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1. İskor
Mivel évezredekkel, pláne évmilliókkal korábbról aligha áll rendelkezésünkre a források tömkelege, az ıskor emberei szexualitásának vizsgálatánál kétféle forrásból indulhatunk ki. Az egyiket, a közvetlent az ıskor tárgyi emlékei jelentik: barlangrajzok, használati eszközök, sziklavésetek, amelyek közül néhány az azonos nemőek közötti szexuális kapcsolatoknak az ıskori társadalmakban is fellelhetı nyomainak tekinthetıek. Az idıszámítás elıtti 12 000 körül1, a felsı paleolitikus korszak végérıl maradtak fenn a mai Franciaország területén (Gorge d’Enfer-ben) homoerotikusnak tekinthetı barlangrajzok, fallikus vesszık ezrei, illetve mesterséges dupla hímvesszık/dildók.
Az ie. 5000 körül az európai Mezolítikum mővészeti
alkotásai

között

Addaurában (a mai Szicília
területén)

találtak

olyan

sziklavésetet, amelyen nık
és férfiak táncolnak körbe
két ugrándozó férfit, akiknek észrevehetıen erekció1. Erotikus tárgyak (ie. 12 000)

juk van.

2. Sziklavéset Addaurában

Az ısi társadalmakról közvetve a XIX. és a XX. században a
törzsi társadalmi viszonyokról végzett kutatások alapján is nyerhetünk információt. Ezekben a társadalmakban fontos szervezı erı volt a nemek közötti munkamegosztás (a férfiak vadásztak, halásztak, a nık
és a gyerekek győjtögettek), amely körülmények között az akkori azonos nemőekhez vonzódók többnyire
olyan tevékenységeket végeztek, amelyek a köz javát szolgálták: ık
látták el a varázslópap, a sámán, a tőz ırzıje stb. szerepét. A törzsi
társadalmakban a nemi identitás és a szexuális orientáció gyakran nem
különül el, így vannak olyan személyek, akik a másik nem szerepét és
viselkedésformáit teszik magukévá és ezen belül létesítenek homoerotikus kapcsolatokat. Ilyen gender-mixed (kevert nemő) személyek pl. a
berdache (Észak-Amerika), a mahu (Polinézia), de Szibériában is leírtak
hasonló jelenséget.
Berdache volt We’wha (1849-1896), zuni indián is.
3. We'wha, zuni indián

A szexuális érintkezés gyerekekkel, szülıkkel, egymás között nem
mindenhol minısült tabunak, de egyes társadalmakban sokkal erısebb tabuknak voltak alávetve, mint a
1

Completely Queer….599. o.
2

modern társadalmakban. Haeberle számol be az észak-Afrikai sziván bennszülöttekrıl: náluk elvárás volt
minden férfitól, hogy homoszexuális kapcsolatot (is) létesítsenek egymással és a közösség azt tartotta furcsának és nevetségesnek, aki ezt nem tette. Az arab félszigeten élı beduin törzsek viszont a homoerotikus
cselekedeteket halállal büntették.2 Egyes dél-amerikai törzseknél pedig rendkívül kegyetlenül, rituális kivégzéssel torolták meg a homoerotikát.

2. Az ókori társadalmak
Az ókori társadalmak szinte mindegyikében találtak forrásokat az azonos nemőek egymás közötti erotikus
kapcsolatára.
Az ie. 2 600 körül az 5. egyiptomi uralkodódinasztia idejébıl
(Óbirodalom ideje) maradt fenn egy olyan sír-dombormő, amelyen a király udvarában manikőrösként, illetve fodrászként dolgozó két férfi öleli át egymást. A forrás szerint ez még a nı-férfi
ábrázolásokon is ritka póznak számít.
Az ie. 2 500-ból származik a sumér Gilgames eposz, amely a
világon a legrégibb olyan megmaradt mő, amely tartalmazza az

4. Sír-dombormű, ie. 2 600 k.

irodalom elsı homoerotikus szerelmi történetét: a szexuálisan túlfőtött Gilgames és a vadonban élı Enkidu halállal dacoló kapcsolatát. (Gilgames:
Uruk sumer város mondabeli királya volt, aki az ie. II. évezredben uralkodott
és a legenda szerint a halhatatlanság füvét próbálta megszerezni.)
Az ie. 1 750 körüli Babilóniában Hammurabi törvénykönyvében található
utalás a girsequ-ra, aki férfi palotaszolgaként szexuális szolgáltatásokat nyújtott az uralkodó osztály tagjainak.3
Az ókori Görögország városállamaiban természetes dolognak tartották, ha
5. Gilgames és Enkidu

az emberi lényeket vonzza a szép emberi test, a homoerotikus kapcsolatokat

egyáltalán nem üldözték. A férfiak közötti lelki és testi kapcsolatot magasabb rendőnek tartották, a pusztán a nemi vágy felkeltését és kielégítését szolgáló homoszexualitást megvetették. Németh (1994) szerint a
görög kultúrában többféle formában jelent meg a homoszexualitás. Platón és kortársainak mővei alapján
az azonos nemőek egymás közötti szerelme nem pusztán testi örömszerzés, hanem felkészülés a felnıtt
életre, a betővetés, a mőveltség és a férfiúi erények megszerzésének módja is. Az erotika tehát pedagógiai
2
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célzattal szolgált az erasztosz vagy erasztész (szeretı, 20-30 éves felnıtt férfi) és fiatalabb társa eramenosz vagy
erómenosz (12-20 éves serdülı fiú) között.
A görög társadalomban a nık és a férfiak bizonyos szempontból el voltak zárva egymástól, a nıknek a
háztartás, a gyermeknevelés gondjaival kellett foglalkozniuk. Nık csak néhány államban (Spárta és a leszboszi Mütiléné) kaphattak leánykorukban magasabb szintő nevelést. A kisbirtokos parasztság tagjai között
gazdasági okok (is) magyarázták a homoszexualitás megjelenését: mivel a családfı halála után egyenlı
arányban osztották fel a földet az örökös fiak között, az elaprózódás veszélye ellen korlátozták a sok
gyermek születését, 35 éves korig törvényileg tiltották a házasodást. Németh (1994) beavatási homoszexualitás-nak nevezi azt rítust, amelynek során a szerelmes férfi elrabolta a családtól (azok tudtával és beleegyezésével) az ifjút kb. 2 hónapra. Ez alatt az idı alatt megtanította a vadászatra és egyéb hagyományokra ıt,
miközben törvény elıírta ajándékokkal halmozta el a fiút.4 A homoszexuális prostitúciót a görögök megvetették, a kapcsolat lealacsonyításának vélték, sıt törvény is büntette.
Platón a szexuális orientáció teóriáját állította fel Symposium (ie. 387.) címő mővében. Alkotói korszakának
elsı idıszakában úgy tartotta, hogy a nemi vágy kizárólag homoszexuális: az emberek „azért nısülnek és
szaporodnak, mert a szokás rákényszeríti ıket, a házasság egyfajta baleset...” (Lakoma), de az Állam címő
mővében már természetellenesnek tartotta a homoerotikát. Egyes források szerint az is elképzelhetı, hogy
fordítási hiba történt: a para phüszén jelentheti a nem utódnemzésre valót is, nemcsak a természetellenest.
Két görög városállam Elis és Boiótia hadseregeiben az összetartozó, egy párt alkotó fiatal és idısebb férfiakat együtt sorozták be az eredményesség érdekében (Xenophon: Symposium). Vagyis úgy ellenırizték az
azonos nemőek szerelmét, hogy kifejezetten engedélyezték azt.
Szapphó (ie. 620-560) a görög költını életérıl kevés információ maradt
fenn. Csak feltételezés, hogy arisztokrata családból származott. Leszbosz
szigetén ún. thiasos-t alapított, amely egy olyan intézet volt, ahol hajadonokat tanított zenére, táncra, más mővészetekre. Nem maradt fenn a teljes életmőve, de az ismert szerelmes verseit majdnem mind nıkhöz írta.
Az elmúlt évszázadok során sokan próbálták leplezni, eltagadni leszbikusságát. Az egyik ókori szerzı azt írta, hogy Szapphó öngyilkos lett egy
hajós reménytelen szerelme miatt. Mőveinek több, késıbbi századokban
élt fordítója pedig a nıi neveket férfiakéval helyettesítette. 1894-ben Pierre Louÿs megírta a Les Chanson de Billitis címő mővét, amelyet egy Szapp-

6. Szapphó ábrázolása

hó-tanítvány fordításaként próbált bemutatni. Bár a turpisság kiderült, a
leszbikusok igényt tartottak arra, hogy ez történelmük része legyen, olyannyira, hogy az ötvenes években
megalakult szervezet is felvette ezt a nevet (lásd késıbb).
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A görög mitológia számos szereplıje és története árulkodik a meleg szerelemrıl (Zeusz és Ganümédesz, Poszeidon és Pelopsz, Dionüszosz és
Proszümnosz, Artemisz és Kallisztó (nık), Achillesz és Patroklosz, Heraklész
és Hülasz stb.), és találkozhatunk mai szóhasználattal transznemőnek nevezhetı mitológiai figurákkal is pl. Hermafroditus. Tıle ered a mindkét nem jellegzetességeit magán viselı emberek késıbbi megnevezése. A görög kultúra és közélet számos kiválósága hozható összefüggésbe a melegség témájával: Themisztoklész, Demosztenész, Ibükosz, Anakreón, Euripidész, Szophoklész, Phédrusz, Szókra7. Egy görög edényen

tész, Platón. Az ie. VI. században pedig a homoerotika válik a vázát és egyéb
edényeket díszítı festészet kedvenc témájává: férfiak, fiatal fiúk, szatírok ábrá-

zoltatnak, és néhány ábrázol nık közötti csábító viselkedést is.
Az ókori Róma homoszexualitását erısen befolyásolta a görög. Elég arra utalni, hogy a görög és a római
istenek tulajdonképpen azonosak, csak más a nevük. Buchanan (2000) szerint az elsı 15 hódító hadvezérbıl 14 homoszexuális volt.5
Cicero leszögezte, hogy nincs abban semmi jogellenes, ha két férfi
élvezi az erotikus gyönyöröket, de mindent a maga helyén kell kezelni. Nem szabad, hogy az egyik a másik ellenırzése alá kerüljön és
nem szabad kiváltságokat adni érte. Buchanan (2000) a legfıbb különbséget a görög és a római oktatás között abban látja, hogy a rómaiak a szülıt tartották elsısorban felelısnek a nevelésért, ezért például
tanára csak azután szexelhetett diákjával miután saját gyermekével
már megtette, illetve a diák saját apjával is szexelt már.
A köztársaság korát az erkölcsi közömbösség jellemezte: sem szégyennek, sem dicsıségnek nem tekintették a homoszexualitást.

