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(A sze xu á lis for ra da lom: szo ci o ló gi ai jel leg
ze tes sé gek) Par ti ku lá ris hely zet ben va gyok. 
Kü lön ben min den ki mind ig par ti ku lá ris hely
zet ben van, de egy emig ráns kü lö nö sen. 
Tehát amikor valamiről beszélek, akkor én
nemaférfi–nőviszonyrólbeszélekáltalában,
hanemanőkésegyemigránsférfiviszonyá
ról.Azok a lányok, akik emigránst, illetve
kül föl dit ke res nek part ner nek, ön ma guk ban 
isegypartikuláriscsoportotképeznek,amely
persze, alkothatja a társadalom többségét is
bizonyoskorszakokban.Ilyenértelembenha
valakiahatvanashetvenesévekbenmunkára
ésharcrakészenlépettbeaszexuálispiacra,
akkorhatalmaskeresletteléskínálattaltalálta
ma gát szem ben.

Kétségtelen, hogy a pirula általánossá
válása és azAIDSmegjelenése előtti kor
szak húsz éve, amely egyben a penicillin
általánoshasználataéskönnyűhozzáférhe
tősége révén a fehér kultúrkörben a nemi
betegségeketisnagyegészébenmarginális

sászorította,egyhatalmaspartnertömeggelvaló,veszélynélkülinemiérintkezésttettlehe
tővé.Vagyisamitszexuálisforradalomnakneveznek,annakháromaspektusavan:egyrészt
azaddigmeglévőnemibetegségekteljesmegszűnéseegyidőre.Másrésztazóvszerek,a
magzatelhajtást,illetveateherbeeséstszámolássalvagyművilegkorlátozóvagymegaka
dályozómódszerekáltalánossáválása,mely,mintegymellékesen,együttjárabűntudatkel
tés nagymértékű megszűnését jelentő nyílt beszélgetésekkel is. Bizonyos értelemben a
szexualitásalegitimdiskurzustárgyáváválik.Harmadrésztehhezjárulazis,hogylegali
zálják,vagylegalábbisnemüldözikigazánazabortuszt.Ezanemzedékráadásulebbena
korszakábannemkívángyerekeket,kevésbécsaládésgyermekközpontú.

Szociológiailagkimutatható,hogyatársadalomjómódúrétegeibensokkaltöbbszexuális
partnervan,mintelőzőleg.Nemszabadelfelejteniaztsem,hogyatársadalmijólétigencsak
megnövekszik NyugatEurópában ésAmerikában.Az embereknek van idejük, pénzük,
miértneéljenekhátszabadabbannemiéletet?Úgyhogyilyenértelemben,azthiszem,nyu
godtanbeszélhetünkszexuálisforradalomról.Mindazonáltalnemártóvatosanfogalmazni,
mertinkábbciklikusváltozásokrólvanszóatörténelemben:anagyreneszánsznakisvan
egyolyanpillanata,amikorfölfedezikatestet,azérzékiséget,ameztelenséget,sparadi
csomnakérzikavilágot.Ésgondoljunkcsakarrais,hogyaneoplatonistakörben,Firenzé
benpéldáulahomoszexualitáselfogadottmagatartásformávávált.Elég,haazolaszrene
szánsznagyművészeiközülLeonardótésMichelangelótemlítjük,akikrőlköztudott,hogy
vonzódtakasajátnemükhözis.Ésvoltahúszasévekbenisegyfelszabadulásitendencia,
derészbenanagygazdaságivilágválság,részbenavérbajmégmindigveszélyesmegléte,
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valamint egyébkonzervatív tendenciák isodavezettek,hogy sikerült a fasizmusnakazt
csinálnia,amitmaaziszlámfundamentalistákpróbálnakcsinálniaKözelKeleten.

Véleményemszerintanácizmus,afasizmus,afrancoizmusegyikindítóokaegymacsó
ellenforradalom,amelyaszabadossághelyébeegyelfojtotthomoszexuálismodelltállít,a
führermodellt,amindenkorivezérhezfolyamodószeretetet,rajongást.Ezazemberleheta
nagyséfésakisfőnök,acserkészvagyakatonaiparancsnok,atornatanár,tehátaférfivilág
képviselője.Ugyanakkoraszabadidőbenengedélyezikaszexualitásszabadgyakorlásátis,
hiszen nem vallásosak, hanem nacionalisták, tehát szükségük van a népességszaporulat
hatalmasnövekedésére.Mindamellettaszabadörömönalapuló,érzékikapcsolatnagymér
tékbenkivaniktatvaegyfasisztavagyautoritariánusszublimációjavára.Egyébkéntapuri
tanizmusamerikaivariációjaalapvetőenhasonlítehhez.Aztlehetmondani,hogyahatvanas
évekigegyelfojtó,konzervatívmodelluralkodik.Talánnemtúlzás,habizonyosértelemben
akétnagyháborútisvalamilyenformábanemodellérvényesülésénekszámlájáraírjuk.

Fontosnaktartommég,hogyahatvanasévekreanagyésbiztonságosutasszállítórepü
lőgépek interkontinentálisméretekben is lehetővé teszika tömegturizmust.Arrólnem is
beszélve,hogyazeurópaikontinensenbelülrészintautóstoppalvagyvonattalfiatalokhatal
mastömegeikezdenekelutazgatni,akáravakációkidején,akármunkavállalásivagytanu
lásimegfontolásokból.Akülföldi,aturista,abolyongóvagyazemigránshelyzeteahatva
nasévekretársadalmilagmeghatározóhelyzettéválik.Éstermészetszerűlegmindenturista
vagyutazóvagyegykétévremáshovámenőember,hafiatal,nemétőlfüggetlenülkalan
dot,affirmációtkeres.Különösen,haolyanhelyzetbenvan,hogyaszülőkkelszembenis
valamimástmutathatfölezáltal.Hiszenaszülőknekerremégegyáltalánnemvoltlehető
ségük,hiszenazőfiatalkorukbanatömegturizmusmégtömeggyilkolásformájábanzajlott.

Ebbenazösszefüggésbenérthető,miértazahatvanasévekközpontijelszava,hogymake 
love, not war! Ezugyanispontosanarrautal,hogyezagenerációmárnemaháborúsgyil
kolásban,hanemaszexbenóhajtjakiélniazörömét.AmikorRómábanegylánypólójáraaz
vanírva,hogy„fatel‘amoranonlaguerra”,ezegészenevidensmódonnemcsakavietnami
háborúra,hanemaszülőkháborújáraisvonatkozik.EzegyébkéntOlaszországbankétsze
resenistabutörésnekszámít,hiszenittkorábbannemvoltjogukanőknekahhoz,hacsak
nemprostituáltakvoltak,hogyilyenjelszavakkallépjenekföl,ésnyíltanmanifesztáljáka
szülőkkritizálásáhozésanemikielégüléshezvalójogukat.Ezutóbbikülönbennemfeltét
lenülazintravaginálisszexualitásravalóigényüketjelentette,hiszenahogya„franciázás”
szóismutatja,avaginacentrikuskielégülésnekisszámtalanalfajalehet.

(Ma gya rok a sze xu á lis vi lág pi a con) Ahatvanasévekbenanyugativilágonbelülkiválóan
meglehetettabbólélnianemipiacon,hogyvalakimagyarvolt.Ötvenhatnakolyanhihetet
len vi lág vissz hang ja volt, hogy egy szer re le he tett meg ad ni a pol gár ság ro man ti kus le á nya
inakaztazillúziót,hogyegyszabadsághősselszeretkeznek,aszülőknekpedigaztazérzést,
hogy az ember mégiscsak egy antikommunista szabadsághős, szemben bizonyos belső
romantikusokkal – gondoljunk csak a későbbi che guevarákra.Tehát egyszerre voltunk
elfogadvaajobbésabaloldalon.Alányokromantikaigényetökéletesenkielégültazáltal,
hogykülfölditésemigránstszereztek,ráadásulolyat,akimögöttmársúlyostragédiákvan
nak.Ezszükségeltetettahhoz,hogyazembernekolyanborzongásailegyenek,amilyeneket
kü lön ben csak a mo zi ban kap ha tott meg ak ko ri ban. 

