
Egymásra uszítva.
A folyóirataink éppen mostanában zárták le a nemek harcával kapcsolatos
eszmecserét. Bennem itt a távolban és sötét mélységeimben még sistereg né-
hány gondolat. Mindannyiónkat fenyeget azonban Szabó Dezső kétélű gondo-
lata a vitás kérdéseink „eldöntési" módszeréről... „mert kutatásaink, meg-
állapításaink célja sohasem az, hogy megmondjuk az igazat. Ez önmagában a
legpusztítóbb, legembertelenebb és legízléstelenebb mánia... Nekünk az igaz-
ságból mindig csak annyi kell, amennyi elég arra, hogy a jövő felé igazítás
nagy feladatát elvégezze."

Ám legyen, ne tudjuk az igazat emberi kapcsolatainkról sem, ha pusztu-
lás az ára, vitorlát a jövő felé!

De: „Kinek van a kezében a varázspálca, amellyel az átpillanthatatlan
teljességből elbűvöli az igazság azon darabkáját, amely csalhatatlan bizony-
sággal végzi el a jövő felé igazítás nagy feladatát."

Ez lenne hát a választék? A puszító, ízléstelen „igaz", vagy a — varázs-
pálca híján — szükségképpen hamis?

A pusztítást, összes embertelenségével szenvedhetjük, de hiába, ilyen
áron sincs varázspálca... Legfeljebb higgyünk benne. Ám valljuk be, hogy
az csak a sajátunk, csak a mi „jövőnket" igazítja... valahová.

Nincs esélye tehát az alábbi gondolatoknak sem, hogy a fönti ellentmon-
dást nagy, igaz és mégsem pusztító szintézisben feloldja. Olyan, csak olyan
lehet, mint az összes többi témájában hasonló írás: igazságcsírákat megfo-
galmazni és életben maradni.

Történelmi szerepváltás avagy genetika?

A Moirák (Klothó megfonta
Lakheszisz kimérte,
Atroposz elvágta)

csak egyetlen isteni kötelességet róttak Aphroditéra: hogy szeretkezzék.
Egyszer azonban Athéné rajtakapta, hogy titokban a szövőszék mellett

ül és dolgozik... Aphrodité hosszasan mentegetődzött és ettől fogva soha
többé nem dolgozott.

A Zeusz-féle patriarchális berendezkedés „válsága" már több tucat év-
százada létezik (már Héra tiltakozik). így aztán nincs is értelme válságról
beszélni. Azért sem, mert nincs egyetlen gazdasági-társadalmi formáció,
amelynek érdeke lenne a szereposztás-változtatás-módosítást elismernie. Mi
marad?

A „történelmi szerepek" megőrzése érdekében a társadalmi méretű konf-
liktusokat mikroszférába utaljuk, a társadalom szabta-adta aktuális erkölcsi
nihilt genetikailag „magyarázzuk".

A nőknek úgy kellene tenni, mintha Aphroditék lennének, amikor az nem
sikerül(het), még mindig tartósítja az eredeti történelmi szerepeket a génál-
lományra való hivatkozás. A férfi és nő két külön világ — ami genetikailag
ugyan valóban igaz —, de hogy milyen érzelmi, erkölcsi, önmegvalósításbeli,
gazdasági stb. aszimmetriához ad meg ez a genetikai különbözőség jogosít-
ványt, azt a XX. század embere tudhatná. Talán...
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Egy — alább többször idézett — pszichológusnő (B. G. S.) szerint: „A
szociológus szerint az emberek csupán annyira lehetnek emancipáltak, ameny-
nyire a társadalom is az. A pszichológus szerint ez másképp van."

Ebből nekem az következne, hogy az ember, egyben az emberi kapcsola-
tai — nem mechanikusan determinált egy adott társadalmi erőtérben, hanem
bizonyos szabadsági fokokkal létező, öntörvényekkel működő autonomitás
ennek összes kínjával. A pszichológusnő „másképpen"-]e azonban két telje-
sen különböző irányú és mechanizmusú meghatározottság közös nevezője,
(ahogyan talán majd az alábbi idézetekből a rabulisztika vádja nélkül is
kiderül).

Szabó Dezsőre emlékezve maradjunk csak a felszínen alkalmazható va-
rázspálcánál körülbelül így: egy alma meg egy k ö r t e . . . az annyi mint két
gyümölcs.