8. Erotika Pompei-ben

Hadrianus úgy gyászolta vízbe fulladt kedvesét, Antonius-t 130-ban, hogy várost alapított, valamint a birodalom területén templomokat és emlékmőveket emeltetett a tiszteletére.
Lucius írt elıször a tribádiáról 160-ban, egy aktív és passzív szerepet felosztó nıpárról, illetve ı utalt arra,
hogy Leszbosz szigetén éltek „férfias kinézető hetérák”, akik csak nıkkel éltek szexuális életet.
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Palesztínában 193-ban Yehudah haNasi rabbi összeállította a Misna-t, három évszázad rabbinikus vitáinak
törvénykönyvét, amelyben szerepel a férfiak közötti közösülés büntetése: halálra kövezés. Ez késıbb a
Talmud részeként az egyik alapvetı szövege lett a judaizmusnak.
A IV. században I. és II. Konstantinusz törvényei az elsı olyan rendelkezések a Római birodalomban, amelyek férfiak beleegyezésen alapuló szexuális kapcsolata ellen szóltak. Halálbüntetéssel fenyegette azokat,
akik engedték a behatolást (nubit in feminam, azaz „úgy párosodik, mintha nı lenne”). Mivel az elızı rendelkezés hasztalannak bizonyult, és a birodalomban terjedt a férfiak elnıiesedése – I. Theodoziusz 390-ben
szigorított a büntetésen: nyilvános égetéssel sújtotta a bőnösöket – elsısorban a (mai szóhasználattal élve:)
transznemő prostituáltakat. 438-ban II. Theodoziusz rendelkezése máglyahalállal csak azokat a férfiakat sújtotta, akik feladták férfi testüket és úgy használták azt, mint a nık.
Híres homo- vagy biszexuális rómaiak még: Sulla és Metrobius, Julius Caesar és Nikomedész, Marcus Antonius,
Tiberius, Caligula, Néró, Vespasianus, Hadrianus és Antonius, Marcus Aurelius, valamint a szellem emberei: Catullus, Horatius, Vergilius, Ovidius, Seneca, Petronius (aki a Satyricon-t írta), Plautus.

3. A középkor
A korai keresztény korszakban elsısorban a görög filozófusok aszketikus tanításai hatottak, azaz mindenféle szexuális öröm és élvezet ellen szóltak. A VI. században a kereszténység és más kultúrák hatására a
homoszexualitást törvényen kívül helyezték. 533-ban Justinianus császár (bizánci uralkodó) alkotott korlátozó törvényeket a homoszexualitással kapcsolatban „olyan férfiakkal szemben, akik vágyat éreznek más
férfi iránt”, mert ez szerinte veszélyeztette az államot. A szodómia büntetése kasztráció volt, a melegség
hasonló bőnnek számított, mint a házasságtörés.
829-ben Párizs szinódusa (nem egyetemes zsinatról van szó, vélhetıen a városi papi testületrıl) a mórok,
valamint a magyarok invázióját, illetve a vikingek betörését hibáztatta az azonos nemőek közötti
eroticizmus, valamint a bestialitás és a pogányság terjedése miatt.
A keresztények alapvetıen a zsidó tabukat vették át. A kereszténység vallási természető bőnnek tekintette a
homoszexualitást, s miután a vallás és az állam intézményesen összefonódott, jogilag is büntette azt. A középkori egyházat általában a szexualitással szembeni ellenségesség jellemezte.
A középkorban a család jóval fontosabb szerepet játszott az emberek életében: a személyes boldogság és
boldogulás függött a családi összetartástól.
A XIV-XV. században mint eretnekséget kegyetlenül büntették (máglyahalál), bár mint ahogyan Pasolini
Canterbury mesék címő filmjében is látható, akinek erre volt lehetısége, kenıpénzzel ezt is meg lehetett úsz6

ni. 1432-ben Firenzében hozták létre Európában elıször a szodómia bőnét elkövetık elleni eljárásokat
indító speciális szervezetet (Uffiziali di Notte; az éjszaka hivatalnokai), az ezt követı 70 évben több mint
10 ezer férfi és fiú ellen indult eljárás. Kb. kétezerre sikerült is rábizonyítani a „bőnt”, többségük pénzbüntetéssel megúszta a további büntetést. 1451-ben V. Miklós pápa felhatalmazta a pápai inkvizíciót. hogy
üldözze a férfi szodómiát. 1476-bam Leonardo da Vinci-t kétszer is feljelentették a hatóságnál, de szemtanú
hiányában felmentették. Az 1490-es években a fanatikus Savonarola kampányt indított a bőnök ellen, így a
polgárok szodómiája, a „förtelmes bőn” ellen, felszólította ıket, hogy tagadják meg szeretıjüket.
A XVI. században a protestantizmus kialakulásával sem sokat javult helyzet: Luther a homoszexualitást az
ördögtıl származónak tartotta, viszont a katolikus klérus tagjait szodómiával (is) vádolta. Kálvin is bőnnek
tartotta a szodómiát. A kálvinista Genfben kivégzések is voltak emiatt.
1533-ban született VIII. Henrik hírhedett jogszabálya, a Buggery Act, amely a férfiak közötti bármilyen szexuális aktivitást halállal rendelte büntetni Angliában.
Az azonos nemő kapcsolatok ebben az idıszakban a szomszédok, barátok, háztartás körül élık között
szövıdtek elsısorban, illetve a kolostorokban, kollégiumokban, valamint a hadseregben. Jellemzıek voltak
irodalmárok és szolgáik közötti viszonyok.
A „szodómia” elleni fellépés a középkorban szinte kizárólag férfiak ellen mutatkozott, a nık erısebb érzelmi kötıdéseinek kimutatása nem okozott problémát, mert pl. a XVI. századi Angliában a pénisz használata nélküli érintkezést nem tekintették szexuális érintkezésnek.
Persze a leszbikus viszonyokat sem ismerték el. 1568-ban Genfben egy nıt paráználkodással vádoltak
meg, majd bevallotta, hogy egy másik nıvel is volt kapcsolata évekkel azelıtt. A vádlottat megfojtották.
A reneszánsz Itáliában élı teatínus rendi leszbikus apáca, Benedetta Carlini érzéki kapcsolatának leleplezıdésérıl szól Judith C. Brown Szemérmetlen cselekedetek címő könyve, amely magyarul 2001-ben jelent meg.
Nyugat-Európában a nık közötti kapcsolatok kifejezésére az 1600-as évek elején terjedt el a görög-római
korszakból átvett tribád szó.
A jogi nyomás elleni elsı dokumentált tiltakozás 1725-ben történt: egy londoni ún. Molly-ház vendégei legyızték a rendıri támadást. A Molly-házak egymás barátságát keresı férfiak találkozóhelyei voltak. Egyes
források bordélyként, mások a melegbárok elıdeiként említik e helyeket.
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A homoszexuálisok önmeghatározása és meghatározása szempontjából a 1280-1780 közötti idıszakot az
elsı korszaknak tekinti a szakirodalom: a csoportok eretnek, bőnös szubkultúra részeiként határoztatnak
meg. Helyzetük hasonló a hitüket titkolni kényszerülıkéhez.
Néhány érintett a középkorból: Michelangelo; Erasmus; III. Henrik, francia király; I. Jakab, angol; Nagy Frigyes
porosz uralkodó.
Sebestyén a homoszexuálisok védıszentje, tıle remélik, hogy a paradicsom kapujában fogadja ıket és közbenjár az érdekükben. A férfitest kultuszának jelképe. Számos festıt és szobrászt (Rosa, Fabre, Caravaggio)
ihletett meg, és filmen is többen feldolgozták ezt a témát (pl. Derek Jarman).
Caravaggio minden idık egyik legnagyobb festıje, nála is megjelent a szeretett lény kezétıl való meghalás
motívuma. Christopher Marlowe II. Edward címő tragédiája (1593) az elsı angol nyelvő dráma, amely egy
meleg férfipár portréját rokonszenvesen rajzolja meg. William Shakespeare szonettjeit – mint tudjuk – férfiakhoz írta, de más mőveiben is megjelenik ez a kérdés.

4. Az Újkor
A homoszexuálisok önmeghatározása és meghatározása tekintetében második korszak az 1780-1880 közötti. A felvilágosodás büntetıjogi reformjai, illetve a vallási türelem meghirdetésének következtében a
halálbüntetés fenyegetése enyhült, a homoszexuálisok olyan erotikus szabadkımőves társaságokat szerveztek (rózsakeresztesek, illuminátusok) amelyek szintén kiemelkedı szerepet játszottak az európai élet modernizálásában.
A homoszexuális mozgalmak kezdeti szellemi ihletıje a XVIII. század végén jelentkezı felvilágosodás. A
korszak két nagy gondolkodója Voltaire és Diderot elítélték ugyan a melegség barbár elnyomását, de az erkölcsiséget az egyházzal azonosították, s ezért szerintük a homoszexualitásnak el kell tőnnie.
Jean-Jacques Rousseau Les Confessions címő mővében (1770) a szerzı leírja, hogy egy afrikai megpróbálta ıt
elcsábítani, ám az elsı rémületét legyızte és végül egy baráti viszony alakult ki közöttük. Ez a mő talán az
elsı védıbeszéd az azonos nemőek szerelmének toleranciája mellett a modern európai irodalomban.
A francia forradalom idején militáns melegek csoportja szabadságot és a melegség elismerését követelte a
Nemzetgyőléshez intézett petícióiban (1790). A forradalom új törvénykönyve 1791-ben – elsıként a világon – eltörölte a homoszexualitás büntetését.
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1795-ben publikálta a Marquis de Sade Filozófia a budoárban címő mővét, amelyben a szex bármely formája
elfogadott. A könyvet két évtizeddel késıbb betiltották. Földalatti kiadványként terjedt 1960-as évekbeli
teljes újrakiadásáig.
1810-ben a Penal Code Napóleon elsı büntetı törvénykönyve az 1791-es francia jogszabály rendelkezéseit
vette át, amely nem bünteti az azonos nemő felnıttek egymás közötti kapcsolatait. A jogszabályt a Napóleon által elfoglalt területeken is alkalmazták.
A homoszexuális jogok elsı szószólója, elsı kutatója Heinrich Hoessli (17841864) svájci divatáru kereskedı 1836-ban Svájcban elıször adta ki az Eros: Die
Männerliebe der Griechen (Eros: a görög férfiszerelem) címő történelmi mővét,
amely az elsı könyv, amely a társadalmi toleranciára hívta fel a figyelmet. Közvetlen hatást azonban nem gyakorolt a közvéleményre.
Poroszországban 1851-ben a kormány elfogadta a 175-ös paragrafus elıfutárát