Énmindig elérzékenyülten és szeretettel emlékezemötvenhatra,mert az az érzésem,
hogyaminemzedékünkszámáraNyugatonanemipiacotelsősorbaneznyitottameg.Er 
re,persze,nemgondoltunkaforradalomalatt,deutólagteljesjoggalúgyéreztük,hogyne
künkjárértevalamikárpótlás.Ésezvoltakárpótlás.EzkülönösenAusztriábanésNéme
tországbanvoltérvényes,ahola romantikusmagyar figuraamúgy isbevett történelmi to
poszként létezett:amagyarmintvilágcsavargó,amagyarmintkicsitmegbízhatatlan,de
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sármosésérdekes.Smivelhogyaszlávokkalmindigproblémáikvoltak,eztaszalonroman
tikusanegzotikusszerepkörtamagyaroktöltöttékbe.Azúgynevezett„magyarostempera
mentum”isnagyszerepetjátszottmindebben,ezacigányos,virtusos,ráugrós,bummbele
módonviselkedőfigura,akiesetlegöngyilkossággalfenyegetődzik,éjjelmegjelenikrésze
gen,berúgjaazajtót,elvisziapénzt,visszajön,aztánelmegy,abarátnővelislefekszik,soha
nem lehet tudni,mit csinál legközelebb, ezértmindenképpen érdekes, úgyhogy a dolog
ezáltalegyszerrepozitívésnegatív.

MindenképpenezvoltafiguraSvájcban,Németországban,Ausztriában,éstulajdonkép
penazelsőtízévbenpompásanmeglehetettbelőleélniAngliában,KanadábanésAmeri
kábanis.Kicsitkevésbéalatinországokban,aholsajátmagukatis,jóllehetegészenmás
módon,nagyonférfiasnaktartják.Azolaszokazamorózóénekesipozícióban,afranciák
nemikulturáltságukban,aspanyolokúrként.Ezekrettentőbeképzeltekmind,deennekelle
néreötvenhatutánegydarabighelyevoltottisamagyarnak,nohanemvoltolyanmítosza,
mintanémetkultúrkörben.Olaszországbannemisnemipartnerként,hanemszabadsághős
ként fogadtákamagyarokat.Ottazértagaribaldista (meghozzátenném,amussolinista)
időkből megmaradt valami szimpátia a magyarok iránt, ezt ki lehetett használni. Csak
éppenOlaszországbanakkormégneméltekszabadonnemiéletet,azcsakahatvanasévek
végén,ahetvenesévekelejénkövetkezettbe.

(Olasz fér fi as sá gi min ták) Azolasz(éshozzátenném:afrancia)nemalkoholista.Ezegy
nagyonlényegeskülönbségamagyarokhozképest.Emellettazolasznakmégaszélsősé
gesmegnyilvánulásaiisracionálisankontrolláltak.Olaszországbannemlétezikezazalko
holos,kulákosésdzsentrisvilág.Ott lényegébenmindenkivárosipolgár ígyvagyúgy,
esetlegszőlősgazda,akiszinténracionálisanél.Ugyanakkorsokkalnagyobbazesztétikai
harmóniaigényük és a falloszkultuszuk,mint amagyaroknak.Aztmondanám, hogy az
olasznema„szétbaszom”,hanema„megbaszom”komplexusábanél,éserősennárciszti
kus.Az olasz anya egy mediterrán anya, aki istennek tekinti fiúgyermekét, és sokkal
inkább ajnározza, mint egymagyar anya. Nem látomMagyarországon azt az érzelmi
melegséget,amiazolaszanya–gyermekkapcsolatbanmegvan.Ennekkövetkeztébenaz
olaszférfiabbanazidőbenmégnagyonerőskülönbségettettazanyaszereprekiszemelt
lányokésacsaknemipartnernekkiszemeltlányokközött.AbbanazidőbenOlaszország
banaszüzességetissokkaljobbanvalorizálták.Ezegyébkéntahatvanasévekvégétőlaz
európaizálódásnakköszönhetőenmegszűnt.Azolaszeurópaizálódás történelmimutatói
melleslegazokareferendumok,amelyeksoránelőbbaválástfogadtákelahetvenesévek
elején,majdazabortuszlehetőségételégkomolytöbbséggel,mégDélOlaszországbanis.
Emlékszema torinóiStampa címlapjára, amelyazonanapon jelentmega referendum
után,amikoraváláslehetővévált.Ígyszólt:„MátólfogvaOlaszországEurópáhoztarto
zik”,amiegybenaztismutatja,hogymindaddigazőértelmezésükbensemvoltakmagától
értetődőenEuróparésze.

Azolaszamoroso tenorista.Magyarországonnemszámítanaférfiasnakegynápolyica 
ruzós,giglistenor.Olaszországbananagyférfihősök,aszabadsághősök,ahősszerelmesek
tenorok,ahatalommalbíróérettebbemberekpedigbaritonok.Egybizonyoskoron túl,ha
tetszik,egyférfibaritonnáérik.Azolaszamorózóolyanvalaki,akiképesnapontaötszörte
lefonálni,odamegy,megvárja,udvarol,kullog,tapad,megintkullog,meginttapadésudva
rol,smiutánmegkaptaanőt,továbbraisfenntartjafikciókéntazamorózómechanizmuso
kat,mertúgyérzi,hogyezzelmutatjamegalánynak,hogynemtekintikurvának.Ésezzel
alányisígyvan:hanemtelefonálafiúötszörésnemféltékeny,megharagszik,szorongani
kezd,mertazthiszi,kurvánaknézik.Tehátazamorózóságaztahipokritameggyőzésicélt
szolgálja,hogyaférfitovábbraisszerelmes,hogyőegymintaférjvagymintabarát.Mind
ezrendkívülfárasztó,sborzasztóteher.UgyaneztmegírtaOvidiusis,mondván,hogyasze
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relem olyan, mint a katonai szolgálat, hiszen ugyanolyan teljes férfit kíván: szigorúan,
fegyelmezettmódonkellélni,mertmindenreggel,afölkeléstkövetőenaférfinakvégigkell
gondolnia,hogyazamorózóságmelyfeladataitkellelvégeznieaznap.Amagamrészéről
ezt mindig visszautasítottam, ezért is van az, hogy csak kevés olasz szerelmem volt,
szemben,mondjuk,agörögökkelvagyspanyolokkal,akikkelsokkalkeményebb,élesebb,
egyértelműbbviszonytlehetettkialakítani.

EgyébkéntOlaszországbanennekellenéreviszonylagkönnyűmagyarkéntmunkálkodni
anemipiacon.Lehetgesztikulálni,nemkellolyanhallgatagpipázónaklenni,minthaaz
emberangolvolna,ugyanakkormégsemszámítigazán,mivelazolaszférfiamagyarranem
féltékeny.Őcsakalatinokravagyegymásikmediterránra,arabravagygörögreféltékeny,
mertcsakamediterránttartjaférfinak,atöbbithülyéneknézi.Számáraegymagyarnem
igazánveszélyes,ezértazzalkedves.Ugyanakkormindeztvisszakapjaazolasznőtől,mert
azolaszlánymegjátsszaazt,hogynagyonélvez,akkoris,hanetánkevésbé,bártöbbnyire
könnyenélvez,hiszenmelegvan,jókaklimatikusviszonyok,mindenkönnyebbenmegy.
Dehavalamimiattmégsem,akkorisigyeksziknagyonmegnyugtatniazolaszférfit,hogy
mindentökéletes.UgyanakkorezegészenmásazAlpoktólészakra.Ottkevésbéhazudnak.

Persze,Olaszországonbelülisvannakkülönbségek.TriesztBolognaésTorino,részben
aMonarchiaközelségének,részbenavallásháttérbeszorulásánakköszönhetően,részben
másokokból,nagyonszabadgondolkodásúvárosok.Ennekmegvanazirodalmivetülete,
kicsitMoraviaésBrancati,defőlegPavese.Náluklátnilehetaférfiakszorongását,félelmét
isazesetlegeskudarctól.Nomost,azótaa lányoknagyonszabadoklettek,hál’istennek,
szóvalvanegyeurópaibb,poligámabbjellegűmagatartás,bárazérttöbbnyireúgyvan,amit
Franciaországbanisláthatunkafiataloknál,hogyszeretnekegyidőbeneggyellennialehe
tőségekhezképest,aztánváltanak.Csaképpengyakranváltanak,ésezOlaszországbanis
ígyvanmamár:ezhatalmaskülönbségakorábbigenerációkhozképest.Valószínűpersze,
hogyeztannakidejénisművelték,akárafalvakbanis,csaképpentitokbantartották.Ola
szországbanóriásiatitokjelentősége.Ezértegyáltalánnembiztos,hogyaszexuálismaga
tartásváltozottmegannyira.Lehet,hogycsakadologpublikussága.Nefeledjük:amedi
terránrendszerekrendkívülhipokriták.Nekemvoltlibanonibarátnőm,jordániaibarátnőm,
többis,ésazigazságaz,hogyhaismeriazemberarendszerbelsőjátékszabályait,azarab
lányokismegközelíthetőek.Akiottél,azpontosantudja,mikazokametódusok,amelyek
kelafelszínalattakáregyiszlamistaPerzsiábanisigenjókatésigensokatlehetszeretkez
ni,anélkül,hogyezpublikussáválna.

