sú lyo zá sa, ami az elõ í té le tek tõl szen ve dõk – köz tük a ma gyar

me leg fér fi ak – szá má ra min den kép pen kü lö nös je len tõ sé gû ér ték.

VI. A ho mo sze xu a li tás szo ci á lis rep re zen tá ci ó já nak kva li ta tív em pi ri kus

vizs gá la ta so rán – ma gyar me leg fér fi ak kal ké szí tett in ter júk elem zé se

alap ján – a kö vet ke zõ ket ál la pí tot tam meg:

Az elem zés tá gabb el mé le ti ke re te ként a szo ci á lis iden ti tás- és szo -

ci á lis rep re zen tá ció-el mé le te ket hasz nál tam. A szo ci á lis rep re zen tá ció-el -

mé le tek a tár sa dal mi va ló ság konst ru ált jel le gét hang sú lyoz zák: a tár sa -

dal mi va ló sá got a tár sa dal mi in ter ak ci ós fo lya ma tok ban lét re jö võ szo ci á lis

rep re zen tá ci ók kép vi se lik. A szo ci á lis rep re zen tá ci ók „hét köz na pi tu dás -

tar tal mai” az eze ket lét re ho zó egyé nek és cso por tok va ló ság ér tel me zé sét

tük rö zik, mely va ló ság ér tel me zés az egyé ni és cso port iden ti tá sok meg al -

ko tá sá nak alap anya gá ul szol gál. A tár sa dal mi rep re zen tá ci ók és iden ti tá sok

ki ala kí tá sá nak köl csön ha tá sa köz pon ti ele me Breakwell iden ti tás fo lya mat-

el mé le té nek: az iden ti tás fo lya ma tok ha té kony mû kö dé sét aka dá lyo zó

iden ti tás fe nye ge té sek és az ezek fel dol go zá sá ra al kal ma zott stra té gi ák

hang sú lyo zás ára szol gá ló ne ga tív vagy trá gár konnotációjú, rég óta hasz -

ná la tos ki fe je zé sek to vább élé se mel lett – Ma gyar or szá gon az 1990-es

évek má so dik fe lé re el fo ga dott és egy re el ter jed tebb köz nyel vi for má vá

vált a ho mo sze xu á li sok ön meg ha tá ro zá sá nak tisz te let ben tar tá sát su gal ló

‘me leg’ ki fe je zés.

A HVG-ben sze rep lõ homoszexualitással kap cso la tos mé dia rep re -

zen tá ci ó kat a ho mo sze xu a li tás Ma gyar or szá gon is fo ko za to san nö vek võ

tár sa dal mi lát ha tó sá gá nak, ész lel he tõ sé gé nek a do ku men tu ma i ként ér -

tel mez tem. Elem zé sem meg en ged te azt a kö vet kez te tést, hogy a homo -

szexualitással kap cso la tos több fé le for rás ból szár ma zó in for má ció meny -

 nyi ség nö ve ke dé sé vel, il let ve en nek mé dia rep re zen tá ci ók ban va ló

megjelenülésével a té ma ár nyal tabb – ke vés bé szte re o tip – és a tár sa da -

lom fe lé nyi tot tabb meg kö ze lí té se vár ha tó.

V. Az ön ma gu kat me leg ként azo no sí tó fér fi ak ér ték pre fe ren ci á i nak

em pi ri kus kvan ti ta tív vizs gá la ta so rán a kö vet ke zõ ket ál la pí tot tam meg:

Az ön ma gu kat me leg ként azo no sí tó ma gyar fér fi ak ér ték pre fe ren -

ci ái és iden ti tás kép zõ té nye zõ ként ér tel me zett homoszexualitásuk kö -

zöt ti ös  sze füg gés fel té te le zé sét ar ra ala poz tam, hogy ér ték pre fe ren ci á i -

kat a ma gyar né pes ség ér ték pre fe ren ci á i val ös  sze ha son lít va je len tõs el -

té ré se ket ta pasz tal tam.