9. Hoessli

jelentı, a férfiak egymás közötti kapcsolatát büntetendı jogszabályt. Ez kevésbé szigorú, ám ellentétes
szándékot mutatott a korábban terjedı dekriminalizációs törekvésekkel szemben. 1852-ben Ausztriában a
nık közötti szexuális kapcsolatot törvényen kívül helyezték, miközben a
férfiak közötti büntetését csökkentették.
1864-ben lépett trónra II. Lajos bajor király, akinek meleg érzelmeirıl két
mő is tanúskodik: A Titkos füzetek 1886-ban jelent meg, s a király szexuális
ösztönei ellen folytatott küzdelmérıl szól. A másik írás pedig az Orvosi
jelentés İfelsége II. Lajos bajor király pszichikai állapotáról. (Fiatal apródjain szodómiát követett el.)
Az újkor kulturális kincsei a klasszicista festık, szobrászok (Canova) mezte10. II. Lajos

len férfitesteket ábrázoló mővei. David a harcias hısiesség és a homoszexu-

ális gyönyör eszményének összegzıje. Ezután a korszak után eltőnik a férfiakt, és csak az 1930-as években
tőnik fel ismét a két diktatúra (a fasiszta és a kommunista) szobrászatában, festészetében.
Casanova az Emlékezések-ben írt homoerotikus élményeirıl, a romantikus korszak egyik legnagyobb zeneszerzıje Pjotr Iljics Csajkovszkij szintén vonzódott a saját neméhez.
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5. A felszabadulási mozgalom kora
A modern kor tulajdonképpen a 19. század második felében kezdıdött, amikor az irodalmi mővekben
(Whitman, Wilde) egyre gyakrabban jelent meg témaként az azonos nemőek szerelme, amikor a német
törvényszéki orvostan jeles képviselıi elkezdtek foglalkozni ezzel a jelenséggel, valamint az ún. homofil
propagandisták (Ulrichs, Kertbeny, Hirschfeld és a Tudományos Humanitárius Bizottság) színre léptek.
Walt Whitman (1819-1892) 1855. július 4-én megjelentette a Főszálak címő mővét, amely korának legnagyobb amerikai költıjévé tette. A mő nem egyszerően verseskötet, a költı életében
9 kiadásban jelent meg, amelyekben a verseket többször átírta, némelyeknek új
címet adott. A harmadik kiadástól (1860) kezdve külön címekkel, tematikusan rendezve jelentek meg a versek. Ebben a kiadásban már szerepelt a homoerotikus
Calamus-ciklus (Kálmosvirág). A bajtársi szerelem (love of comrades) megéneklıjét
a mőve a korai angol homoszexuális mozgalom példaképévé avatta. Izgalmas, kalandokkal teli életútján a költı egyik legközelebbi barátjának Peter Doyle kalauz

11. Whitman

számított.
Oscar Wilde (1854-1900) költı és színmőíró az 1890-es években érkezett sikerei
csúcsára. Házasságban élt, két gyermek apja volt. 1891-ben ismerte meg a szıke, alabástromarcú, elkényeztetett és vakmerı Lord Alfred Douglas-t (Bosie-t),
aki akkor 21 éves volt. A fiú apja, az ırgróf eltiltotta Bosie-t Wilde-tól, de mivel a fiú ezt visszautasította, az erıszakos apa Wilde-ot kezdte provokálni.
Névkártyáját a költı klubjában hagyta: „To Oscar Wilde, ponce and Sodomit”
(Oscar Wilde-nak, a selyemfiúnak és szodomitának!) A költı – barátainak tanácsa ellenére – pert indított az ırgróf ellen. (1861-ig halállal büntették a szodó12. Oscar Wilde

miát, 1885-tıl illetlenségnek minısült, s csak az

orális szex-ért járt 2 év.) Wilde pere 1895-ben kudarccal végzıdött, mert az ırgróf ügyvédei 10 fiatal fiút tudtak tanúnak beidéztetni. Az író-költıt 2 év kényszermunkára ítélték. A mőveit nem játszották, kegyvesztetté vált. Szabadulása
után kísérletet tett arra, hogy kibéküljenek Bosie-val, ellentmondásosan folytatódott a viszonyuk. Az ifjú lord késıbb megházasodott, vallásgyakorló és fanatikusan melegellenes ember lett. Oscar Wilde 46 évesen, megtörten halt meg.
Wilde hatását mégis óriásinak tekinthetjük, mert sok melegnek bátorságot adott,
sokakban csodálatot váltott ki. Homoerotikus mővei: Teleny, De Profundis vagy a

13. Alfred Douglas (Bosie)

Dorian Gray arcképe.
Az „új homoszexuális” a jogaiban sértett kisebbség tagjának, s így politikai aktivistának tekintette magát,
aki nem elégszik meg az azonos nemő partnerekkel élt nemi élettel, hanem nyíltan követeli minden ilyen
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irányultságú egyénnek a keresztény tabuk és elıítéletek, illetve elsısorban a korlátozó törvények alóli felszabadítását.
Karl Heinrich Ulrichs (1825-1895) német jogász (hannoveri bíró) és polihisztor 1862-ben
alkotta meg az urning szót – Platón híres Symposium-ja alapján. Ulrichs azonban az ún.
„harmadik nem” képviselıit értette e kifejezés alatt, akik nıi lélekkel megáldott férfi testben élnek (vagy fordítva). 1864-tıl írta elsı társadalmi és törvénykezési tanulmányait az
uránista szerelemrıl, arról, hogy a homoszexualitás veleszületett biológiai adottság, ezért
tehát nem büntethetı. Azt akarta elérni, hogy a német birodalom megalapításakor ne

14. Ulrichs

terjesszék ki egész Németországra a porosz büntetıtörvénykönyvnek a férfiak közötti „természet elleni
fajtalanságáról” szóló törvénycikkelyét. Ekkoriban Bajorországban, Würtenbergben, Hannoverben már
eltörölték a szodómia büntetését. 1867. augusztus 19-én Münchenben – amikor jogászok elıtt próbált érvelni az azonos nemőek szerelmének tolerálása mellett, illetve az üldözés ellen – kollégái kigúnyolták. Valószínőleg ı volt az elsı meleg, aki nyilvánosan elıbújt.
A homoszexualitás szót Kertbeny Mária Károly (Benkert) magyar-osztrák írónak köszönhetjük.
1868. május 6-án egy, Ulrichs-nak írt levelében használta elıször a homosexuel és a
heterosexuel kifejezéseket.
1869-ben pedig elsıként használta a kifejezéseket nyilvánosan, de névtelenül 3 pamfletjében, amelyekben a férfiak közötti szexuális kapcsolatok büntetése ellen érvelt –
15. Kertbeny

ekkor még névtelenül. Az igazságügy-miniszter helyeselte a reformokat, ezért összehí-

vott egy orvosi csoportot, amelytıl azt kérte: véleményezzék a kérdést. Az orvosok azonban nem láttak ebben orvosi problémát, erkölcsi kérdésekben pedig nem tartották
magukat illetékesnek. Ám az említett büntetıtörvénykönyv homofób rendelkezéseit nem tartották megalapozottnak. Végül a politikusok az „egészséges közvéleményre” tekintettel hozták meg döntéseiket.

16. Részlet a magánlevélből

Dr. Karl Friedrich Otto von Westphal német orvos 1870-ben egy tudományos lapban közzétett írásában elsıként közölt orvosi esettanulmányt azonos nemőek erotikus vonzalmáról. Ez egy olyan nırıl szólt, aki
vonzódik a lányokhoz nıvére internátusában. Westphal arra a következtetésre jutott, hogy a nı pszichopatológiai állapota ellentétes/fordított nemi érzületnek (conträre Sexualempfindung) nevezhetı. Az orvos a melegséget inkább mentális betegségnek tartotta mint erkölcsi hibának, ezért javasolta a kormányoknak, hogy
töröljék el az azonos nemőeket sújtó törvényeket, hiszen orvosi kezeléssel kell a problémát kezelni.
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1871-ben Versailles-ban a Német Birodalom kikiáltása után a Reichstag elfogadta az új büntetı törvénykönyvet, amelynek hírhedt 175. §-a – a tiltakozások ellenére – a férfiak közötti szexuális kapcsolatot 3-10
évig terjedı börtönnel sújtotta. (Ez a törvénycikk egészen 1969-ig érvényben maradt.)
Richard von Krafft-Ebing (1840-1902), a Bécsi Egyetem pszichiátria professzora, – aki nem volt meleg –
Psychopatia Sexualis (A nemi élet eltévelyedései) (1886) címő mővében a homoszexualitást
elfajulásnak, a bomló személyiség jelének tekintette, s szerinte ezért nem lehet büntetni valakit. Néhány évvel késıbb egy tanulmányában módosított álláspontján: „néhány
homoszexuális lehet normális” is, azaz nem elmebeteg, az újabb kiadásban már veleszületett anomáliaként írt a melegségrıl. Egyébként támogatta a német büntetıtörvénykönyv 175 §-ának eltörlését is. Mőveiben használta a homoszexuális kifejezést,

17. Krafft-Ebing

ezáltal terjedt el a Kertbeny alkotta szó.
Magnus Hirschfeld (1868-1935) neurológus szinte az egész életét a homoszexualitás tanulmányozásának szentelte. Szerinte a homoszexuális ember átmenet férfi és nı között, azaz a harmadik nem. Közéleti szerepet is vállalt: petíciókat fogalmazott a törvényhozásnak a német büntetıtörvénykönyv 175. § eltörléséért, ezen kívül pamfletek, röpiratok írásával igyekezett a közvéleményt befolyásolni.
18. Hirschfeld

Egyik megalakítója volt 1897-ben, Berlinben a Tudományos-humanitárius Bizottságnak (Wissenschaftlichhumanitare Komitee). A világ elsı melegszervezete a férfiak közötti kapcsolatokat tiltó 175. § hatályon
kívül helyezését tőzte ki célul. A szervezet kiadványa az A szexualitás átmeneti alakzatainak évkönyve
(Jahrbuch Für Sexuelle Zwischenstufen), 23 kötete (1899-1923)
viszonylagos rendszerességgel jelent meg, s a homoszexualitás
különbözı aspektusait mutatta be, illetve felméréseket, szépirodalmi, antropológiai, történeti írásokat közöltek a homoszexuálisok, a transzvesztiták stb. életérıl, vagy pl. a pszeudo19. Néhányan a Bizottságból

hermafroditizmusról.