(Don Juan mí to sza) DonJuansorsavéleményemszerintemigrációssorskéntértelmezhető.
AmikoramindenkoriLeporellókésSganarelleekelmondják,illetveeléneklik,hogyDon
Giovannimikor,hol,kivel,mennyitésmiképpcsinált,akkortöbbnyireöteurópaiországot
emlegetnek:Spanyolországot,Olaszországot,Franciaországot,NémetországotésTörökor
szágot.Törökországnakegyébkéntakkoribanrészétképezikazeurópaimegszálltövezetek,
beleértvemagyarországi területeket is.Nos tehát, amikorLeporellomondjaa számokat,
kiderül,hogyezasevillaiszületésűemberéletejelentősrészétkülföldöntöltötte,ésSpa
nyolországonbelül is állandóanmásholmászkált. Ilyen értelemben tehátDonGiovanni
példaértékűmodelljeacsaládjávaléskörnyezetévelszakítóembernek,akikülföldönmás
módonél,mintahogyaztcsaládja,társadalmikörnyezeteésrangjaelőírnászámára.

Hamostehhezhozzávesszük,hogynemlehetett tizennyolcévesnél fiatalabb,amikor
elkerülotthonról,éshogyazakkorikörülményekközöttnehézelképzelni,hogynegyvenöt
évesnélidősebbavégén,ésösszeadjukakülönbözőszámokat,valamintazt,hogyabbanaz
időbenmeddigtartottegyutazásakárakövetkezőfalubavagyvárosbais,megállapíthatjuk,
hogyezazemberáltalábankéthétnél továbbsehol semmaradt!Ésezbenne isvanaz
összesdarabban:mindigvalamiolyatcsinált,amiértvalakielkezdiüldözniőt,akárasze
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retője,aleendőházastársa,annakaszeretőjevagyapjaésígytovább.Szóval,nekiállandó
anmenekülniekellakövetkezményekelől–ésígykerülaztánakövetkezőkalandba.

DonJuanteháttulajdonképpenegyklasszikus,hajszolt,űzöttemigránsszituációbanéli
végig az életét, ami sok tekintetben emlékeztet századunk hatvanashetvenes éveinek
paradigmatikusvándorárais,akiszinténszexuálisszabadságbanlétezik,családellenes,nem
vállalgyereket,azaznemkívánjaajövőt,smagátanemesfaj,törzs,családutolsósarjának
tekinti – legalábbis az énolvasatomban.Amítosz tehát nemcsak arról szól, hogy ez az
emberállandóanúj lányokkalvan,hanemarról is,hogyezahajszolt emigráns szakít a
múlttal,ajövővel,acsaláddal,alegendával–éséppenezértváliklegendává.Asorslegvé
génpedigottahalál,apokol,amitnagyontudatosanéstisztánvállal.DonJuanttehátkét
nagyemberienigmafoglalkoztatja:anemiségésahalál.

UgyanakkoramisorsunknagyonsokvonatkozásbankülönbözikisDonJuanétól,oly
annyira,hogynemisszívesenazonosítanámvelemagamat.Őugyanisnemegytörténelmi
katasztrófavilágból,hanemegyfelfelémenővilágbólérkezik.Könnyűnekielvetniacsalá
dot,mertazegyélő,létezőcsaládésnemcsupánegymítosz.Azokatastruktúrákat,ame
lyekamigyermekkorunkvilágátmeghatározták,legyenszóakáracsaládról,akáraszéle
sebbtársadalmikörnyezetemről,atörténelemeltaposta,megsemmisítette.Hanemígytör
téntvolna,esetleglehetettvolnaellenüklázadni.

Mindehhezhozzátenném,hogyhaDonJuancsaknagyszámúlánytvagyasszonytkívánt
volnafogyasztani,akkoraztnagyonkönnyenmegtehettevolnaSevillábanis,hiszenegy
másutánhozathattavolnabeaparasztlányokat,ezáltalbiztosítvaaszámszerűésismereti
sikert.Deamiőtérdekelte,éseztazőpozitívumakéntemlíteném,pontosanazvolt,hogyő
nemasajátotthonábankívántaadolgokat,hanemigenismindigújramegújrakonfrontá
lódniakartazújabbkihívásokkal,választásokkal,lehetőségekkel.Deamítoszlényegeaz,
hogymárazelejénvér folyik, ésettőlkezdvemenekülniekell.E tekintetben ízigvérig
spanyoldrámaez,hiszenvalamisúlyosdologtörténik.DonJuanspanyolhős,azőviszonya
ahalálhozspanyolviszony,nempedigolasz.DonJuanöl–nos,ezzelsemmiképpensem
tudokidentifikálódni.Emellettnekemeszemágábansincsakülönbözőlányokcsaládjával
konf lik tus ba ke rül ni.

Abban a vonatkozásban viszont azonosulokDon Juannal, hogy engem sem érdekel,
kivelvanegylány,foglaltevagysem,vanebarátjavagynincs.Ezeksterilésfölösleges
érzelmikérdésfölvetések,homoszexuálisfixációk,amelyeknekalényeghezsemmiközük.
Hakedvevanhozzámmellékesen,akkorjó,hanemmellékesen,akkoresetlegjó,esetleg
nemjó.Ahatvanaséveknemiutazójánálteljesenmindegy,hogyaktuálispartnerénekvane
barátjavagyférjeAmerikábanvagyNémetországban.

(A né met fér fi) Anémet férfi jópartner, attraktív, sportos, egyfajtanárcisztikus  teljesít
ményetikavezérli.Ugyanakkoralányokisnagyonemancipáltákmagukataháborúután.
Előbbazidősebbek,azáltal,hogyőkvoltakacsaládfenntartók.Bajorországbanmégugya
nazazimmoralitásjellemző,mintAusztriában,nohaazértazegyfokkalkeményebb,sza
distábbis.Deatársadalomátesztetizáltságánakfokavalóbanrendkívüliott.Németország
banközpontikérdéslehet,hogymiajóművészet,miarosszművészet.Avezérmagais
művész:nagyszónok,nagyszínész,nagyfestő.Művésziambícióivannak,ésezérződik.A
művészetnekmegazinspirációnakminttársadalomalakítótényezőnekközéppontbahelye
zésehozzalétreakarizmát,melyottabürokráciátisteljesenmagaalátudjarendelni.

Pontosanemlékszemarra,amikorDorisbarátnőm,akiegygyönyörűészaknémetlány
volt,ahetvenesévekelejénPárizsbanvalamivelkapcsolatban,mindenféleszégyennélkül,
egészenevidensmódonegynémetférfinevetemlegetett.Minthaaztmondtavolna,hogy
WolfDietrichvagyvalamihasonlót,mégpedigolyantermészetességgel,hogyrádöbben
tem,valamimegkezdődött:anémetlányoknemszégyelltéktöbbéanémetfiút.Ahetvenes
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évekelejéignémetlányegyidegenelőttelhallgattaanémetfiúvalfönnállóviszonyát.Per
sze,egymásközöttházasodtak,azországnyilvánvalóantartotttovább,deegymagáracsak
kicsit is adó diáklány, értelmiségi, polgárinagypolgári lány, ha külföldivel beszélt, nem
merte volna ezeket az elhallgatandó referenciákat emlegetni. Lányokról beszélhetett, de
németfiúrólnem,mertszégyenvoltanémetférfi.

Anémetférfiújrafeljövetelénekkülönbözőfázisaivoltak.Minttudjuk,Magyarország
történelmi sorsánakMohács utáni legnagyobbkatasztrófája a berni foci világbajnokság,
aholmegengedtüknekik,hogyvilágbajnokok legyenek.Aranycsapatunkcsődjeanémet
népben rehabilitálta Németországot. A gazdasági csoda egy másodlagos valami ehhez
képest.Deahetvenesévekremegjelenikamodernnémet,azelőítéletmentes,agazdasági
lagszakképzett,attraktívférfi.EbbenazidőbenakülönbözőFreddykésWillykmegnem
tudom,kicsodákmediterrán,amorózószövegeketénekeltekéjjelnappalanémetrádióban.
EgyébkéntegészEurópábanmediterrándivatvolt.Hatetszik,feketének,barnának,egzoti
kusnak,harmadikviláginakkellett lenni.Persze,mindez inkábbfikciókéntésverbálisan
létezett,mintavalóságban,úgyhogyegymagyarszámáranagyonjóllehetővétette,hogy
azemberkétfigurátalakítson.Egyszerre lehetettcivilizálteurópai,ugyanakkorhozhatta
ezeketaromantikus,harmadikvilágidolgokatis.Szóval,hogyismondjam,azamerikainak
ésazangolnaknemkellettmegdolgozniaazügyért,amagyarnakmégiskellettvalamitcsi
nálnia:hősködni,mesélni,romantikázniegykicsit.