KAMPÁNYMUNKA FOLYIK most a „nemek harcának" további élezé-
sére, a harcszíntér családba szorítására. Egy hétig figyeltem, olvastam olyan
„szemüveggel", amivel kiszűrtem tv-ből, rádióból, újságokból azokat a gon-
dolatokat, amelyek manipulációjukkal „gyúrják" a köztudatot. Összemosnak
társadalmi és emberi tényezőket (ahol emberi-tökéletlen, de nem egyenlő tö-
kéletesedni vágyó), megváltozhatatlan tényként kezelik emberi kapcsolataink
esélytelenségét. Az ,,ez van, másoknak is szar" nagyszabású gondolat
felé löknek mindenkit vigaszért. „Ma még elég általános, hogy a szülők úgy
élnek gyerekeik előtt, mintha egymás számára nem lennének fontosak, mint-
ha semmilyen érzelmi erotikus kapcsolat nem lenne köztük, és végül ezt ma-
guk is elhiszik." (D. G. J.)

Nem csoda. Kivételes egyéniségek képesek arra, hogy viselkedésük, ön-
magukról alkotott képük alapvetően más legyen, mint amit a változó
közvélemény róluk tud és tőlük megkíván. A partikularitás egyik legfőbb
terméke a konformitás. A „mások is így csinálják" konform motívum nem-
csak a tett indoklása, hanem végsősoron oka. Az önigazolás, önfenntartás
pszichikai szférájában mindez nem tudatosan van jelen. (Heller Ágnes nyo-
mán.) Nem gondolom, hogy minden ezen a manipuláción múlik, de nem ha-
tástalan.

„A férjek bűntudatosak lesznek, mert nem tudják ellátni az otthonterem-
tő női funkciókat, nehezen bírják a rabságot. . . Az asszonyok az ősi női
feladatok, szerepek betöltését — szeretet, megértés, melegség, a harmonikus
otthon kialakítását — elhárítják." (B. G.S.)

MI AZ EREDENDŐ OKA ennek a szerepváltásnak, illetve szereptévesz-
tésnek? A nők munkába állása. Ez pedig sokkal inkább társadalmi kényszer
a XX. században, mint emancipációs törekvés. Kétlem, hogy a feministák
zászlaja alatt vonulnak az asszonyok három műszakban a szalag mellé. Más
esetben pedig nem kell semmilyen zászló az asszony-ember munkában ön-
megvalósító vágyaihoz, hiszen ez ,.emberi-vágy". Igaz, hogy az alkotóerő, ha
nem működhet a maga területén, destruktívvá válik az interperszonális és
csoportközi kapcsolatokban, és ennek igen nehéz ellenállni. Ez a destrukció
manapság igen gyakran ered a nőktől". Ahhoz, hogy a nők manapság Aphro-
diték legyenek igazi zsarnoknak kellene lenniük. Azt mondani a férjeiknek:
vállald fel az ősi családfenntartó férfi szerepét, s én is az ős-asszonyt alakí-
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tom majd! (így persze már csak a destruktív magatartás veszélye maradna,
plusz az ország végső gazdasági csődje.) Ehelyett mit csinál a mai nő? Sem
nem igazán Aphrodité, sem nem igazán zsarnok, kényes egyensúlyokat igyek-
szik teremteni a két szerep között, sok kudarccal.

Mit mutatna egy elemzés a nők teljesíthetetlen szerepek miatti bűntu-
datáról?

Nem igazán jó anya (mindig későn megy a gyerekért az óvodába). Nem
igazán jó munkaerő, mert nem bírja a teljesítmény-versenyt és a gyerek be-
teg szokott lenni(magának majd elszámol valahogy, bár félő, hogy destruk-
tív lesz). Nem igazán jó feleség (megint elfelejtette felvarrni a gombot ide,
a cipzárt oda, otthagyta a mosatlant). Nem igazán csinos nő már (megszült
már egy-két gyereket, lassan mindenki fiatalabb, jobban ölözött lesz, de nincs
pénz ruhára, kozmetikusra — vagy mégis elvegye? Nem igazán jó társ, mert
nem képes teljes emberként részt venni férjének a munkájával kapcsolatos,
a társadalomban elfoglalt helyzetével összefüggő problémáiban.**