Hirschfeld 1903-ban készítette az elsı, homoszexualitással kapcsolatos kérdıívet, e szerint a németek 2,2
%-a (azaz kb. 1,2 millió ember) gyakorolta akkortájt a homoszexuális érintkezést. Ugyanı vezette be 1910ben a transzvesztita fogalmát is, megkülönböztetendı a homoszexuálistól.
Hirschfeld fı mőve a Szexuális Tudományok Kutatóintézete (Institut Für Sexualwissenschaft), amelyet 1919ben, Berlinben, saját pénzébıl alapított. Több mint 10 ezer kötetes könyvtárat szervezett, az intézetben
tudományos kutatásokat folytattak. Ebben az idıszakban, az elsı világháború utáni ún. weimari köztársaság idején Berlin a homoszexuálisok Mekkája lett. Színdarabok, propagandafilmek szóltak a
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homoszexualitásról, bárok nyíltak, tudományos konferenciákat rendeztek. 1921-ben szervezték a Szexuális
Reformok Világszövetsége elsı győlését is.
A náci mozgalom nem hagyta szó és tettek nélkül a
melegek szervezkedéseit. 1921-ben majdnem agyonverték Hirschfeld-et, 1923-ban pedig többször rálıttek.
1933-ban, nem sokkal Hitler hatalomra jutását követıen egy antiszemita, nacionalista kampány részeként

20. A kutatóintézet

az intézetet feldúlták, a könyveket elégették, az egyéb tárgyakat is megsemmisítették. Hirschfeld ekkor szerencséjére külföldön tartózkodott. A melegmozgalom e jeles aktivistája 1935-ben halt meg Nizzában.
Sigmund Freud (1856-1939) elvetette a veleszületett elméleteket: sem elfajulásnak, sem harmadik nem-nek
nem tekintette a homoszexualitást, hanem természet és nevelés együttes hatásának tulajdonította azt. Szerinte a homoszexualitás egy szinten való „lefékezett fejlıdés” eredménye. Minden ember alapvetıen biszexuális, és a cél: a heteroszexualitás. Ám a homoszexuális fél attól, hogy ezt a célt elérje. Okaiban nem volt
bizonyos: vagy családi helyzet indokolhatja (gyenge apa, erıs anya), netán valaki
a nemi szerveinek a megszállottja, illetve ha nı az illetı, akkor péniszirígységben
szenved. Freud tiltakozott a homoszexualitás büntetése miatt, nem hitt abban,
hogy a homoszexualitás gyógyítható. (lásd. Levél egy amerikai anyához, 1935)
1896-ban jelent meg az elsı sikeres meleg lap Adolf Brand lapja, a Der Eigene.
Angliában, a viktoriánus korban börtön, sıt halálbüntetés járt érte, s egészen
1967-ig 2 év börtönnel volt sújtható a melegség.
21. Az egyik szám

John Addington Symonds (1840-1893) az elsı homoszexuális tudós volt. A homoszexualitás jelensége Görögországban (1893) címő mőve az elsı komoly angol nyelvő tanulmány.
Havelock Ellis (1859-1939) angol heteroszexuális orvos és szexuálpszichológus. A homoszexualitásról (1897)
szóló mővében híres személyekrıl (pl. Michelangelo), valamint a felszabadítás úttörıirıl írt. Szerinte a homoszexuális kimerült, idegbeteg családoknál jelenik meg. İ sem tartotta szükségesnek a homoszexualitás
kezelését. A Sexual Inversion 1915-ben érte meg harmadik kiadását. Ellis munkássága azért jelentıs, mert a
mőve eljutott a szők körő nyilvánossághoz.
Edward Carpenter (1844-1929) író (feminista, szocialista, vegetáriánus és meleg), az angol szexológia úttörıje. Politikai forradalmat hirdetett, amely a demokrácia és a szexualitás szabadságának gyızelmét hozta. A
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homoszexuálisoknak kiemelt szerepet tulajdonított az emancipációban. Köztes nem címő mőve 1908-ban
jelent meg.
André Gide (1869-1951) francia író Corydon címő mőve – amely elsı meleg témájú alkotása –, 1911-ben
született. Az elsı kiadás mindössze 12 példányban jelent meg, a nagyközönség azonban csak 1924-ben
ismerhette meg. Ebben az uránizmus védelmére kelt, s kijelentette: az uránizmus tanulmányozása nem csak
a pszichológiai, szexológiai, illetve egyéb orvosok monopóliuma.
Jelentıs homoszexuális kultúra létrehozói, megalapozói voltak az alábbi, XIX. században született mővészek – a már említett Whitman, Wilde és Gide mellett: Verlaine és Rimbaud szenvedélyes szerelme köztudomású (lásd a Teljes napfogyatkozás címő filmet Leonardo Di Caprio-val). Marcel Proust (1871-1922) számára a homoszexualitás maga volt a pokol (Szodoma és Gomorra, Az eltőnt idı nyomában). Thomas Mann (1875-1955), az egyik legnagyobb hatású német író, akinek a családjában több homoszexuális is élt, egyik legjelentısebb mővében
(Halál Velencében) egy középkorú urat bővöl el egy ifjú férfi szépsége egy üdülıhelyen. Edward Morgan Forster (1879-1970) a XX. századi angol próza egyik legnagyobb alakja. Maurice címő regénye 1913-14-ben született, de csak az író halála után, 1971-ben jelenhetett meg – nem a cenzúra, hanem maga az író tiltotta
le a témája miatt: egy középosztálybeli fiatalember ráébred melegségére. A mő22. A Maurice plakátja

bıl 1986-ban készült film Hugh Grant-tel a szereplık között. Stefan Zweig (1881-

1942) Érzések zőrzavara címő regénye egy bensıséges tanár-diák meleg viszonyt ábrázol, s amely regénybıl
Michel Piccoli fıszereplésével készült film 1979-ben. Roger Martin du Gard (1881-1958) a Maumort alezredesben a lehetetlen szerelem mítoszát teremtette meg, a homoszexuális szerelem itt: bőn, szorongás és tragédia.
A XIX. század végére a nık gazdasági helyzete megváltozott, megnyílt az út elıttük olyan társadalmi lehetıségek felé, mint például az oktatás magasabb szintje. Az „új nı” típusának felbukkanása mővelt, ambiciózus, egyedülálló nıket jelentett. Formálódtak a feminista mozgalmak. Gyakran élethosszig tartó romantikus nıbarátságok alakultak ki. Vagy legalábbis ezekrıl már tudhatunk.
Amerikában Willa Cather (1873-1947) írónı majdnem 40
évig élt barátnıjével, Edith Lewis-sal.
23. Willa Cather

Eleanor Roosevelt-nek (1884-1962), az amerikai elnök feleségének és Lorena „Hick” Hickok politikai újságírónınek a szenvedélyes viszonya
1941-ben olyan merész fordulatot vett, hogy Hick beköltözött a Fehér Házba.
Párizsban Colette (1873-1954) írónı együtt élt Belbeuf márkinéval, miután utóbbi
24. Eleanor Roosevelt

különvált férjétıl.
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6. A XX. század elsı fele
Az I. világháború ideiglenesen megálljt parancsolt a szexuális reformmozgalomnak, utána azonban annál
radikálisabb formában jelent meg. Az elsı világégést követıen a tekintély mint olyan felbomlása, valamint
az Európán végigzúgó polgári demokratikus forradalmak új helyzetet teremtettek a homoszexuális emancipáció követeléséhez. Az 1920-as években a melegmozgalom összeolvadt a szexuális reformokért való
mozgalommal, a nık választójogi küzdelmeivel, közösen küzdöttek a törvények és a társadalom megváltoztatásáért, a katolikus egyház aszketikus erkölcsiségének elvetéséért, a házasságon kívüli anyaság
stigmatizálásának megszüntetéséért. A homoszexuális mozgalom a XIX. századi szexuális erkölcs elleni
társadalmi agitáció átfogóbb hullámának része volt.
Németországban a weimari köztársaság liberális légköre és Hirschfeld tevékenysége, valamint támogatása révén 1919-ben megszületett az elsı meleg
film: Richard Oswald rendezı mőve Mások, mint a többiek (Anders als die
Andern), a fıszerepben Conradt Veidt-tel. A film egy férfiszerelmi történet
némi mozgalmi polemizálással vegyítve.

25. Jelenet a filmből

Az elsı leszbikus szereplı az 1929-ben az osztrák filmrendezı, Georg
Wilhelm Pabst által készített Pandora szelencéje címő filmjében jelent meg.
A leszbikusság Leontine Sagan 1931-ben rendezett Lányok egyenruhában
(Mädchen in Uniform) címő filmjében már a fı téma. A német leszbikus
26. Lányok egyenruhában

írónı, Christa Winsloe mőve alapján készült alkotásban egy leány bele-

szeret tanárnıjébe. (1958-ban a mővet Radványi Géza újra megfilmesítette – Romy Schneider-rel a fıszerepben.)
Angliában, 1928-ban jelent meg Radclyffe Hall (1880-1943) leszbikus írónı A magány kútja (The Well of
Loneliness) címő mőve, amely két nı szerelmét ábrázolja, s amely a Wilde-per óta a legnagyobb hatást gyakorolta a brit közvéleményre a homoszexualitás témájában. Be is tiltották.
A biszexuális Virginia Woolf (1882-1941) híres mőve az Orlando (1928), amelyben érdekes, történelmi eseményeken és korokon átívelı történetek során a fıhıs neme is átalakul.
Franciaországban a büntetıtörvénykönyv nem volt annyira szigorú, ezért nem adódott ok a szervezkedésre. Ebben a korban jelentıs személyiségek a nyíltan együtt
élı leszbikus pár, a mővészet pártolói Gertrude Stein (1874-1946) és Alice B. Toklas
(1877-1946). Marguerite Yourcenar (1903-1947) leszbikus írónı pedig az elsı nı, aki
27. Stein és Toklas