Afeketeamerikai,persze,máskérdésvolt.AzértNémetországalapvetőenfajgyűlölő,
idegengyűlölőországakkoris,haéppenidegendivatvan.Éshozzáteszem,hogyEurópában
azamerikaimáigigenkívántnemipartner.Kicsithülyéneknézik,anőkazthiszik,hogy
manipulálhatják, tehát egyszerrevanazazérzésük,hogyegyhollywoodihősselbújnak
ágyba,akiugyanakkorhülye,ésaztcsinálhatnakvele,amitakarnak.Azamerikaiférfiezért
fél is az európai nőtől. SzámáraEurópa a régi kultúrák romlottságának a jelképe, ezért
kevésbéhasználtakiazutolsóötvenévbenazt,amitkihasználhatottvolna–hálaistennek,
mert kü lön ben szin te sem mi sem ju tott vol na ne künk. Pe dig a pi ac ott van, a fran cia lány 
példáulcsakvárja,hogyapasasamerikailegyen,nagyonörülneki.Deazamerikaiférfia
francialánytólkülönösenfél,merteztanőtípustazemberiromlottságegyegészenrendkí
vülimegjelenésénektartja.Pedigazamerikailányötszörválik,pénztkér,retteneteshangja
van,kellemetlen,agresszív,rosszindulatú,férfias,nyűgös,nemnagyműveltségű,nagyon
nehezenélvez–ennekellenéreazamerikaiférfieltűriazállandónyaggatásttőle.Talánígy
egyszerűbbneki:„thegirlnextdoor”.

Ahatvanasévekbenegynémetdiákszállóbanegymagyarkirálynakszámított:sorban
álltaknálaalányok,akkoravoltarangja.Beszéltemanáciidőkbenottösztöndíjas,akkor
fiatalmagyarokkal,akikszerintabbanazidőbenissorbanálltakamagyaroknálanémet
lányok,mertanémetsrácokakkorelvoltakfoglalvamindenfajtakatonaiszolgálattal,Hit
lerJugenddelmegegyébbaromsággal.Nagyonkevésvoltazegyébmegengedettpozitív
külföldi,mintazolaszmegafinn,akiknél,persze,alányokszinténsorbanálltak.

(Bécs, a feminin város) Ittlényegesenkisebbamagyarbarátság,mintNémetországban,mert
azosztrákokjobbanismerikamagyarokat,kisebbamítosz.AmagyarlánynakAusztriában
vanegyfajtakurvásmítosza.MegvanezSchnitzlernélis.Másrésztviszontazosztrákférfi
nemérdekes.Anémetférfivégülisegyteljesítményetikaszerintél,gürizik,mintakutya,
hogyalánynakmegmutassaamagagürizőkvalitásait.Azosztrákférfi,legalábbisabécsi,
magátsajnáltatja,amagamódjánalkoholista,nemmagyarosan,hanemsírósan,jajgatósan.
Valahogystrukturáltabb,érdekesebb,harcosabbanémetlányésanémetférfiviszonya.Az
osztrákoknálkevésbédirektaharc,viszontházmesterszadizmusbólsokvanAusztriában.Alá
nyokkedvesek,édesekegyideig,aztánasszonykéntmárrosszabbak,öregasszonykéntpe
digrettenetesek.Aférfiaknálisvanegytípus,aholateljeskarakternélküliségtudattraktív
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éshódítólenni.Ezaproliszármazásúgazdaságimenedzsertípusa,akibenmégafeljövő
prolibólmegmaradtvalamidinamika.Aztán,persze,vannakadekadensek…Ausztriábana
dekadenciaegyérvényesmodell,aférfiaknális.Hanemlenneazaszörnyűakcentusuk,
néhaegészenérdekesekislehetnének.

Bécsmindigegyérzékivárosvolt.Szerintemméganácizmusalattis.Azosztráknem
szadistánhomoszexuálisan keménykedik a nácizmus alatt sem, hanem zsidókat üldöz,
kínozésfosztogat,tehátagyöngébbetbántja,azerősebbtőlfél.Deaszexualitástakkoris
szereti.Szóval,hogymondjam,eszikegyjóbécsiszeletet,nemmoralizál.Ausztrianemegy
morálisország.Ennekvanjó,ésvanrosszoldala.Arosszoldalaaz,hogyhátbaszúrnakés
kifosztanak,ajóoldalaaz,hogyjókatesznek,jobbakonyhájuk,mintanémeteké,báraz
máranagyonsokatjavult.Énnemhiszem,hogykülönösebbszexuálisrepressziólenneott,
mert hogy nincs mo rál juk, te hát nin cse nek mo rá lis el foj tá sa ik sem.

Azosztrákférfilakájésudvaronc.AmonarchiásBécsbenélegynemzetköziarisztokrá
cia,vanegynagypolgárság,melytöbbnyirezsidó,atisztikarisnemzetközi,ésnohaszereti
apárbajokat,azértinkábbmeghal,minthogyrendesenharcoljon.Hátazaképünkazoszt
rákokról,hogyjóahadseregük?Szépparádékat,persze,tudnakcsinálni,isteniazene,de
hát,hogymondjam,avalcereknemaférfiasságjegyébeníródnak.Havannőizene,akkor
avalcernőizene–errőlvanittszó.Bécsalapvetőennőiidentifikációjúváros,amelymeg
engedi a nőknek a domináns helyzetet, és nemcsak a nagypolgárságnál, hanemminden
fokon.Nincsebbőlnagyzaj,ésaházmesterazértmegnézi,hogykivelmegyhazaalány,és
denunciálja,haarrólvanszó,deazerősapaimodellhiányzik.Azosztrákférfitartjaamar
kát,hiszenalapvetőenhotelos,mégmais.Aturizmusbólélnek,ezazőnagyiparuk,ottpedig
nemlehetférfiaskodni.Lehetkellemetlenkedni,házmesterkedni,kérniezt,kérniazt,denem
lehetkeménykedni.Olyanturistaország,aholaturistávalkeménykedikaszállodás,nincs.
Ésezazőlényegük.Miértmentodaazuralkodóház?MehetettvolnaPrágábais,denem
mentoda.Ausztriaegyolyanország,aholnemérvényesekaheroikusmagatartásminták.

(Az észa ki mo del lek) Azötvenesévekvégétőligenerősasvédlánymítosza.Aztmonda
nám,hogyamitszexuálisforradalomnaknevezünk,azEurópábanSkandináviábankezdő
döttazötvenesévekvége felé.Akkorválnak ismerttéegyébkéntazokasvéd filmek is,
amelyekasvédlányszabadságmítoszáteurópaimodelléteszik.EmlékszemaNorwegian 
girl címűBeatlesszámra:„Ioncehadagirl,orshouldIsay,sheoncehadme…”ABeatles
talánazértisválasztottaezt,mertakkorramárasvédtúlismertvolt,sanorvégérdekesebb
nek,egzotikusabbnaktűnt.

Nagyonlényegesnektartomebbőlaszempontból,hogyigenisszámítanőemancipáció.
A valódi női gazdasági és hatalmi emancipáció Skandináviában játszódik le először a
moderntörténelemben.Nemtudom,miért,sohasemfoglalkoztamrészletesebbenakérdés
sel,debiztosanígyvan.Nekemeznagyontetszett,hiszenennekrészevoltazis,hogya
fiatal lányok tapasztalatokat gyűjtenek, hasonlóképpen ahhoz, ahogyEurópában a fiatal
férfiakistapasztalatokatgyűjtenek.Askandinávfiútmindenkiszépnektartotta,depasszi
vi tá sa mi att sen ki sem vet te ko mo lyan.