Az ér ték pre fe ren cia vizs gá la tok ban hasz nált Rokeach-teszt ugyan

nem tar tal maz a homoszexualitással köz vet le nül ös  sze füg gés be hoz ha tó

ér té ke ket, de a ko ráb ban rész le te sen is mer te tett vizs gá la ta im ból az de -

rült ki, hogy az ön ma gu kat me leg ként azo no sí tó fér fi ak min tá já ból nyert

bu da pes ti me leg min ta és a ma gyar né pes sé get rep re zen tá ló min tá ból a

bu da pes ti ek le vá lo ga tás sal és két di men zi ós sú lyo zás sal nyert má sik

min ta ér ték vá lasz tá si min tá za tá ban je len tõs el té ré sek vol tak ta pasz tal -

ha tók. Mi vel ezek ben a min ták ban a nem, az élet kor, a la kó hely és az

is ko lai vég zett ség sze rin ti cso por tok meg osz lá sa szin te tel je sen azo nos

volt, az ér ték pre fe ren ci a be li kü lönb sé gek ér tel me zé sé ben min den kép -

pen nagy sze re pet kel lett ját sza nia a két min ta kö zött mu tat ko zó egyet -

len jól azo no sít ha tó meg kü lön böz te tõ jel lem zõ nek, az – azo nos ne mû ek

irá nyá ban meg nyil vá nu ló nyíl tan vál lalt, il let ve az egyé ni élet ve ze tés

szem pont já ból meg ha tá ro zó nak ér zett von za lom ként meg fo gal ma zott –

homoszexualitásnak.
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nos ság meg le lé sét és ki tel je sí té sét vá lasz adó im szá má ra leg in kább a tár -

sa da lom el uta sí tó lég kö re aka dá lyoz ta. A tár sa dal mi el uta sí tás gyö ke rei

a ho mo sze xu á lis és a he te ro sze xu á lis ka te gó ri ák me rev el kü lö nít he tõ sé -

gé be ve tett hit ben és ez zel ös  sze füg gés ben a heteroszexuálisokat és a

ho mo sze xu á li so kat egy más tól jól meg kü lön böz tet he tõ – és egyes konk -

rét sza bá lyok ál tal meg kü lön böz te tett – tár sa dal mi cso por tok ként ke ze lõ

meg kö ze lí té sig nyúl nak. En nek az ér tel me zés nek az ér vé nyes sé ge

hang sú lyo zó dott azok ál tal, akik nek a vá la sza in vé gig vo nult a he te ro sze xu a -

 li tás sal el len pon to zott ho mo sze xu a li tás fo gal mi egy sé gé vel, il let ve a tár -

sa da lom ban élõ ho mo sze xu a li tás-kép ho mo ge ni zált sá gá val kap cso la tos

fel té te le zé sek meg kér dõ je le zé se. En nek alap ján az mond ha tó, hogy a

sze xu á lis ta pasz ta la tok nem ön ma guk ban – nem ön ma guk tól – vál tak

iden ti tás te rem tõ ka pa ci tás sá, ha nem a hoz zá juk ta pa dó tár sa dal mi je -

len té sek ál tal.

A ho mo sze xu a li tás tár sa dal mi rep re zen tá ci ó já ban az 1980-as évek -

be li hely zet tel ös  sze ha son lít va több pon ton is je len tõs vál to zást ta pasz -

tal tam. Egy részt a mos ta ni be szá mo lók ban he lyet kap tak az 1983-ban

még tel je sen hi ány zó po zi tí vu mok: a ho mo sze xu á lis lét le het sé ges po zi -

tív as pek tu sai tár sa dal mi szin ten – a tár sa dal mi ne mi sze rep rend szer

kon tex tu sá ban – a né mi leg sztereotipikusan meg kö ze lí tett klas  szi kus

he te ro sze xu á lis fér fi sze rep kri ti ká já nak, cso port kö zi szin ten a kö zös ség -

te rem tés igé nyé nek, sze mé lyes szin ten pe dig az ön elem zés szük ség le -

té nek ki fe je zõ dé se i ként je len tek meg. Más részt a „ho mo sze xu á lis inf -