melegekrıl írt regényt Alexis címmel.
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A két diktatúra
A cári Oroszországban arisztokrata és mővész körökben váltak láthatóvá a leszbikusok és a meleg férfiak.
Az 1917-es szocialista forradalom (ahogyan korábban nevezték a Nagy Októberi Szocialista Forradalom –
NOSZF) után eltörölték ugyan a homoszexualitást büntetı jogszabályokat, de a megerısödı kommunista
hatalom már arra törekedett, hogy a marginális elemeket – így a homoszexuálisokat is – visszaszorítsa. A
Szovjetunióban az 1930-as években a homoszexuálisokat már a burzsoá dekadencia és a fasiszta perverzió
megtestesítıiként 5 év börtönbüntetésre is ítélhették. A leszbikusokra azonban nem terjedt ki a szankció.
Még a nyolcvanas évek elején is alkalmaztak kényszergyógykezelést a homoszexuálisokkal szemben. 1993ban Borisz Jelcin orosz elnök idején törölték el a büntetést.
Szergej Gyagilev impresszárió, az Orosz Balett alapítója és Vaclav Nizsinszkij balett-táncos kapcsolata köztudomású volt, Szergej Eizenstein (1898-1948), a híres rendezı titkolt vágyai rejtve maradtak. Mihail Kuzmin
(1872-1936) az elsı orosz író, aki a mővei fı témájául a homoszexualitást választotta. Szárnyak (1906) címő mővében Ványa ráébred (homo)szexualitására.
Healey szerint ez az elsı happy enddel végzıdı coming out-regény a világirodalom történetében.6
Kuzmin 1929-tıl nem publikálhatott, 1936-ban egy nappal a deportálása elıtt
halt meg, szeretıjét kivégezték, az író minden tulajdonát elkobozták, mőveit
1989-ig nem adták ki. Vaszilij Grossmann (1905-1964) a Gulagon kialakuló nıi
28. Kuzmin

kapcsolatokról szóló mővét Forever Flowing címmel, 1955-ben kezdte írni, de
csak az 1970-es években adták ki Nyugaton. Nagy vihart kavart a híres filmren-

dezı, Szergej Paradzsanov (1924-90) börtönbüntetése 1974-ben (İ ekkor 6 évet kapott).
A fasiszta Németország melegellenességét a zsidó-keresztény tabu és a kispolgári ellenszenv táplálta. Ahogyan korábban említettem, 1933-ban, hetekkel Hitler hatalomra jutását követıen lerombolták a Hirschfeldintézetet. Ernst Röhm, az SA vezetıje nem titkolta homoszexuális irányultságát. 1934. június 29-én „a hoszszú kések éjszakája” néven elhíresült vérengzés során az ellenlábas Heinrich Himmler, SS-vezér 300 SA tagot
mészároltatott le egy München melletti tó panziójában. Röhm-öt letartóztatták és mivel nem akart öngyilkosságot elkövetni, kivégezték. 1935-ben megszigorították a BTK 175. §-át: a leghétköznapibb dolgok, pl.
a coitushoz hasonló cselekmények üldözése is lehetıvé vált. Ennek hatására megnövekedett az elítéltek
száma, s köztük sok heterót is perbe fogtak.
A második világháború idején a holokauszt meleg áldozatainak száma nehezen megbecsülhetı, többek
között azért, mert egy részük nem homoszexualitásuk, hanem pl. zsidó vagy roma származásuk, illetve
politikai meggyızıdésük miatt került haláltáborba. Mint köztudomású: a koncentrációs táborokban rózsaszín háromszöget kellett viselniük a homoszexuálisoknak. Legalább 200 ezer meleget gyilkoltak meg így, de

16

Jean Boisson, az A rózsaszín háromszög szerzıje szerint viszont 1 millió meleg áldozata volt a haláltáboroknak. Ezt a nagy számot többen vitatják.
A háború egy más aspektusáról szól Gore Vidal 1948-ban írott The City and The Pillar címő regénye egy hajdani meleg szerelmespár egyik tagja késıbb heteró lesz, s visszautasítja korábbi kedvesét, aki megöli.
A háború utáni idıszakban készült filmek némelyikében a fasiszta eszmék uszályába sodródó, illetve azt
elfogadó lényekként ábrázoltatnak melegek. Roberto Rossellini: Róma, nyílt városában (1945) Mussolini leszbikus pribékje azért szadista, mert leszbikus. Rene Clement Elátkozottak (1947) címő filmjének fıhıse egy
náci tiszt szeretıje.
Az irodalomban hasonló tapasztalható Jean-Paul Sartre: Egy vezér gyermekkora címő kisregényének fıhıse
egy homoszexuális élmény hatására kerül a szélsıjobboldali eszmék hatása alá, Alberto Moravia: Megalkuvójának hıse is emiatt lesz fasisztává.
7. A második világháború után – Stonewall elıtt
A második világháború után a mozgalom lassan tért magához. Bár Hollandiában
már 1946-ban megnyílt az Amszterdami Shakespeare Klub, – amelybıl kifejlıdött a
COC (Cultuur en Ontspanningscentrum), azaz a Kulturális és Szabadidı Központ,
a második világháború utáni elsı európai meleg szervezet, kiadták a Jog az Élethez

29. Emblémájuk ma

címő lapot is, a melegmozgalom központja azonban a háború után az Egyesült
Államok lett.
1947-ben jelent meg Los Angelesben az elsı leszbikus újság Vice Versa címmel. A
lapot, amelyben könyv- és filmismertetık, versek és esszék jelentek meg, Edythe
Eyde szerkesztette Lisa Ben álnéven (ez az angol lesbian szó anagrammája).
30. Edythe Eyde

1945-tıl az ún. homofil szervezkedések korszaka is elkezdıdött. (Az ı elveik: a társadalmi többség tiszteletben
tartása, a többségi normák elfogadása; a nyilvánosság, a magamutogatás kerülése; az
asszimiláció; a melegek is ugyanolyan emberek, mint más, csak a szexuális irányultságot
tekintve eltérık a többiektıl.)
A mozgalom egyik legfıbb támogatója Alfred C. Kinsey (1894-1956) a bloomingtoni
Indiana Egyetem rovarkutató biológusa, aki 1938-ban kezdte az emberi szexuális viselkedésrıl szóló vizsgálatait. 1947-ben alapította meg az egyetemen a Szexológiai Kuta31. Kinsey

tóintézetet (ma Kinsey Intézet).

6

Healey, Dan: Homosexual Desire in Revolutionary Russia, University Of Chicago Press, 2001
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Kinsey és munkatársai (Pomeroy, Martin, Gebhardt) több mint 12 000 személlyel folytattak személyes interjúkat (nem kérdıíves felmérést) és ezek alapján készítették két jelentésüket A férfiak szexuális magatartása
(1948), illetve A nık szexuális magatartása (1953) címmel. A vizsgálaton kimutatott házasság elıtti és házasságon kívüli szexuális kapcsolatok száma, a homoszexualitás gyakorisága a konzervatív politikai és vallási
körökben támadásokat váltott ki. Kinsey-tıl megvonták a további anyagi támogatást. A kutatásaik alapján
dolgozta ki az ún. Kinsey-skálát, amely egy hét sávból álló skála – egyik végén a kizárólag hetero-, másik
végén a kizárólag homoszexuális élményekben részesülıket, középen pedig a biszexualitás különbözı arányait ábrázolta.

32. A Kinsey-skála

A kutatások eredményeinek néhány megállapítása7:
•

A férfiak 46 %-a érzett mindkét nemhez vonzalmat felnıtt élete során

•

A teljes férfilakosság 37 %-ának volt legalább egy nyilvánvalóan homoszexuális tapasztalata

•

A 35 éves koráig egyedülálló férfiak 50 %-ának volt orgazmusig eljutó homoszexuális tapasztalata

•

A 20-35 éves fehér férfiak 11,6 %-a jelölte magát biszexuálisnak (3. skála)

•

A 16 és 55 év közötti amerikai férfiak 10 %-a jelölte be az 5. és a 6. skálát

•

A 16 és 55 év közötti férfiak 8 %-ának volt(ak) legalább 3 éven át tartó kizárólagos homoszexuális
kapcsolata(i)

•

A férfiak 4 %-a egész életén át kizárólag homoszexuális volt

•

A 20-35. év közötti nık közül az egyedülállók 7 %-a és a friss házasok 4 %-a jelölte magát biszexuálisnak (3. skála)

7

•

A 20-35. év között nık 2-6 %-ának volt többé-kevésbé kizárólagos homoszexuális kapcsolata

•

A 20-35. év közötti hajadon nık 1-3 %-a kizárólag leszbikusnak mondta magát

•

A nık 13 %-a ért el orgazmust homoszexuális kapcsolatban

•

A nık 20 %-ának volt néhány homoszexuális élménye

Miller, Neil: Out of the Past. Vintage, London, 1994. 250-251. o.
18

•

A homoszexuális aktivitást jelentı nık 28 %-ának volt olyan kapcsolata, amely több mint 3 éven
túl is tartott, 25 %-uknak csak 2 vagy 3 évig.

A korai amerikai melegmozgalomnak, noha annak nem alakultak ki különösebb hagyományai, nagy lendületet adott a Kinsey-vizsgálat. A hatalom a háború után is gyakorta zaklatta a homoszexuálisokat, élt a razziák, illetve a melegek tırbe csalásának különféle módszereivel. Ezekhez társult Joseph McCarthy, Wisconsini szenátor baloldal-ellenes hisztériakampánya, amelynek során nemcsak kommunistákat kerestek mindenhol, hanem a homoszexualitást is igyekeztek felhasználni némelyek ellen (pl. a kormányapparátuson belüli „perverzek” elleni
kampány). Ennek hatására a meleg közösség defenzívába szorult.
Az 1950 decemberében alakult meg a Mattachine Társaság (MT) Los Angelesben
Harry Hay vezetésével, e csoport hasznosította az Amerikai Kommunista Párt,
illetve a szabadkımővesek szervezeti és mőködési formáit.
33. Néhányan az MT-ből

Egyre erısödött az a vélemény, hogy a melegek, leszbikusok stb. olyan kisebbséget jelentenek, amelynek
szüksége van új szerepének a megtalálására. A társaság One címmel havi lapot indított (1953), késıbb ez a
magazin önálló szervezetté alakult, az MT pedig a Mattachine Review-t adta ki.
1955-ben alakult meg a Bilitis Lányai nevő elsı homofíl leszbikus szervezet Del
Martin és Phyllis Lyon vezetésével. A szervezet neve egy XIX. századi ál-szapphó
fordító mővének címére utal, ahogyan korábban errıl
szó esett.
34. Del Martin és
Phyllis Lyon

A lapjuk, amely a Létra (Ladder) nevet kapta, 1956 októ-

berében indult és 200 példányban jelent meg.
Az ötvenes években bárok nyíltak, a leszbikus szubkultúra központjaivá váltak, új
lendületet vett az ún. butch/femme-kultúra. Már az 1910-es, 1920-as évekbıl is maradtak fenn fényképek, amelyek arról tanúskodnak, hogy ez a jelenség már akkor