Ha hallgatólagosan elfogadjuk — bár talán van benne valami —, leegy-
szerűsítés, hogy a nő „társadalomban elfoglalt helyzetével összefüggő prob-
lémái" . . . csak jelentéktelenebbek, kevesebb értékkonfliktust hordozók le-
hetnek, akkor is vannak. „Teljes emberként részt venni" szükségszerűen kép-
telen. A nő most is csak az az egyetlen ember, aki 30—40 éve volt, ugyanaz-
zal és nem nagyobb az energia-érzelemháztartással. A férfiak szerepkonflik-
tusai mellé tegyük oda a nőkét is. A megfelelni képtelenség okozta férfi-
bűntudathoz a nők bűntudatát. Ettől persze még egyik félnek sem jobb, de
az előbbieket felismerve, koncentrálhatnak értékeik védelmére. Tudhatnák:
a családi mikrokozmoszban robbanásra kész egy makrokozmoszban begyúj-
tott, a család teherbírását messze meghaladó, szétfeszítő hatású bomba.

A párkapcsolatok jelentős része azonban még nem ettől a bombától esik
szét. A kommunikációs kultúránk silánysága, az empátiára képtelenség mel-
lett létrejött kapcsolatok sokasága ér véget pusztán azért, mert idővel — egy-
szerűen a kommunikáció gyakorisága miatt — mégiscsak megtudnak és meg-
éreznek egymásról-egymásból olyan dolgokat, ami esélytelenné teszik a kap-
csolatot.

Tételezzünk fel egy ideálisan startoló párt. Szerelemre épülő házasság,
szövetség a „kultúrcélok" (Young) érdekében. A továbbiak csak ilyen esetre
vonatkoznak. Akkor is, ha nem feltétlenül ez az eset a tipikus, s akkor is,
ha az ideláis esetbe is becsúszhat az egyik vagy másik fél személyiségfejlődé-
sének diszharmóniája, hogy ti, nem adott életkorhoz kapcsolódó értékek (pl.
kultúrcélok) hanem jóval infantilisabb „elvek" irányítanak.

A rostán még most is fennmaradó kivételek olyan tartalékokkal rendel-
keznek, amelyből évekig meríthetnek. A szaporodó konfliktusok jelzik, hogy
a kezdeti tartalékok kimerülőben vannak. Folyamatos feltöltés lenne szüksé-
ges, tervszerű megelőző karbantartás", hiszen a kezdeteknél sem a semmiből
teremtődött a kapcsolat. A későbbiekben azonban oly magától értetődően
van, hogy elhisszük, a végtelenségig kiszipolyozható, kifacsarható. Közben
ugye a szerelem múlik, éppen az előbbiekkel „múlatják".

AHHOZ KELLENE VÁLTOZTATNI a nemek szerepén, hogy ez az újra-
és újratöltés megtörténhessen. Mert ez az, amire a nő már egyedül nem lehet
képes. Nem a mosogatólében kell szétáznia a férfinak, sajnos sokkal többről
— nehezebb feladatról — van szó, mint pusztán a „harmadik műszak". An-



nak problémái alig jelentenek többet a tyúkpereknél a magát mutató
szerepátigazítások nagyságrendjéhez képest. Ha a férfi a klasszikus asszony-
szerepek olyan feladataiból, mint a „szeretet, megértés, melegség, harmoni-
kus otthon kialakítása" stb. átvállal valamennyit. Biztos, hogy lehetetlenebb
ez a „feminizált" férfiszerep, mint a férfiasított női?

Hadd másolhassak ide egy részletet Eszterházy Fuvarosokjából, egy —
egyébként — gyönyörűséges részletet példaként arra, hogyan lényegülnek át
történelmileg kialakult szerepek eredendő (causa sui), nemi szerepekké: (a
beszélő hímnemű, Bolondka nőnemű).

„Rendben, Bolondka, kedveljük, ha beszélsz, s ha így kedveljük, ha te
vagy a mi élő lelkiismeretünk, kedveljük ha elmés vagy és szórakoztató és
azt, ha nem kímélsz minket, ha furdalsz, ostorozol... lám te megengedheted
magadnak, hogy erkölcsös légy, s ennek tiszta szívből örülünk, még tán nem
is hiú remény hinni ránk is hull rólad egy csekélyke örökkévalóság, kedvel-
jük az . . . izé nyakasságodat, nem mintha, mit szemünkre lobbantasz nem
tudnánk mindennek rendje van azonban, te erre születtél, mi arra. . ."