rast ruk tú ra” egy re jobb ki épü lé sé vel, a tár sa dal mi lát ha tó ság fo ko zó dá -

sá val a ho mo sze xu a li tás tár sa dal mi rep re zen tá ci ós te re is tá gab bá és

ta gol tab bá vált: pél dá ul a me leg szer ve ze tek már nyíl tan fel lép het nek a

me le gek ér de ké ben és a me leg bá rok kul tu rál tabb szó ra ko zá si, is mer -

ke dé si le he tõ sé ge ket kí nál nak, mint a ho mo sze xu á lis élet ko ráb bi tit kos

szín te rei. A csa lá di és a mun ka he lyi kör nye zet ben azon ban to vább ra is

je len vol tak – bár va la men  nyi re ki sebb mér ték ben – a ko ráb ban is jel -

lem zõ tit ko ló zás-le lep le zõ dés di na mi ká já ban meg ra gad ha tó iden ti tás fe -

nye ge té sek.

A ho mo sze xu á lis iden ti tás fe nye ge tett iden ti tás ként va ló ér tel me zé se

és a ho mo sze xu a li tás szo ci á lis rep re zen tá ci ó i ban tük rö zõ dõ iden ti tás fe -

nye ge té sek vizs gá la ta alap ján ve tõd he tett fel an nak a le he tõ sé ge, hogy e

tár sa dal mi fe nye ge tett ség nél kül ta lán nem is lé tez ne ho mo sze xu á  lis

iden ti tás. Ilyen ér te lem ben a ho mo sze xu á lis iden ti tás sok kal in kább a

meg ér té se ér de ké ben vá lik szük sé ges sé a –társadalmi hi e del mek ként és

attribúciókként meg fo gal ma zott – szo ci á lis rep re zen tá ci ók vizs gá la ta.

A homoszexualitást te hát fe nye ge tett iden ti tás ként kö ze lí tet tem

meg, mely nek ki ala ku lá sá hoz nagy mér ték ben hoz zá já rult a ho mo sze xu -

a li tás szo ci á lis rep re zen tá ci ó ja. Vizs gá la ta im alap ján ar ra a kö vet kez te -

tés re ju tot tam, hogy a ho mo sze xu a li tás tár sa dal mi ka te gó ri á ja iden ti tás -

konst ru á ló ere jét fõ ként a ho mo sze xu a li tás szo ci á lis rep re zen tá ci ó já nak

ne ga tív tar tal ma i ból nye ri, me lyek az érin tet tek szá má ra iden ti tás fe nye -

ge tés ként je len tek meg.

A kva li ta tív in ter jú elem zé si mód sze rek sza bály sze rû sé ge i nek meg -

fe le lõ en vizs gá la tom nem egy ál ta lá nos ér vé nyû hely zet je len tés, ha nem

sok kal in kább az ed di gi nem zet kö zi ku ta tá si ta pasz ta la tok alap ján „ti pi -

kus nak” te kint he tõ ese tek, at ti tû dök, vi sel ke dé si min tá za tok re konst -

ru á lá sá nak kí sér le te volt.

Egy 1983-ban ké szült vizs gá lat ered mé nye i nek fel hasz ná lá sá val le -

he tõ sé gem nyílt a rend szer vál tást meg elõ zõ és az azt kö ve tõ idõ szak bi -

zo nyos fo kú ös  sze ha son lí tá sá ra is, mely alap ján a ho mo sze xu a li tás 1980-

as évek ele ji szo ci á lis rep re zen tá ci ó ja a ma i hoz ké pest sok kal ne ga tí -

vabb nak tûnt. Az 1983-as „ho mo sze xu á lis hely zet” jel lem zé sé ben a

kö vet ke zõ egy más sal szo ro san ös  sze füg gõ fo gal mak tûn tek köz pon ti je -

len tõ sé gû nek: a ho mo sze xu a li tás tár sa dal mi fel vál lal ha tat lan sá gá ból

adó dó an az ön azo nos ság tit ko lá sa, a kény szer pá lya ként meg je le nõ lát-

szatnormalitás, a mind eh hez kap cso ló dó ön gyû lö let és az eset le ges me -

ne kü lé si le he tõ sé gek (kül föld re tá vo zás, név há zas ság, ön gyil kos ság). 