35. A Létra címlapja

létezett. A butch a férfias, vagy fiús karakterő és megjelenéső, a femme pedig a nıies kinézető, nıiesen viselkedı és öltözködı leszbikus nıt jelenti. A butch-femme párok váltak afféle együttélési normává. A negyvenes-ötvenes években ez a kultúra éledt újjá és vált egyes helyeken, a munkásosztály leszbikus bárkultúrájában normává. Késıbb megjelent ennek a kultúrának és normának a kritikája is.
Ettıl a korszaktól kezdve váltja fel a gay szó a pervert, invert kifejezéseket.
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Amikor az eisenhoweri évek alatt támadások érték a melegeket, a szervezetek együttmőködtek. 1961-ben a
büntetıtörvénykönyvbıl – elıször Illinoisban – törölték a homoszexuális cselekedetek üldözését – mondván: „áldozat nélkül nincs bőncselekmény”.
Az 1950-es évek elején Evelyn Hooker, a Los Angelesi UCLA pszichológiaprofesszora egy meleg ismerıse
hatására kezdett foglalkozni a homoszexuálisokkal. Áttanulmányozott minden addigi kutatást, amely a homoszexualitás betegség voltát támasztotta alá. Rájött, hogy ezeket mind
olyan homoszexuálisokon végezték, akik már eleve valamilyen elmegyógyintézeti kezelés alatt álltak.
Saját vizsgálatot kezdett egy csoport, kezelés alatt nem álló meleg férfin,
36. Evelyn Hooker

valamint heteroszexuális férfiakon. A két csoportból párokat alkotott, akik
ugyanazokat a teszteket oldották meg, a teszteket ezután összekeverte,

bemutatta ıket az Amerikai Pszichiátriai Társaság vezetı pszichiátereinek és megkérte ıket: válasszák külön a hetero- és a homoszexuális alanyok tesztjeit. A pszichiáterek azonban nem tudtak különbséget tenni a
két csoport munkái között (1954). Azaz Hooker bebizonyította, hogy nincs különbség egészséges meleg és
heteró férfiak között. Hooker csakhamar a melegmozgalom hısévé vált.
Alfred Hitchcock két amerikai filmjében (Idegenek a vonaton, 1951; A kötél, 1948) beteges hajlamú férfiként
ábrázolja a homoszexuálist. 1959-ben Mankiewicz: Múlt nyáron, hirtelen címő alkotása egy izgalmas krimi,
amelyben egy anya próbálja elfedni fia extrémnek tartott hajlamait.
Az új amerikai írónemzedék James Baldwin Giovanni szobája (1956) címő regényében, illetve Allan Ginsberg,
Jack Kerouac, William Burroughs, Truman Capote, Tennessee Williams, Edward Albee mőveiben jelennek meg meleg szereplık. Némelyikük mővészetében a zen-buddhizmus és a homoeroticizmus összefonódása is tetten
érhetı. Kiemelkedı Yukio Mishima (1925-1970) japán író Egy maszk vallomásai (1949) címő kisregénye,
amely egy fiatal fiú saját magára eszmélését követi nyomon.
1966-ban készült Volker Schlöndorf Törless iskolaévei címő filmje, amely Robert
Musil azonos címő regényébıl készült és egy fiúintézet falai között játszódik,
ahol mindennaposak a megaláztatások.
Jogi reformok Angliában
1954-ben kormánybizottság alakult a szexuális jogi reformok vizsgálatára John
Wolfenden vezetésével. 1957-ben született meg jelentésük, amely szerint a szexuális cselekmények a magánélet részét képezik, a homoszexualitás nem betegség,

37. John Wolfenden

összeegyeztethetı a szellemi és fizikai egészséggel. Ezért 12:1 arányban azt javasolták, hogy a 21 és annál
idısebb férfiak egymás közötti, beleegyezésen alapuló szexuális kapcsolatának büntetését töröljék el.
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1958-ban megalakították a Homoszexuális Jogi Reform Társaságot, illetve annak hivatalosan bejegyzett szervezetét (Albany Trust).
A várva várt törvénymódosítás azonban csak 1967-ben született meg, amely eltörölte a 21 éven felüli homoszexuális férfiak büntetését.
Még a kormánybizottság tevékenységének idején – egy fiatalemberrel folytatott viszonya miatt – tették
azonban tönkre Alan Turing matematikus, az Enigmát, a németek kódját feltörı zseni életét.
1961-ben mutatták be a Victim (Áldozat) címő filmet Dirk Bogarde-dal a fıszerepben, amelyben már nem
sztereotip melegeket láthatunk. A korszak jeles angol melegérıl, Joe Orton-ról 1987-ben készült játékfilm
Hegyezd a füled címmel. Az ı mőve a Csak mint otthon, Mr. Sloane címő színdarab, amelyet több magyar színház is mősorára tőzött az 1990-es években, vagy a Szajré, amelyet a Centrál Színházban játszottak.
Amerika a 60-as években
A hatvanas években a meleg szervezetek tevékenysége hiteles mozgalommá fejlıdött. Segítették a melegeknek a társadalomba való beilleszkedését, célpontjukká vált a kormány diszkriminációs politikája a foglalkoztatásban, a katonai szolgálatban. 1964-tıl rendszeresen támadták a melegség orvosi felfogását.
1962-tıl a tömegtájékoztatás is rávetette magát a témára, San Francisco vált a mozgalom központjává,
megnyíltak az elsı bárok, 1966-ban az elsı melegház. A liberális papok felemelték a szavukat a homoszexualitás mellett, 1967-ben létrejött a Metropolitan Community Church, az elsı meleg és leszbikus vallási közösség Amerikában.
A melegek bekapcsolódtak a politikai életbe, nyíltan vállaltak városi tisztségeket, a mozgalom megjelent az
egyetemen (Homofil Diákok Ligája), 1965-ben rendezték az elsı nyilvános tüntetést az ENSZ székháza,
illetve a Fehér Ház elıtt.
1966-ban megalakult a Homofil Szervezetek Észak-Amerikai Konferenciája
(NACHO) Foster Gunnison vezetésével, jogsegélyalapokat hoztak létre,
regionális programokat szerveztek.
A hatvanas évek végén a melegmozgalom hasonló célkitőzései (kisebbségek emancipációja) révén összekapcsolódott a tiltakozó és újbaloldali
mozgalmakkal.
1969 tavaszán írta Carl Wittman: Refugees From America: A Gay Manifesto
címő mővét, amely csak a Stonewall lázadás után jelent meg. (alapvetı
emberi jog, hogy valaki a testét az állam jogi és társadalmi intézményeinek beavatkozása nélkül használja).
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38. Meleg Kiáltvány

A Stonewall-lázadás – 1969. június 27-30.
A New York-i Greenwich Village-ben a Christopher Street 51-53. szám alatt mőködı Stonewall Inn nevő
melegbárban gyakran tartottak razziát a rendırök a hatvanas években. Az amúgy nem túl jó hírő kocsmában volt is erre ok. Nemcsak az, hogy a poharak idınként
nem voltak tiszták, és sok prosti látogatta a helyet, hanem
sokkal inkább a kábítószer- és egyéb feketekereskedelem
jelenléte.
A nevezetes estén, 1969. június 27-érıl 28-ára virradó hajnali fél kettıkor 8 erkölcsrendészeti tiszt lépett a
Christopher Street-en álló melegkocsmába azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a bár alkalmazottait tiltott szeszesital

39. A Stonewall Inn

árusítása miatt letartóztatja. A rendırök a Stonewall Innben – ahogy sok más meleg bárban is – rendszeresen megalázták a meleg, leszbikus és transznemő vendégeket. A nevezetes estén történt igazoltatás hatására
azonban a vendégek ezúttal nem somfordáltak haza, hanem az utcán kezdtek gyülekezni. A forradalmi
szikra kipattanásához az elsı zsúpkocsi megérkezése kellett, no meg egy feldúlt transzvesztita, aki veszekedni, illetve verekedni kezdett a rendırökkel. A jócskán meglepıdött és beijedt zsaruk erısítést kértek a
felháborodott tömeg lecsillapítására, s nemsokára le is csendesedett a környék. Ám a meleg közvélemény nem: a következı
napokban újabb összecsapásokra került sor a rendırök és a
vegzatúrákat megelégelt melegek között. A szokatlan összecsapásra odafigyelt a média is, s csakhamar a melegek társadalmi kitaszítottságának problémájára irányította az amerikai
közvélemény figyelmét.
40. A lázadás

Ez volt az elsı alkalom, hogy a melegek nem hagyták magukat

és szembeszálltak a rendırökkel.
Ez a nyílt szembenállás teremtette meg a táptalaját a Meleg Felszabadítási Front (Gay Liberation Front) kialakulásának, amely zászlajára tőzte a társadalmi ellenırzést gyakorló szervek elleni harcot, elutasítva a heteroszexuális erkölcsöt.
A Stonewall lázadásnak nevezett esemény hatása óriási volt:
politikai klubok, diákcsoportok, vallási csoportok alakultak,
tömegesen bújtak elı neves emberek. A blokádok, ülısztrájkok, szónoklatok meglepték az amerikai közvéleményt.
1970. június 28-án az Egyesült Államok több városában emlé-

41. Az első felvonulás

keztek meg az egy évvel korábbi Stonewall-napokra. A Christopher Street Liberation Day felvonulásokon New
Yorkban 15 ezren, más városokban (Los Angeles, Chicago, San Fransisco) néhány ezren vettek részt.
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Innen ered a meleg felvonulás (gay pride day) hagyománya.
Nem kis részben Hooker munkásságának eredményeként és a hatvanas évek melegmozgalmainak tevékenysége folytán 1973. december 15-én az Amerikai Pszichiáterek Szövetsége (APA) kinyilvánította, hogy a
homoszexualitás önmagában nem pszichiátriai rendellenesség. Alkottak egy új kifejezést: a szexuális orientáció zavara. Végül 1986-ban az APA a homoszexualitásra való összes utalást kivette a DSM-III R-bıl
(Mentális betegségek listája).

8. A hetvenes évek
Amerikában ebben a korszakban elıtérbe került a polgári jogoknak a politikai életben való érvényesítésének kérdése. A Carter-kormányzat hivatalosan fogadta a homoszexuálisok küldöttségét, de ugyanakkor
ebben az idıszakban bocsátottak el a légierıtıl egy ırmestert (Leonard Matlovich-ot) homoszexualitás
miatt.
A nyugati (fıleg amerikai) radikális feminista mozgalmak a leszbikusságot nemcsak elfogadták, hanem kívánatosnak tekintették, mivel ezáltal a nık párkapcsolatukban is megszabadulhatnak a hímsoviniszta elnyomás alól. Számos leszbikus kommuna alakult szerte az Egyesült Államokban. A konzervatívabb feministák ugyanakkor féltek, hogy a leszbikusság bélyege meggátolja ıket társadalmi céljaik elérésében, és ez
töréshez vezetett a feminista mozgalmon belül. A leszbikus feministák nemcsak a heteró feministákat ítélték el, akik „lefekszenek az ellenséggel”, hanem a butch/femme párokat is,
akik szerintük „reprodukálják az elnyomó heteroszexuális párkapcsolati modellt.”
1978-ban óriási megdöbbenést keltett, hogy a népszerő, nyíltan homoszexuális Harvey Milk tanácstagot meggyilkolták. Az elsı nyíltan meleg politikus a
hetvenes évek elejétıl kapcsolódott be a San Francisco-i közéletbe és ért el
sikereket különbözı tisztségekben. Az ı történetét sikereit és kudarcait dolgozza fel a Harvey Milk napjai (The Times of Harvey Milk) címő dokumentumfilm (1984), illetve Gus Van Sant 2008-as izgalmas

42. Harvey Milk

életrajzi drámája, a Milk.
A korszak hírhedt homofóbja, Anita Bryant popénekes, egykori szépségkirálynı,
a hetvenes évekre vallási megszállottként szükségét érezte, hogy fellépjen a homoszexuális

mozgalmak

ellen.