Sokat segítene az a szemlélet mindkét félen, ha a társadalmi nyilvános-
ság előtt folyó önmegvalósítási törekvéseik mellett az ennek hátteréül szol-
gáló — „mert szükségünk van rá, mert vágyunk rá" — emberi kapcsolat
egyúttal szintén önmegvalósítási területként szerepelne! Energiaráfordítások-
kal, akkor is, ha ezt ebben a teljesítménycentrikus világban nem díjazzák.
Széchenyi valahogy így gondolhatta: Az egyén önmegvalósítása a közösség
erejének felhasználásával, de ez meg is fordítható. Az egyéni önmegvalósí-
tás célja a családi közösség fönntartása. Egyik a másik nélkül elképzelhetet-
len. Mindezt persze ő is „kalandos ifjúságon" túl, a felnőtt programként gon-
dolhatta így, igen régen.

Ahogyan közeledünk napjainkhoz a programot, mintát sokkal inkább
olyan felnőtt figurák nyújtják, mint a Paál István rendezte Ványa bácsi Sze-
rebjakovja a magának más bőrére-életére menő látszólagos sikereivel, az em-
beri kapcsolatok asszimetriájának jó hasznosításával.

Vagsakegyon Spiro Imposztorában Borguszlonvszki vallja: Engem azért
kell szeretni, mert nagy lettem, és azért lettem nagy, mert óvakodtam sze-
retni. —

Középiskolás lányokkal, fiúkkal beszélgettünk ilyen dolgokról. Nézzük
meg két fiú vallomását:

„Hiszem, hogy nem törvényszerű az életet elrontani, ellaposítani, remé-
lem nem azoknak lesz igazuk, akik azt mondják hiába minden. Remélem so-
kan vagyunk, akik szebbet akarunk, miért minnél kevesebben vagyunk, an-
nál nehezebb.

„Képesek vagyunk-e magunk kölcsönös átadására, átvételére. Rövidtáv-
ra dolgozok, ha energiám szépen, öntudatlanul leadom. Hosszútávra dolgo-
zom, ha energiám beosztva adom le, ha képes vagyok újra és újra feltöltőd-
ni. Ki tud engem feltölteni úgy, hogy feltöltődhessem? Az, akit úgy tudok
feltölteni, hogy feltölthessen."

Tizenhét évesen nyakon ragadta a folyamat circulus-vitiosus voltát.
El kellene hinnünk, hogy a feladatok végtelen sokaságának — itt most

az emberi kapcsolat is mint feladat jelentkezik — nem tudunk felelni. Ez
nem feltétlenül lefelé nivelláláshoz vezet, hanem pontosabb önértékeléshez,
önhittség lefaragásához, a feladatok (azon belü az értékek, érzelmek) hie-
rarchikus kezeléséhez. A rendszer lehet nyitott és mozgékony, de kell hogy
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legyenek a „karakter erejét" jellemző állandósult és centrális értékbeli, ér-
zelmi jegyei... Az erkölcs egyik sajátossága az álhatatosság. Ez nem egy ér-
ték a sok közül, hanem az, amit más szóval a karakter erejének nevezünk.
Az erkölcs lényegéhez ugyanis nemcsak a partikuláris motivációk le-
győzése ill. kanalizálása tartozik, hanem az internalizált értékek relatív fo-
lyamatossága: az alkalmazási képesség. Még ha Heller Ágnesétől nagyon
különböző nyelven is, de valami hasonlót mond a „kis herceg-virág-róka"
történet is.

Ismét Széchenyi: „évszázadokig semmivel sem. törődünk, aztán hirtelen
fellázadunk . . . a lovak közé dobjuk a gyeplőt..."

A többség véleménye szerint a férfi oldja ki a bombát. „ . . . ne csodál-
kozzunk hát, ha a maguk módján ott büntetik zsarnokaikat, ahol tud-
ják.. ." (B.G.J.)

„ . . . Pszichés potenciazavarokkal küzdenek, alkoholizálással, szerelmi ka-
landokkal lázadnak..."