Haperszejobbanbelegondolok,végsősoronezazegészszexuálisforradalom,sokmin
denmáshozhasonlóan,AngliábóljöttátEurópába.Gondoljunkcsakapopkultúrára!Azan
golproliaz,akimegváltozik.Ezazértfantasztikus,mertugye,ottegypuritánvilágbaérke 
zikezazegész.Hamegkérdezünköregembereket,akikmégemlékeznekanegyvenes,öt 
venesévekre,azokmegmondják,hogyazangolnőacsúnyaságkarikatúrájánakszámított
abbanazidőben.Ésakkorahatvanasévekbenazangollányokhirtelenmodernlányoklesz
nek.Deazértapopzenerévénalegnagyobbsztárokmégisazangolfiúcsapatok:Beatles,
RollingStonesmegatöbbiek.Anőisztárokpedigamerikaiakvagylatinok.Báridővelez
iskezdmegváltozni,sfölbukkanazattraktív,hosszúlábúészakilány.MárMarleneDietrich
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isalábávalésakarjávalváltki–anémetlányoklábaéskarjaegyébkéntnagyonszép,
miképpenazangollányoklábaéskarjais.Anémetlányokegyébkéntjobbanmozognak,
erotikusabbanhasználjáka testüket.Míg tehátagömbölyű latin lányoknaknagymellük
volt ésmozogni tudtak, azújonnan felbukkanóés előtérbekerülő északi lányokhosszú
combjukkaléslaposmellükkelvalamiféleandrogünmintáthordoznak,ígylázadvaaszex
objektummáváltklasszikusnőiszerepellen.Pikánsdologpersze,hogyszexobjektumként
lázadnakaszexobjektummáválásellen…

(Sze xu á lis sza bad ság fran cia mód ra) Franciaországmás,ittanemiszabadságmindigsok
kalnagyobbvolt–azalsónépcsoportoktagjaikörébenis.Franciaországbana18.század
végétőlfolyikacsaládtervezés:sokazegykéscsalád–legföljebbanagyonvallásoskatoli
kus rétegek számítanak kivételnek. Nem véletlen, hogyha azt mondjuk, „franciázunk”,
tudjuk,mitmondunk,snemvéletlenazsem,hogyeztszintemindennyelvbenígynevezik.
ÉnegyébkéntazértisjöttemújramegújraPárizsba,mertebbenavárosbanezazuralkodó
modell.Sokkalkönnyebbisadolgokrólbeszélni,mintmásnyelven.Sokkalegyszerűbb
ezeketadolgokatmegkérdezni,nemsértő,havalakiaszeretkezésközepénföltesziakér
dést,hogymostegykicsitígyvagyúgy,mígazelsősorbanérzelmialapúkultúrákbanjóval
ne he zebb ilyen tu da to san vi szo nyul ni a dol gok hoz.

Franciaországbanmindenkiszámáranyilvánvaló,hogyazemberekkülönbözőek,éshogy
megkellpróbálnitudatosanmegtalálniazokatapartnereket,akiknekazélvezésimechaniz
musaitöbbékevésbémegfelelnekamiélvezésimechanizmusainknak.Ittnemkellragasz
kodniahhoz,aminemtetszik,hogycsakígyvagycsakúgylehetélvezni.Afranciákaracio
nálismódszerekrévénáltalábanmegtaláljákamegfelelőpartnereket,éselégsokáigéselég
hosszanélveznek.Egyidőótaegyébkéntazazérzésem,hogymáranémetekis…

Különösmódonazelsővilágháborúutáninacionalistarepresszióishozzájárularacio
nálisszexuálisviselkedésikultúrakialakulásához.Ekkorugyanisguillotinenalvoltbüntet
hetőamagzatelhajtás.TöbbolyanbábaasszonytkiisvégeztekakétháborúközöttFrancia
országban,akiismételtenhajtottvégremagzatelhajtást.Egyébkéntolyannyiraellenőrizték
a nőket, hogy ha valaki vizeletvizsgálatot csináltatott, akkor le kellett adnia a személyi
igazolványátapatikában,sottfelírtákazadatait,nehogymegtudjonmegmenekülni,haa
leletepozitívnakbizonyult.Ésezígyvoltegészenahetvenesévekelejéig.

Franciaországban a tradicionális katolicizmusra rakódott ez a jakobinus köztársasági
nacionalizmus,aminélundorítóbbkevésdologvanavilágon,mertmégmetafizikájasin
csen,éssötét,butatermékenységinacionalizmusaafallikusállatiságésazállagőrzőnép
szaporulatjegyébenszerveződik.Ezérterreadottellenreakciónakistekinthetőanemiaktus
tudatoskontrollálásaésszabályozása.Az,hogybedugomvagykihúzom,racionálisdöntés
következménye.Hanemlehet,akkornemdugombe,hakikellhúzni,akkorkihúzom.Ezek
racionálisdolgok,ésmégis,afranciákeztaracionalitástvalahogyazélvezésikultúrájuk
szolgálatábatudtákállítani,mikéntasajtotésavörösbortis.Megtudtákoldaniorálisanés
manuálisanmegtudatosanmegbeszélveegymással.DeazérthapéldáulmegnézzükSartre
L’âge de raisonját,azígykezdődik:„elfelejtettemkihúzni,énhülye”–mondjaafilozófus,
gimnáziumitanár,párizsifigura,tehátevidensenegySartrealterego.Azillegálisabortusz
ugyanisnagyonsokbakerül,deneki,gimnáziumitanárkéntszerencséjevan,kapkölcsönt,
éssenkinemkérdezitőle,vajonarrakelleneki,hogyabarátnőjétőlelvetethesseagyereket.
Éseza„l’âgederaison”,ettőlérikbeafejelágya,mivelrájön,hogymostmárfelnőttévált,
vi gyáz nia kell.

Ahatvannyolcasfranciaforradalomaszexuálisrepresszióellenisirányult.1972bena
nőkegymanifesztumotfogalmaztakmeg.Számosismertnő,példáulSimonedeBeauvoir
isazaláírókközöttvolt.Azegészegyabortuszperkapcsántörtént.Anőkaztmondták,hogy
őkvalamennyienelkövettékugyanezt,akkortessékőketisvádaláhelyezni–éseztakkor
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márnemmertékmegcsinálni.Ahetvenesévekbenegyébkéntazvoltagiscardizmushatal
masérdeme,hogya68asdolgokegyrészétjobboldalrólbehozta,mégpedigagaullisták
szavazataiellenéreabaloldaliszavazatoksegítségével.Hiábavoksoltajobboldalellenea
par la ment ben, a bal ol da li sza va za tok kal át le he tett vin ni.

Aszexuálisforradalomszempontjábólafogamzásgátlópirulalegalizálásátrendkívülfon
tosnaktartom.Eztegyébkéntegyprotestánsgaullistaképviselőneksikerültegyilyenpro
testánsszabadkőműveskésztetettségbőlfakadóanátvinnieaparlamentben,decsak67ben.
Megjegyzem,eztegyébkéntsokanelfelejtik,hogyEurópábanahatvanasévekbennagyon
sokszorszülőibeleegyezéskellettahhoz,hogyegynemférjezettlánypirulátszedhessen!
Sokáignemvoltaknagykorúakazemberek.A18évesnagykorúságannyitjelentett,hogy
ettőlazéletkortólfogvaszülőikontrollnélküllehetettpirulátszedni.Korábbananagyko
rúság21évnélkezdődött.Apirulaútjaaszexuálisforradalomútja,ésapirulalegalizálásá
nakútjaaszexuálisforradalomintézményesülésénekútja.

(Má mor és sze xu a li tás) Aszexuálisforradalomrészeazis,hogyazalkoholésakábítószerek
ésmindensegédeszközegyreinkábbfölöslegessévált.Lehetettegészegyszerűenpasszívnak
lenni férfiként, és megkérdezni vagy megkérni, hogy most már akkor szeretkezzünk.
Olyannyiraigényelettalányoknaknyíltanmutatni,hogymitakarnak,hogynemkelletttöbbé
fölöslegesköröketfutni.Amámorvalósmámorvolt,ésnemaktívkodóálmámor.Levetkőz
tünkegyüttésszeretkeztünk,nemvoltszükségalkoholramegdekulpabilizációra.

Aztveszemészre,hogyanyolcvanasévekelejétőlfogvaminthaazalkoholésakábító
szerújraösszekapcsolódnaaszexualitással.Mintahogybizonyosmacsóskodásokisinkább
megfigyelhetők.Minthavalamifélebunkómámorravolnaújraszükség,ilyenrockos,disz
kós,kicsapongómámorra.Azazérzésem,hogyazújgenerációismétvégszituációbanélia
nemiéletét,ahelyett,hogynyugodtan,kényelmesen,mindenfajtakülönösebbagitációnél
kül,egybeszélgetéstkellemesenbetudnafejezniegynyugodt,kivilágítottnemiaktussal.
Engemzavarafélhomálykultusz,azöntudatelvesztésénekszükséglete.Ezekszerintema
barbárságmegnyilatkozásai.Agyorsmotor,asebességkultusz,agépkultusz,abrutalitás,a
szadizmus,azüvöltözés,akollektív,akárasportszurkolásbanismegnyilvánulóöngerjesz
tőproliőrületeklibidinálistöltetűmaiörömkiéléseinehezenösszeegyeztethetőkahatvanas
hetvenesévekmeglehetősenkedvesszalonszexualitásával,aholazaktuálisszexpartnerek
komplicitásaforradalmiaktusnakszámított,svilágmegváltásnaktűnt–mindenekelőtta
lányokszempontjából.Ésaférfiaknaknemkellettügyködniükésaktívkodniuk,mertsok
mindentelvégeztekhelyettükalányok.