„Mentsétek

meg

gyermekeinket

a

homoszexualitástól!” (Save Our Children…) elnevezéssel mozgalmat indított, „a
melegek nem tudnak szaporodni, meg kell változniuk” – hirdette.
43. Anita Bryant
23

De ezek az ostoba ellenkampányok sem tudták megállítani az LMBT-közösség mozgalmainak továbbfejlıdését.
1977-ben rendezték San Francisco-ban az elsı leszbikus és meleg filmfesztivált.
A nemzetközi melegmozgalom számára ekkortájt Amerika jelentette a modellt, az NSZK-ban 1969-ben
módosították a büntetı törvénykönyvet, felszabadító csoportok mőködése terjedt
el, 1972-ben adták ki elıször a Gay News-t Londonban, meleg egyházi gyülekezetek
alakultak.
1978-ban Coventry-ben (Nagy-Britannia) megalakult a Nemzetközi Meleg Szövetség (In44. Az ILGA logoja

ternational Gay Association – IGA), amely 1986-tól lett International Lesbian and
Gay Association – ILGA.

Ugyanebben az évben használták elıször a szivárvány zászlót,
mint a homoszexualitás szimbólumát. Ekkor még 8 színnel.
Késıbb, gazdasági okokból hat színőre „csökkent” a sávok
száma, amelyeknek külön jelentésük van: Vörös = élet; Narancs
= gyógyítás; Sárga = nap; Zöld = természet; Indigókék = harmónia; Ibolya = lélek

45. Az első változat

Amszterdamban szintén 1978-ban alakult meg a Homodok, az azóta legnagyobb nemzetközi LMBTarchívummá fejlıdött intézmény. Ma IHLIA (Internationaal Homo/Lesbisch Informatiecentrum en
Archief) néven mőködik, és két részbıl áll: az Amszterdami (IHLIA-Homodok) az Amszterdami Város
Könyvtár része, Leeuwardenben pedig az IHLIA-Anna Blaman Ház található.
Az 1968-at követı idıszak kiemelkedı alkotásai: Bernardo Bertolucci készített filmet a Megalkuvóból
(1969), Lucchino Visconti a Halál Velencében-t vitte filmre (1972), Pier Paolo Pasolini Theoremája (1968) is
feltőnést keltett, csakúgy, mint Fleischmann: Vadászjelenetek Alsó-Bajorországból (1968) címő alkotása. A melegek komikus ábrázolása is megjelent: Vámpírok bálja (1967), İrült nık ketrece 1-2. (1978). Federico Fellini:
Casanova címő filmjéhez leforgatta, majd kivágta a homo-jeleneteket. Rainer Werner Fassbinder: A szabadság ököljoga (1974) címő filmjében a kihasznált buzi képét festette le. Egyéb jeles alkotások: Kabaré (1972);
Fassbinder: Petra von Kant keserő könnyei; Derek Jarman: Sebastiane; Sydney Lumet: Kánikulai délután; Ettore
Scola: Egy különleges nap (1977)
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9. Az 1980-as évek kihívásai
A korszak egyik nehézségét az új konzervativizmussal folytatott küzdelem jelentette. A melegmozgalmon
belül a homofil és a felszabadítási szárny között tovább feszült az ellentét. Ám az akkor még legyızhetetlen, rettenetes kór megjelenése és terjedése a melegek között, sok mindent megváltoztatott.
1981-ben jelent meg a The New York Times-ban tudósítás elıször egy, a homoszexuálisok között terjedı
ritka rákfajtáról. Amerikai fiatal homoszexuális férfiakon ekkortájt észlelték a Kaposi szarkóma agresszív
formáját (Pneumocystis carinii okozta pneumonia), illetve azt, hogy a betegek immunrendszere súlyosan
károsodott.
A következı évben született az AIDS elnevezés (Acquired ImmunoDeficiency Syndrome) azaz szerzett
immunhiányos tünetegyüttes. 1983-ban a francia Pasteur Intézetben Luc Montagnier-nek sikerült elkülönítenie az AIDS vírusát – akkor még LAV elnevezéssel. És az is hamar kiderült, hogy heteroszexuálisokat is
megtámadhatja a kórokozó. 1984-ben Robert Gallo (USA) különítette el a HTLV-III vírust mint az AIDS
kórokozóját, majd kiderült: ez ugyanaz, mint a LAV. A kórokozó 1986-ban kapta meg hivatalosan a HIV (humán immunhiányt okozó vírus) elnevezést. 1987-ben engedélyezték az
elsı HIV-ellenes gyógyszert, az AZT-t. És ugyanebben az
évben született a Names Project AIDS Memorial Quilt, amelynek
keretében az AIDS-ben elhunytak tiszteletére készített takarókat állították ki Washingtonban. Azóta is rendszeresen így
állítanak emléket a kór áldozatainak és hívják fel a figyelmet a

46. Az AIDS takarók kiállítása

betegségben szenvedık problémáira.
A HIV-fertızés és az AIDS-betegség megjelenése a melegek korábbi beállítódását megváltoztatta és a közösségi attitőd erısödését alakította ki. A leszbikus és a meleg férfi közösség közeledni kezdett egymáshoz,
illetve a korábbi hedonizmussal szemben számos meleg szervezet a tartós kapcsolatok és a heterókéhoz
hasonló életforma mellett tört pálcát.
Új szervezetek alakultak (Gay men’s Health Crisis, ACT Up)

A nyolcvanas évek elején az Európa Tanács, illetve az Európai Parlament is kiállt a melegek jogai mellett.
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1981-ben az Európa Tanács Parlamenti Közgyőlése elfogadta a 924 sz. ajánlását a homoszexuálisokkal
szembeni hátrányos megkülönböztetésrıl, amelyben az alábbi célokat fogalmazta meg:
− a tagállamok szüntessék meg az azonos nemőek közti szexuális kapcsolatok büntetıjogi üldözését;
− állapítsanak meg azonos beleegyezési korhatárt az azonos- és különnemőek közti szexuális kapcsolatokra;
− szüntessék be a homoszexuális személyekkel kapcsolatos rendırségi adatgyőjtést, illetve a homoszexuális személyek kötelezı orvosi kezelését;
− tegyenek lépéseket a homoszexuálisok elleni foglalkoztatási diszkrimináció ellen;
− biztosítsák, hogy a homoszexuális szülık ne szenvedjenek hátrányt gyermekük elhelyezése és a velük való kapcsolattartás során.
1984-ben az Európai Parlament elfogadta elsı olyan állásfoglalását (resolution), amelyben a leszbikusok és
melegek jogait támogatja. /The Resolution on Sexual Discrimination at the Workplace (OJ 1984 C
104/46-48)/. Ez az állásfoglalás Vera Squarcialupi rapportır jelentése alapján
született.
1986-ban Joseph Ratzinger bíboros (késıbb XVI. Benedek, manapság nyugalmazott pápa) egy püspököknek írott körlevélben ördöginek nevezte a
homoszexualitást.

47. Ratzinger
a nyolcvanas években

Ebben az évtizedben a melegséget egyre több országban már nem mentális zavarként kezelték. Folytatódott a homoszexualitás dekriminalizálása Európán kívüli térségekben (Új Zéland, 1986; Izrael, 1988), valamint a hetero- és homoszexuális kapcsolatok beleegyezési korhatárának egységesítése (Franciaország,
1982) Már elıfordult, hogy partnerkapcsolat elınyeit élvezhették a meleg párok
(Kanada, 1982). 1989-ben Dánia engedélyezte elıször az azonos nemőek regisztrált
párkapcsolatát, amely hasonló a heterók házasságához, de nem tartalmazza az örökbefogadás, a mesterséges megtermékenyítés és az egyházi esküvı lehetıségét.
Az elsı Melegolimpia (Gay
Games) versenyeit 1982. augusztus 28 és szeptember 5.
között tartották San Francisco-ban, 50 ezer résztvevıvel.
48. Az első Meleg Olimpia
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A nyolcvanas évek legfontosabb filmjei: Querelle, 1982; A pókasszony csókja, 1984; A szerelem sivataga, 1985;
És a zenekar játszik tovább, 1987; Én szép kis mosodám, 1988; Maurice, 1986; Caravaggio; Kakukktojás
A korszak legnépszerőbb meleg, leszbikus popsztárjai: Elton John, Boy George, Jimmy Sommerville, k.d. lang,
vagy az Erasure együttes.