A ho mo sze xu á li sok ál tal hasz nált nyel vi ön meg ha tá ro zá si kész let

vizs gá la ta ar ra mu ta tott, hogy az azo nos ne mû ek kö zöt ti kap cso la tok

tár sa dal mi rep re zen tá ci ós te re a ko ráb bi idõ szak hoz ké pest ki tá gult: a

me leg és a ho mo sze xu á lis sza vak fo ko zó dó je len tés el kü lö nü lé se, il let ve

a „bu zi” szó át fo gó an ne ga tív tar tal má nak ha tás ta la ní tá sá ra tett kí sér le -

tek a sza ba dabb ön meg ha tá ro zá si igény erõ sö dé sé nek je le ként vált ér -

tel mez he tõ vé az azo nos ne mû ek hez von zó dó ma gyar fér fi ak kö ré ben.

A ho mo sze xu a li tás szo ci á lis rep re zen tá ci ó já nak iden ti tás fe nye ge -

tés ként va ló meg kö ze lí té sét tá masz tot ták alá a mai Ma gyar or szá gon élõ

azo nos ne mû ek hez von zó dó fér fi ak sa ját tár sa dal mi hely zet ér té ke lé sé re

vo nat ko zó be szá mo lók, me lyek ki e gé szül tek a csa lá di és a mun ka he lyi

kör nye zet ben is ér vé nye sü lõ fé lel mek re, il let ve ne ga tív ta pasz ta la tok ra

va ló uta lá sok kal. Mind eb bõl ar ra le he tett kö vet kez tet ni, hogy az ön azo -
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tár sa dal mi el kü lö ní tés és meg kü lön böz te tés ál tal élet re hí vott tár sa dal mi

fik ci ó nak tûnt, mint az egyé ni ön azo nos ság egyik „tar tó pil lér ének”.

To váb bi ku ta tá si irá nyok ki je lö lé se

A ma gyar ku ta tá si le he tõ sé gek rend kí vül sok irá nyú ak, hi szen sok te kin -

tet ben az alap ve tõ fon tos sá gú in for má ci ók hi á nyoz nak. 

A ho mo sze xu a li tás tár sa dal mi vizs gá la ta a nagy nyu ga ti de mok rá ci ák

ön vizs gá la tá val ke rült fó kusz ba: a ma gu kat de mok ra ti kus nak és az egyé ni

sza bad sá got, a sa ját test tel és lé lek kel va ló ren del ke zés sza bad sá gát fel ér -

té ke lõ tár sa dal mak nak szem be kel lett néz ni ük nem csak a nõi sze re pek

új ra ér té ke lé sé vel, nem csak a fo gam zás gát lás vagy a nem ze ti és val lá si ki -

sebb sé gi kul tú rák el fo ga dá sá nak szük sé ges sé gé vel és hasz nos sá gá val,

hanem az el len sé ges, ide gen ke dõ kon tex tus ban moz ga lom má fej lõ dött

ho mo sze xu a li tás tár sa dal mi ér té ke lé sé nek ta nul má nyo zá sá val és új ra for -

má lá sá val is. 

A ho mo sze xu a li tás ak tu a li tá sa ugyan is a poszt mo dern, vá ro si tár sa -

dal mak ban szo ro san ös  sze függ a tá gan vett ér ték rend át ala ku lá sá val. A

ho mo sze xu a li tás lát ha tó sá ga ta nú sít ja egy fe lõl a sze mé lyes ki tel je sü lés,

az ön azo nos ság ér té ke i nek elõ tér be ke rü lé sét a mai nyu ga ti tár sa dal -

mak ban. Más fe lõl e lát ha tó ság azt is mu tat ja, hogy a tra di ci o ná lis ér ték -

ren dek a je len kor tár sa dal ma i nak le írá sá ra al kal mat lan ná vál tak, e tár sa -

dal mak ba va ló be il leszt he tõ sé gük ku dar cot val lott. 