(A ne mi ség tech ni kái) Kétolyanvárosvanavilágon,aholahelymítoszamindenodatéve
dővagyodautazóemberszámáraaztsugallja,hogyottazértlegalábbegyszerszeretkeznie
kell:SanFranciscoésPárizs.ValakilehetsokáigBerlinbenvagyLondonbananélkül,hogy
nemiéletetélne,mégsemérziúgy,hogybűntéshibátkövetettel.Ugyanígyvannakkor
szakokis,amikoranemiéletkötelező,svannakolyanokis,amikornemaz.Ahatvanas
évekmásodikfelébenésahetvenesévekbenkötelezővolt.Nemarrólvoltszó,hogymin
denkimindenkivellefeküdtvolna,dehavalakinekkedvevoltahhoz,akkornemállítottfel
önmagánaksemmifélekorlátot.Tulajdonképpenaztislehetnemondani,hogyaszexualitás
azérzelmektőlbizonyosfokigfüggetlennévált.Nonemaszimpátiátólésnemazesztétikai
ízléstőlésnemakíváncsiságtól,mertezektőlsohasemleszfüggetlen,detöbbénemkövetelt
olyanérzelmielkötelezettséget,mintaddig.Lelkilegadologúgyfestett,hogymimások
vagyunk,ezegyújnemzedék,minemakarunkúgyélni,mintaszüleink,mividámanés
boldoganakarunkélni,a há bo rú nak vé ge. EzegyAlainResnais filmnek is acímevolt
egyébként,melyapolitikaicselekvésrőlvalólemondásnakésafölszabadultszexualitásnak
egyikemblematikusalkotása,amellett,hogypersze,arrólisszól,hogyaspanyolhelyzeta
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kommunistatevékenységetahatvanasévekbenmárnemkívánja,mertnememigrációból,
hanembelülrőlkellmegoldaniadolgokat–amivégülbeiskövetkezett.Ésezbizonyugyan
ígyvoltazamerikaiaknális:PearlHarbour,aháború,apuritanizmusidejelejárt.

Aszexualitásésahosszútávúérzelmiengagement teljeselválasztásánakgyakorimódja
acsoportszexis.Ezekenaszeánszokonelsősorbanakíváncsiságameghatározó.Nemsza
badugyaniselfelejteni:akíváncsiságannyitisjelent,hogylefekszemazzal,akinemtetszik,
hogymegtudjam,milyenvalakivelegyüttlenni,akinemtetszik.Ezisrészeadolognak.
Minélszubtilisebbegylány,annálkevésbécsakfizikaitípusszerintválaszt,ésannálinkább
amagatartásformákérdeklik.Valójábancsakkevésbédifferenciálttársadalmakbanelsődle
gesakülsőmegjelenés.Persze,azemberpreferálhatbizonyosfizikaitípusokat,dehátazért
aztisérdemesmegnézni,mileszakkor,havalakiolyannalvan,akielsőrenemtetszikneki.
Havalakikísérletezőnemiségbenél,akkoreztbizonyáramegteszi.Persze,hanemjönbe,
akkorutánaannálinkábbragaszkodiksajátesztétikaiésfizikaiigényeihez.

Acsoportszexmindenhol tiltvavoltvalamilyenmódon.Lehet,hogySkandináviában
kevésbé,mertottkétségtelen,hogyazötvenesévekvégénésahatvanasévekelején,az
alkoholivási szeánszokvégénkiki elvonult amagapartnerével.Nemvoltakezekmég
csoportszexnektekinthetőaktusok,deőkehhezisleittákmagukat,éshakeleteurópaiként
az ember jelen volt, elvárták, hogy leigya magát. Én sose ittam le magam, merthogy
nekemerrenemvoltszükségemahhoz,hogykedvemlegyenadologhoz.Deők,gátlásaik
leküzdése érdekében, programszerűen berúgtak, úgyhogy lehet, hogy az alkohol volt a
fontosabb,saszexcsakmellékesvolt.Nehézmamármegítélni,hogymivoltanagyobb
kihívás,illetvekihágás.

LondonbanésPárizsbanisvoltakkörök,aholegyvároskörnyékiházbanösszejöttekaz
emberek.Nemvoltszabadcímetéstelefonszámotkérni,viszontszabadonlehetettsokakkal
nemiéletetélni.Voltegybarátom,akiahetvenesévekelejénlettöngyilkosPárizsban.Ő
megérdemelne egyposztumuszmagyar államikitüntetést, ha amagyaroknakegyáltalán
eszébejutna,hogyanemiharcotisdíjazzák,ígyazokatis,akikamagyarnemzetreputá
ciójátetekintetbenNyugatonébrentartották.Dehátsajnos,ehelyettmindenfélehülyesé
gekkelfoglalkoznak…

Acsoportszexetazonbannemszabadösszekeverniaszexuálisforradalommal!Anemi
forradalmatafiatalokhajtottákvégre.Akiketéncsoportosszeánszokonláttam,azokinkább
harmincfölötti,középosztálybeliemberekvoltak.Nemisvoltacsoportszexneksemmiféle
ideológiája.Az igaz, hogy aztán a hatvanas évek végén a hippimozgalommindig nagy
tömegekösszejövetelétjelentette,akikegyüttszívtakéshallgattak.Aközösszíváséshall
gatásugyanakkorfontosabbnaktűntaközösszexnél.Nemszabadelfelejteni,hogyanyil
vános csókolózás és a csoportos szex az angolszász világban a hatvanas években válik
lehetségessé,tehátaddigeznemdivat,ésazemberekbenkomolybelsőgátlásvanazilyen
dol gok kal kap cso lat ban.

Rómábanpéldáulegészenahatvanasévekmásodikfeléigfizetnikellettanyilvánoscsó
kolózásért.AVillaBorghesében,hanappalcsókolózásonkapottarendőr,bizonymegbün
te tett. Es te job ban be huny ták a sze mü ket, mint hogy ak kor a pol gárt meg a gye re ke ket nem 
kellett megvédeni ettől. De a Hyde Parkban akkor már lehetett csókolózni. Párizsban
viszontmindiglehetett.Anémetekpéldáulhalálosanfelvoltakettőlizgatva.Párizsbanmár
a18–19.századbanlehetettnyilvánosancsókolózni–vanerreszámosirodalmiutalásis.
Mindez,persze,összefüggalakásviszonyokkalis,mivelaszegényrétegekrosszlakásvi
szonyokkalrendelkeztek,ésaszülőkakkornemengedtékmeg,hogya18éveslányvagy
akára18évesfiúeztotthoncsinálja.Ezértsokanrákényszerültekarra,hogynyilvánosan
csinálják.Ugyanakkormindez,haszabadígymondani,Párizsbanavárosönidentifikáció
jánakisrészévévált.

ÉszakEurópábansemvoltebbőlkülönösebbprobléma.Igaz,ottlakhatottazemberegy
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lánynálúgy,hogyaszülőkisaházbanvagyalakásbanéltek.Ottelfogadták,hogyalánynak
16éveskorátólmegvanajogaarra,hogyaztvigyenfelalakásukra,akitakar.Egyébként
ennekazészakitípusnakkülönlegeseseteiazészakiszlávlányokis:acsehekésalengye
lek.Acseheknémilegmazochisztikusabbak,alengyelekmegbúzaillatúak,szélsőségesek,
kiteljesedésre,őrültségre,bolondságramindigkészek:fantáziájuknemismerhatárt.