10. A kilencvenes évek
A közép-európai posztkommunista országokban a rendszerváltozások után kezdett kialakulni a meleg színtér. Ezekben az országokban a homoszexualitás vagy illegális vagy megtőrt, de el nem fogadott szokásnak
minısült. A politikai-gazdasági változások után sorra nyíltak a meleg szórakozóhelyek, civil szervezetek
kezdték a mőködésüket, meleg lapokat alapítottak. A keletiek sok segítséget kaptak a nyugati meleg szervezetektıl az emberi jogok kiterjesztéséért folytatott küzdelemben, illetve a meleg infrastruktúra kialakításában, az érdekérvényesítésben, a lobbizásban.
Az évtized második felében Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban az LMBT-személyekre már
mint potenciális szavazótáborra tekintettek a politikusok: több országban a vita már arról folyt, lehet-e
valaki homoszexuális a hadseregben, házasodhatnak-e az azonos nemő párok vagy hivatalos együttélésükre
külön jogszabály alkotandó, örökbe fogadhatnak-e gyermeket stb… A fejlett gazdaság pedig egyre inkább a
fizetıképes keresletet látja a jól keresı, igényes melegekben, leszbikusokban.
Az európai uniós jogalkotói tevékenység középpontjába is a munkahelyi diszkrimináció, az azonos nemő
párok együttélésének szabályozása (házasság, élettársi kapcsolat, regisztrált partnerkapcsolat), valamint a
gyermeknevelés, a szociális biztonság, az egészségügyi és egyéb társadalombiztosítási ellátások biztosítása a
meleg pároknak, illetve a magánélet egyéb kérdései kerültek-kerülnek. A legutóbbi években pedig a
transznemőek jogai biztosításának megoldásai is fontos témává váltak.
1994. február 8-án született az Európai Parlament állásfoglalása (A3-0028/94) a meleg és leszbikusok egyenlı jogaiért az EU-n belül, ennek keretében meghatározták, mit tegyenek a tagállamok és az EU szervei a
diszkrimináció ellen, összeállították az LMBT-jogok agendáját (benne a házassági jog). Az állásfoglalás
Claudia Roth jelentése alapján készült. Az Európai Parlament 1998. szeptember 17-én bocsátotta ki állásfoglalását a melegek és leszbikusok egyenlı jogairól az Európai Közösségben.
1997-ben fogadták el és 1999-ben lépett életbe az Amszterdami Szerzıdés, amelynek 13. cikkelye az
antidiszkriminációs jogalkotási hatáskört a nemen kívül kiterjesztette más tulajdonságokkal rendelkezı
társadalmi csoportokra is, azaz a jogszabály lehetıvé teszi, hogy az Európai Unió tagállamaiban a melegség
miatti diszkrimináció ellen is lehet szabályokat alkotni. Az akkor még csatlakozni szándékozó államok –

27

köztük Magyarország is – kénytelenek voltak a melegeket hátrányosan megkülönböztetı jogszabályaikat
eltörölni.
Az ENSZ nemzetközi egészségügyi szervezete, a WHO törölte a Betegségek Nemzetközi Osztályozása (BNO)
fejezetei közül a homoszexualitást. A BNO-10 (ISD-10) elıkészítése 1983 és 1992 között zajlott, e munkafolyamat

alatt,

1990.

május

17-én

lezajlott

tanácskozáson

törölték

a

homoszexualitást a katalógusból. A BNO-10, azaz az eddig legfrissebb változat
1993. január 1-jén lépett életbe.
1991. december 1-jén tartották az elsı AIDS Világnap-ot.
1992-ben rendezték az elsı Eurogames-t (európai szintő LMBT sportbajnokság) Hágában (Hollandia) – 5 országból, 300 résztvevıvel. E rangos rendezvény helyszínét

49. A piros szalag

2012-ben Budapest adta. A sikeresen lebonyolított rendezvényt a Friss Gondolat
(FRIGO) egyesület szervezte.
A kilencvenes években sorra születtek olyan filmek és egyéb alkotások, amelyekben már nem lelkibeteg,
nevetséges, szánalmas, érzelmi béklyóiban vergıdı LMBT-személyek jelentek meg csupán, hanem hétköznapi, teljesen átlagos, vonzó, jó kedélyő nık és férfiak, akik nem feltétlenül vagy egyáltalán nem felelnek
meg a sztereotípiáknak. Vagy ha mégis, azt sem kell feltétlenül elutasítani. Természetesen az AIDS témája,
a gyógyíthatatlan betegség drámaisága (Philadelphia) számos alkotót megihletett. Újabb popsztárok (George
Michael, Stephen Gately, a Boyzone tagja stb.) számára már nem szégyen, sıt büszkeség vállalni önmagukat.
A filmdömping hatására olykor megkérdıjelezhetı minıségő mővek is kikerültek az alkotók kezei alól, új
jelenségként tapasztalható: egyre több televíziós sorozatban és szappanoperában szerepelnek melegek,
leszbikusok. Ezzel nagymértékben érzékelhetıen segítik az LMBT-emberek elfogadását a televíziónézı
milliók körében.

11. Az ezredforduló után
Egyre több állam engedélyezi a melegek együttélésének valamilyen formáját (élettársi viszony, regisztrált
párkapcsolat, házasság stb. ). 2001. április 1-jétıl – a világon elsıként – Hollandiában a hagyományos házassággal azonos jogok illetik meg az azonos nemőeket is, ha egybekelnek. 2005-ben Kanadában megszületett a Civil Marriage Act – a melegházasságról. Ugyanebben az évben Spanyolországban is engedélyezték a
melegházasságot, Kalifornia államban pedig a melegházasság engedélyezését Schwarzenegger kormányzó
megvétózta ugyan, de a Legfelsıbb Bíróság alkotmányellenesnek tartotta a melegházasság betiltását.
A közbeszéd témájává, a választási kampányok részévé vált a gyermekek örökbefogadásának kérdése (Svédország 2002-ben teszi lehetıvé az azonos nemő pároknak is ezt), az együtt élı azonos nemő párok szo28

ciális biztonsága (munkanélküli-, baleseti ellátás, özvegyi nyugdíj az elhalt jogán stb.), az elhalt partner utáni
öröklés lehetısége.
2002-ben Kínában is megvalósult a homoszexualitás dekriminalizációja.
2000. november 27-én született az Európai Unió Tanácsának 2000/78/EK irányelve a foglalkoztatás és a
munkavégzés során alkalmazott egyenlı bánásmód általános kereteinek létrehozásáról (Employment Equality
Directive). Az irányelv a vallás, meggyızıdés, fogyatékosság, életkor vagy szexuális irányultság alapján és
kizárólag a foglalkoztatással és a munkavállalással összefüggı kérdésekre vonatkozóan biztosítja az egyenlı
bánásmódot és lehetıséget ad pozitív diszkriminációs intézkedések alkalmazására.
Az

Európai

Parlament

2006.

januárban

kiadta

állásfoglalását

a

homofóbiáról

Európában

[PC_TA(2006)0018], amelyben elítéli a homofóbia terjedését, felszólítja a tagállamokat a jogegyenlıség
biztosítására, illetve a Bizottságot, hogy ügyeljen a 2000/43, 2000/78 irányelvek átültetésére a tagállamokban. 2006. júniusban született meg az Európai Parlament állásfoglalása a rasszista és homofób erıszak
fokozódásáról Európában [P6_TA(2006)0273 ].
2005. május 17-én tartották meg elsıként a Homofóbia-ellenes Világnap-ot (IDAHO – International Day
Against Homophobia) Az emléknapot 2004-ben Louis-Georges Tin, francia egyetemi tanár egy kanadai hasonló nap alapján vetette fel. A dátumot egy korábbi esemény alapján választották ki: 1990. május 17-én
döntött az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) a homoszexualitásnak a BNO-ból való törlésérıl.
Európai melegszervezetek tevékenységének elismerése, hogy 2006-ban az ENSZ Ecosoc (Gazdasági és
Szociális Tanács) konzultatív státuszát kapták meg. Az ILGA-Europe, az LSVD (No) és az LBL (Dánia)
nevő szervezeteket érte ez a megtiszteltetés.
A Yogyakarta alapelvek
A Jogászok Nemzetközi Bizottsága (International Commission of Jurists) és a Nemzetközi Emberi Jogi Szolgálat
(International Service for Human Rights) az emberi jogi szervezetek koalíciójának képviseletében 2006.
november 6. és 9. a Yogyakartai Gadjah Mada Egyetemen (Indonézia) tanácskoztak a nemzetközi emberi
jogi szabályok alkalmazásáról a szexuális irányultsággal és nemi identitással kapcsolatban. Céljuk volt nemzetközi jogi alapelvek kidolgozása, olyanoké, amelyek a nemzetközi jogot alkalmazzák az emberi jogok
szexuális irányultságon vagy nemi identitáson alapuló megsértésének esetére. Valamit célul tőzték ki azt is,
hogy összehangolják és egyértelmőbbé tegyék az egyes államok emberi jogi kötelezettségeit.
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A konferencián 25 ország 29 neves emberi jogi szakértıje vett részt és egyhangúlag fogadták el a
Yogyakarta alapelvek a nemzetközi emberi jogi szabályok alkalmazásáról a szexuális irányultsággal és nemi identitással
kapcsolatban címő dokumentumot.
A dokumentum nem nemzetközi egyezmény, ahhoz államok hivatalosan nem csatlakozhatnak, mégis számos állam jelentette be, hogy magára nézve kötelezınek fogadja el az alapelveket. Az emberi jogok
érvényesülését vizsgálni hivatott szervek (ENSZ Emberi Jogi Tanácsa,
ENSZ emberi jogi fıbiztosa, ENSZ menekültügyi fıbiztosa, Európa
Tanács emberi jogi biztosa) munkájuk során az alapelvekben foglaltakat is számon fogják kérni a tagállamokon.
A dokumentum magyar fordítását a Háttér Társaság a Melegekért adta ki
a Norvég Civil Támogatási Alap által támogatott, Az LMBT emberek esélyegyenlıségének horizontális politikává tétele elnevezéső programja
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keretében.
A kétezres évek elsı felétıl egyre több országban vállalják fel híres közéleti emberek is a melegségüket. A
politikusok közül elsıként Berlin szociáldemokrata fıpolgármestere Klaus Wowereit tette meg e lépést: –
Meleg vagyok, és ez így rendben van – mondta a politikus. A párizsi fıpolgármester, a szocialista Bertrand Delanoe
szintén meleg, a német liberális Guido Westerwelle egy nyilvános rendezvényen partnerével jelent meg. NagyBritanniában Ron Davies, az elsı Blair-kormány tagja, valamint Peter Mandelson, munkáspárti politikus és
miniszter, Európai Bizottsági biztos ismerték el: a róluk szóló „híresztelések” igazak. További politikusi
elıbújások: Margot James, brit konzervatív képviselı; Volker Beck, német zöldpárti politikus; Annise Parker,
Houston polgármestere (2010-); Louise Frevert, dán konzervatív politikus, Frédéric Mitterrand, francia kultuszminiszter (2009-), Ocudzsi Kanako, elsı nyíltan leszbikus japán politikus, Jóhanna Sigurðardóttir, Izland
miniszterelnöke (2009-), Krystian Legierski, lengyel önkormányzati képviselı (2010-). Néhány színész és
sztár: Ricky Martin, Cyntia Nixon, Duncan James, Meredith Baxter.
A korszak nagy filmjei: Brokeback Mountain, TransAmerica, Outrage, Milk.
A média számára már egyáltalán nemcsak a melegek ritka különlegessége, a transzvesztiták figyelemfelhívó
megjelenése a fontos. Számtalan komolyan veendı cikk jelenik meg a melegek, leszbikusok, biszexuálisok,
transznemőek valós problémáiról is. Filmek, színházi elıadások, regények, televíziós produkciók már-már
elengedhetetlen szereplıi hétköznapi melegek. Néhol igen színvonalas mővek is születnek (Sírhant mővek
stb.), s hozható példa az igénytelenebb szappanoperákra is.
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