A ho mo sze xu a li tás tár sa da lom tu do má nyos vizs gá la ta a ma gyar tár -

sa da lom át ala ku lá sá nak egy olyan je len sé gé re – egy el ha nya golt és ha -

gyo má nyo san el nem is mert ki sebb ség hely ze té re – vet het fényt, me -

lyet jog gal te kint he tünk szimp to ma ti kus nak a tár sa dal mi moz gá sok és

ér ték vál to zá sok meg íté lé se szem pont já ból. Ugyan is míg a vizs gá lan dó

hely zet Ma gyar or szá gon lé nye gé ben nem tér el a nyu ga ti tár sa dal mak -

ban meg fi gyelt tõl, a ma gyar tár sa da lom ku ta tás a té má val na gyon ke ve -

set fog lal ko zott, mely tény ma ga is a ho mo sze xu a li tás hát rá nyos tár sa -

dal mi meg íté lé sé nek egyik meg nyil vá nu lá sa ként ér té kel he tõ. 
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A ho mo sze xu a li tás tár sa dal mi vizs gá la ta a nagy nyu ga ti de mok rá ci ák

ön vizs gá la tá val ke rült fó kusz ba: a ma gu kat de mok ra ti kus nak és az egyé ni

sza bad sá got, a sa ját test tel és lé lek kel va ló ren del ke zés sza bad sá gát fel ér -

té ke lõ tár sa dal mak nak szem be kel lett néz ni ük nem csak a nõi sze re pek

új ra ér té ke lé sé vel, nem csak a fo gam zás gát lás vagy a nem ze ti és val lá si ki -

sebb sé gi kul tú rák el fo ga dá sá nak szük sé ges sé gé vel és hasz nos sá gá val,

hanem az el len sé ges, ide gen ke dõ kon tex tus ban moz ga lom má fej lõ dött

ho mo sze xu a li tás tár sa dal mi ér té ke lé sé nek ta nul má nyo zá sá val és új ra for -

má lá sá val is. 

A ho mo sze xu a li tás ak tu a li tá sa ugyan is a poszt mo dern, vá ro si tár sa -

dal mak ban szo ro san ös  sze függ a tá gan vett ér ték rend át ala ku lá sá val. A

ho mo sze xu a li tás lát ha tó sá ga ta nú sít ja egy fe lõl a sze mé lyes ki tel je sü lés,

az ön azo nos ság ér té ke i nek elõ tér be ke rü lé sét a mai nyu ga ti tár sa dal -

mak ban. Más fe lõl e lát ha tó ság azt is mu tat ja, hogy a tra di ci o ná lis ér ték -

ren dek a je len kor tár sa dal ma i nak le írá sá ra al kal mat lan ná vál tak, e tár sa -

dal mak ba va ló be il leszt he tõ sé gük ku dar cot val lott. 

A ho mo sze xu a li tás tár sa da lom tu do má nyos vizs gá la ta a ma gyar tár -

sa da lom át ala ku lá sá nak egy olyan je len sé gé re – egy el ha nya golt és ha -

gyo má nyo san el nem is mert ki sebb ség hely ze té re – vet het fényt, me -

lyet jog gal te kint he tünk szimp to ma ti kus nak a tár sa dal mi moz gá sok és

ér ték vál to zá sok meg íté lé se szem pont já ból. Ugyan is míg a vizs gá lan dó

hely zet Ma gyar or szá gon lé nye gé ben nem tér el a nyu ga ti tár sa dal mak -

ban meg fi gyelt tõl, a ma gyar tár sa da lom ku ta tás a té má val na gyon ke ve -

set fog lal ko zott, mely tény ma ga is a ho mo sze xu a li tás hát rá nyos tár sa -

dal mi meg íté lé sé nek egyik meg nyil vá nu lá sa ként ér té kel he tõ. 
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