Párizsbanlehetettcsókolózniazutcán,azsúfoltmetróban,teljesenönfeledten.Éshátter
mészetesenottvoltarengetegszállodais–dehátezmindenholadottvoltEurópában.Párizs
banegyébkéntkétféleszállodavolt:azegyik,aholelégvoltcsupánaférfinevétleadni,a
másik,aholbekellettjelentenialánynevétis.Ésazvoltazigaziférfi,akitudta,melyekazok
ahelyek,aholalánypapírjaitnemkérik.Abajazvolt,hogyvoltakvárosok,példáulSvájc
ban, ahol ezek a szál lo dák kur vás szál lo dák is vol tak. Ezek kö zött is vol tak, per sze, drá gáb
bakésfinomabbak,aholeznemtűntfölannyira,deugye,asvájcivárosokkisvárosok,ezért
általábannemtudtakfönntartanikétilyenjellegűintézményt.Úgyhogynemvoltámkönnyű
azéletakkoriban!Nemvéletlen,hogyAdynakisPárizsvoltaBakonya.Ésilyenértelemben
volt Európában Párizsmítosz nagyon sokáig.A hatvanas évek szexuális forradalma óta
azonbanPárizsnimbuszahihetetlenülcsökkent,mivelnincsmegtöbbéezakülönbség.Ma
pedigmárbárholelmehetünkszállodába,senkinemkérdezi,házasokvagyunke.

(A sze xu á lis kom mu ni ká ció) Atáncésakábítószernemkötődnekanemiforradalomhoz:
léteztekmárkorábbanis.Akábítószernemarraszolgált,hogykábuljunk,hanemarra,hogy
jóhangulatbakerüljünk.Deazemberneknemvoltszabadteljesenelveszíteniafejét,hanem
inkábbapartnerévelegyüttkellettelszállnia.Akábítószertmindazonáltalritkábbanhasz
náltákanemiforradalomelőtt–szembenazalkohollal,aminekafogyasztásaszinteköte
lezővoltadekulpabilizációérdekében.Atestiségmásikmegengedettközeledésimódjaa
táncvolt,valamintaz,hogyazéjjelihelyekenafélsötétbenengedélyezettvoltacsókolózás,
tapizás;mindazokadolgoktehát,melyekkölcsönösenlehetővétettékannakverbalitásnél
külimegállapítását,hogymegyünkemajdazágybavagysem.

Amikorbekövetkezettanemiforradalom,erretöbbésemmiszükségnemvolt.Akkortól
eztmárnormálisan, többékevésbékonszenzusosanmeglehetettbeszélni,ésnemkellett
semmifajtadramaturgiaifölvezetőeszköz:magafeledtség,mámoréstánc.Ezzelszemben
bejöttekapreszexuális,pregenitálisszexualitásörömelemei.Azelőttamámorbanlekellett
rángatniaruhákatalányokról,mégpediglehetőlegállónemiszervvel.Nekemegyébként
ezek a ruhalerángató lakáji szerepek nagyon ellenszenvesek voltak, és mindig minden
nőnekelmondtam,hogyénmostszeretnékcsengetniésszólniHyppolitnak,hogyjöjjönbe,
éslegyenszíves,vetkőztesseleanőt.Samikorelkészült,csengessennekem,merténnem
vagyokegyvetkőztető,nemlakájszerepreszülettem,tehátlegyenolyankedvesmindenki
ésvegyeleamagaruháját.Éséncsakáldanitudomaszexuálisforradalmat,mertazóta
kikimagavetkőzik.

Anemiforradalompillanatátólfogvaaférfinemiszervetmindentovábbinélkülkézbe
lehetett adni, ésmagam is folyamatosan, lassan, nyugodtan le tudtamvetkőzni anélkül,
hogyközbensódereketkellettvolnamondaniazérzelmeinkkeménységéről,vagyarról,
hogymostegyfantasztikuspillanatotélünkát,nohaaztéltünkát,éseztmegislehetettutá
nabeszélni,sőt,esetlegelőtteis,denemkelletteztahadonászómámorteljátszani.Ésvégül
isnormálisan,egynagyközösesztétikaikalandkéntéltükátaszexuálisegyüttlétet.Végre
alányokisbevallhatták,hogyőknemtárgyak,ésmegmondhatták,hogyakarnakevalamit
vagysem,snemvolttöbbé,hogyőkcsakelszenvedikeztazegészetaférfikedvéértvagy
anagyérzelemkedvéért.

Érdekes,lehet,hogyazért,mertmediterrántípusvoltam,többszöreztazarabos,olaszos
bummbelelerohanómagatartástvártákeltőlem,tehátnemállíthatom,hogyeznemlétezett
volna.Hogyaztánakieztelvárta,azérttettee,mertbelésulykolták,vagyőszintén,egysze
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rűen,természetesenerrevoltigénye–nemtudom.Viszontkétségtelen,hogyanemiforra
dalomtólkezdveanőkelvárták,hogyapartnerükfoglalkozzonazzal,hogyőkélvezneke
vagysem.Ésmajdhogynemezváltkötelezővé,ésettőlfogvaaszerencsétlenfrigidlányok
szenvedtekúgy,mintakutya,mígaddig,ugye,őkvoltakbirtokonbelül.Talánúgyismeg
lehetnefogalmazniaszexuálisforradalomlényegét,hogyezegyolyanrobbanásszerűvál
tozásifolyamat,melyneksoránanemcsakintergenitálisan,hanemtestükmásrészeirévén,
példáulaklitoriszukkalvagyamellükkelisélvezniakarónőkakizárólagintergenitálisan
élvezniakaróésfrigidnőkkoalíciójátfélresöpörvesajátvágyaiknakmegfelelőenformálták
átanemiségtársadalmiviszonylatait.

Bizonyáramindenkiismeriapuritanizmusrepresszívszexualitásávalkapcsolatos,emb
lematikus19.századiviccet,miszerintazangolkirálynőpanaszkodikazanyakirálynőnek,
hogymilyenborzasztó,amikorengedelmeskednikellaférjének,és„azt”kellcsinálni,ami
reazanyakirálynőúgyválaszolneki,hogyhunydbeaszemed,ésgondoljAngliára.No,ez
azattitűdszűntmegaszexuálisforradalommal!Továbbáehhezjöttafogamzásgátláslehe
tősége,pluszazazanyagierő,amitateljesfoglalkoztatottságkövetkeztébenanőkahatva
nasévekbenkivívtakmaguknak:hogyfüggetlenegzisztenciákkáváltak,éspéldáulhúsz
évesenkivehettekönállóanlakást.

Érdekes,ésmindezzelösszefügg,hogyahatvanasévekbenanőszámáraisszinteköte
lezővéválikahódítás.Anemiforradaloméveiben,ésezvoltazemberszerencséje,őkis
regisztereket,leporellókatvezettek,fölírták,hol,kivel,hogyan,mit,mennyit.Kíváncsiak
voltakazéletre,ésennekmegtapasztalásáhozhozzátartozottakülönbözőférfiakbegyűjté
seéselfogyasztása.Sokáigaszüzességvoltavaleur akülönbözőországokban.Ahatvanas
évek óta azonban énmár nagyon kevés szűz lánnyal találkoztam.Viszont nagyon sok
olyannalakadtamössze,akinektizenkilencvagyhúszéveskorábanmártöbbpartnerevolt,
ésszívesenfoglalkozottazidősebbférfiakkalis,éshaezjólbejöttneki,akkornagyontudott
ehhezragaszkodni.Ahetvenesévekvégétőlaztánkicsitmegváltozottadolog.Azótaazaz
érzésem,hogykevésbéfontosahódításalányoknál.Fontos,denemolyanfokonrészea
kötelezőéletvitelnek,mintahatvanashetvenesévekben.Végelettazújdonságnak,stöbbé
nemvoltköteleződemonstrálni,hogyőbármikor,bármiképpen,bárkivel,bármitmegtehet.

Aztánmegkezdődöttagazdaságiválság,majdanyolcvanasévekközepénfölbukkantaz
AIDS, aminek következtében ismét előtérbe került a családmodell is.EzAmerikában a
nemiforradalomelőtt is ígyvoltpersze,ésmostmegint ígyvan.Afiatalok televannak
gazdaságijellegűproblémákkal,amiannyitjelent,hogynemtudnakannyienergiátfordíta
nianemikiteljesedéskülönbözőformáinakkeresésére.Ugyanakkornemszabadelfelejteni,
hogyettőlmégmegmaradnakaszexuálisforradalomkövetkezményei:továbbrasemkell
bunkóskodni,továbbraistágésnagyonszélesskálánfolynakadolgok,deezekmamár
természetesséváltak,ésezértkevésbélétezikabizonyításikényszeralányokszámára.Jel
lemző,hogymígahatvanasévekbenegyedülillettutazni,addigmaárengedményekvannak
a pároknak, minden szobát legalább kettesével szeretnek kiadni, s a családoknak még
nagyobbkedvezménytadnak,hiszenettőlnövekszikaprofit.

(Sze xu a li tás és poszt mo dern) Anemiforradalomidősellenesvolt.Nekemnagyszerencsém
volt,hogyfiatalvoltamanemiforradalomidején,illetvefiatalnakszámítottam.Azanem
zedéknembízottsenkiben,akiharmincévesnélidősebbvolt.Akkorhatározottöregellenes
ségvolt,demanemígyvan,ésezegyóriásiszerencse.Azegészneokonzervatívhullámnak
azazegyetlenjóoldalaszámomra,hogyazöregeketelfogadjákembernek.Ennekvanegy
másikoldalais,az,hogyazöregekvásárlóerejenagyobbnakszámítanyugatitársadalom
ban,azimázsukaz,hogypotensek,merthogyjómódúak,hogyanagypapánálvanapénz,
tehátanagypapávaltörődnikell,ajnároznikell,akkoris,hautáljuk,deidőnkéntodakell
menni,mertkülönbenahúgomkapjaazegészvagyonát.Voltakidők,amikorPárizsbana
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LatinNegyedbenegyöregembertkinéztekvolnaakávéházból;mapedigolyannyugodtan
ülökottazsúfoltboxokban,ahangos,zajostermekben,minthaLondonbanlennénk.

Londonetekintetbenmindigmásvolt.Nefelejtsükel,hogyanemiforradalomelőtti
angolszászfilmekbenanegyvenötvenévesőszhajúférfiazigazi.JamesStewart,James
MasonésGaryCoopermindnegyvenenfelülleszneksztárok,mársokatmegéltek,iszonyú
dolgokonmentekát,ésakkorazahúszéveslánymegakarjaőketmenteni,vagybeléjük
szeret,nohaaférfimegjátssza,hogyeleintegyűlölianőt.Eztazangolszászoknagyontud
jákcsinálni:paradigmatikus,ahogyilyeneketmondanakMarylinnek,hogy„mitjösszmár
megintide,atutajazenyém,menjafenébe,ezittaMississippi”ésígytovább,hogyaztán
előbbutóbbcsakösszejöjjenek,ésaférfinakmindenazölébehulljon.

FranciaországbanésOlaszországbanahatvanashetvenesévekbenazértelmiségifiatal
ságevidensmódonkönyvekkelérintkezett:elmentünkakávéházba,kitettükazaznapiegy
vagykétkönyvet,ésezmeghoztaanemipartnereket is.Mindezazangolszászvilágban
kevésbélétezett,nohaottisvoltaknyomai.LatinAmerikaisilyenvolt,deottjóvalszűkebb
körűvoltazértelmiség,mintOlaszországbanéskülönösenFranciaországban.Párizsszá
momraazértvoltboldogító,mertazénkultúrreferenciáimvoltakakommunikációelsődle
geseszközei.Franciaértelmiségikörökbenazöltözködésnekalegminimálisabbjelentősége
semvolt,azttökéletesenlehetettkerülni.

Amaiöltözködésugyannagyonszélesskálájú,állandóanújjeleketbocsátki,deejelek
kevésbészellemorientáltak,mintkorábbanvoltak.Direktebbek,nincsmögöttükideológia,
slehetővéteszikakülsőmegjelenésalapjántörténőazonnalikategorizálást.Maposztmo
dernjátékokvannak,desajnosazigaziposztmodern,adestrukturáltésdekonstruáltöltöz
ködés,amelybenkülönbözőelemekjöttekössze,úgylátszik,kevésbédivatmamár,mert
egyreinkábbegykatonaijellegűuniformizálódásfeléhaladunkasportruhákrévén.

Mondanékmégvalamit.Anemiforradalomnakajeleazis,mégpedighosszútávonfönn
maradtjele,hogymígazelőttkizárólagPárizsbanéslegföljebbegyberlinielittársaságban
lehetettaférfialacsonyabb,mintalány,máraezeléggéáltalánossávált.Anemiforradalom
részeéskövetkezménye,hogyaférfiaknaknemkellföltétlenüldominánsnaklenniük.Jó,
Angliábansosemvoltilyenevidens,mertAngliábanminden,amikülsőségvolt,elevenem
jöhetettszóba,mivelanőkabszolútszörnyűekvoltakanemiforradalomelőtt,ígyottcsak
aférfiakvoltakérdekesek.DeOlaszországban,amacsókultúrábólfakadóan,ennekjóval
nagyobbjelentőségevolt,nohakivételek,persze,mindigakadtak,lásdpéldáulaCarloPon
ti–SophiaLorenpárost.

Anemiforradalombanarealitástólvalóelszakadásnak,azálomvilágnakisrészevolta
nemiség.Akárcsakaszecesszióban,aminagyondivatbajönekkor,aszexualitásarealitás
tólvalóelfordulást,arealitásvisszautasításátjelenti.Ezáltalpersze,nagyonmegváltozika
realitás,hiszenvisszakapja irrealitását.Tehát anemiség forradalmat csinál, a szó szoros
értelmében:sokatszeretkezniannyitjelent,hogyazembermegváltoztatjaakörülményeit,
deolymódon,hogynemkelleztazéletútbaintegrálni,mintelőzőleg.Aszexualitásálom
szerűkalandislehet.Anagynemzedékkiöregedésével,persze,ezamagatartásmegválto
zik,akövetkezőnemzedékmárnemilyen.Akármégaztismondhatjuk,hogyaszexualitás
előkészíti a terepet a posztmodern fikcionalizmus számára.Még játszunk, demár nem
hiszünkabban,hogyezzelforradalmatcsinálunk,deazérttovábbjátszunk,mertjójátszani,
játszanikell.Aposztmodernbizonyosértelembenvégülisajátékot,azidézőjelbetettjáté
kotállítjaközéppontba.Ésanélkülnemlehetposztmodernneklenni,hogyvalakiamúlt
számosstiláriselemétne ismerje,ésne tudjaanekimegfelelőelemeket tetszéseszerint
variálniésváltogatni.

Amikorbeköszöntanemiforradalom,ahétköznapokbanezinkábbálomszerűnektűnik.
Egykiskofferrelkellutazni,vagymégazzalse,egyhátitáskávalbluejeansben,pulóverben,
íkat.Ezalapvetőlényegeennekajólétitársadalomnak.Azt,hogynemilliktárgyakatgyűj
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teni,korábban,persze,márazegzisztencialistákésadühösangolfiatalokismondogatták,
deaszülőktársadalmánakelutasításacsakahatvanasévekbenválikennyiretömegesjelen
séggé.Húszévenkeresztülafehérviláginkábbmegszabadulniakaratulajdontól,hiszenaz
embereknekazazérzésük,bármikorbármitmegszerezhetnek,haéppenvisszatérnitámad
ked vük a nor má lis tár sa da lom ba. Ez a kap cso la to kat annyi ban be fo lyá sol ta, hogy eb ben az 
időszakbanháttérbeszorultacsalád,azemberekneknemvoltkedvükaközösfelhalmozással
foglalkozni. Hogy ez valóbanmennyire volt így, arról lehetne vitatkozni, de tény, hogy
nekemfantasztikusanjóljött,merténmindigpontosaneztazideálttartottamszemelőtt.Én
semakartamegyhelyhezkötődni,nemakartamjövőttervezni.Élniakartam,örömbenrésze
sülniakartam.Emlékszem,ahetvenesévekvégénfordultelővelemelőször,hogyegynémet
kisvárosbanvalakimegkérdeztetőlem,milyennyugdíjbólakarokmajdélni.Énezenakkor
borzasztóanmegdöbbentem,hogyfiatalemberekilyenhülyeségekkelfoglalkoznak.

Ennekahúszévnekazidegen,amáselképzelésekkelbíró,aszabadértelmiségi,amar
ginális,azsidóahősei.Ebbeakülföldi,avándorésazemigránstökéletesenbeleillik.Eza
hős jönmegy,nemrészesea társadalomnak,nemiskívánbeépülni.Valamimást jelent,
valamilyenformábankérdésessétesziameglévőt.Aposztmodernrévénmindezahetvenes
évekvégétőlbizonyosfokigátszivárogazenébe,atömegkultúrába,ésimmáraglobalizá
lódottvilágrészekéntjelenikmeg.Anyolcvanasévektőlkezdveaztánezatömegkultúra
ismétaszadizmusésazerőszakkultuszjelentéseitállítjaaközéppontba–miképpenvolta
nemiforradalomelőttis.Csaképpenakkormégabelsőelfojtásokésakülsőcenzúragátol
taebrutalitásmegjelenítését,nohapersze,ahétköznapifasizmusformáibanazértlétezett.
Máraazerőszak,agyilkosságkérdéseikikerültekatudatalattiból,sanyilvánosságrészévé
vál tak.

London–Párizs,1996novemberhavában.