Tehát a férfiak azok, akik kisebb belső konfliktussal, így könnyebben és ha-
marabb alkalmaznak fellépő szeretet- és egyéb hiányaik pótlására külső kap-
csolatokat. Arra a feltöltődésre, ami asszonyukkal már nem sikerül. A nők
többsége kétszer is meggondolja ezt, mert Durkheim-mel vitatkozva, mégsem
olyan egyszerű lények. Ügy érzi, hogy többet veszítene (rombolna) mint nyer-
ne (megoldana) még akkor is, ha kalandja(i) sosem derül(nek) ki. A férfi —
egyébként „történelmileg is ráhagyományozott szereppel" — kilép, majd leg-
többször vissza, ez többször is ismétlődhet. Zsarnokáról úgy tudja, hogy zsa-
rolható —• úgy mintha be lenne kalkulálva — egy kis szeretettel, mert tulaj-
donképpen szeretik egymást, a gyerek(ek) létével, a válás szörnyképével.

A szeretet minden konfliktust kibír, kivéve, ha az egyik keményen „ne-
met" mond rá. Az ember (mindkét nemű) sérülékenyebb annál, hogy ezt elvi-
selje, hacsak nincs benne jó adag keresztényi alázat. A másik ember egyéni-
ségének, életének tisztelete tolarencia és szeretet kérdése.

Végtelenségig toleránsak vagyunk — lehetünk — azzal szemben, akihez
semmi közünk. Ha szeretünk — mivel „a szerelem sem lehet jobb, sem tisz-
tább, mint az ember, aki átéli" — minden érték-konfliktusnak szükségképpen
érzelmi színezete van és érzelmi konfliktusoknak érték-mozzanatai vannak.
A tolerancia lehetősége szűkül. (Szt. Ágoston.)

A bizalom visszaállításához most a bomba robbanás, a „nem" után —
mázsányi értékbeli és érzelmi konfliktus után — több energia-befektetés len-
ne szükséges, mint amennyit megspóroltak a kapcsolat kiürítése árán meg-
romlásáig. A legnagyobb válságból kellene megújultan, új minőséget felépít-
ve kikerülni. Ez szinte lehetetlen. A tény— a „nem" — bárhogyan is korri-
gálja az emlékezet, örökre közöttük áll. Az „új minőségű" kapcsolat érzelmi-
leg valamiképpen redukált, óvatoskodással, gyanakvással, félelmekkel, szere-
tet-elvonásokkal terhelt. Húzható-vonható, másodlagos frissességű már. Ez
pedig ok arra, hogy — most már mindkét fél — újból kilépjünk belőle.

Leszünk sorsrontók, önsorsrontók. Pedig hol vannak még a keményebb,
a teljes életben gondolkodást, a külső erőkkel szemben szövetséget igénylő
életfordulatok: társadalmi igazságtalanságok, betegség, halál?
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A válás bombája

A bírósági statisztikákból tudjuk hogy a válások zömét a nők kezdeményezik.
Azon gondolkodtam, hogy hányadrésze válik el ténylegesen a válásra ké-

szen álló nőknek. A „mintámat" gondolatban végig mustrálva arra jutottam,
hogy még a nagy számú válás ellenére is az elváltaknak többszöröse nem
megy el a döntő lépésig. Nem válik. Eddig nem volt eléggé destruktív, komp-
romisszuma majd felszínre hozza.

Válás esetén a jog valóban úgy viselkedik, mintha botfüle lenne jelen-
legi gazdasági (lakás) problémáinkra. Bizalma a gyerek odaítélésében a nő
felé fordul. Ennek két okát látom; mégis lehet hinni a nő anyai szereptelje-
sítésében normális körülmények között, vagy (és) a nők által kezdeményezett
válások okai már eleve magukban hordozzák ezt a nő számára „kedvező"
döntést. Nyilván van számos kivétel, ahol a döntés vitatható. Az azonban,
hogy a nő jól jár és „hallatlan fölény "-nyel rendelkezik, mert gyerekkel a
lakás... — egészen biztosan vitatható. „A gyakorlat inkább azt igazolja, hogy
válás esetén többnyire mindkét fél anyagilag lehetetlen helyzetbe kerül."
(F. Gy.) A férfit terheli a tartásdíj, visszasüllyedhet az albérlők sorába, s ér-
zékenyen érintheti, ha a nő a gyerek „láthatását" is korlátozza. Igaz, bár is-
merjük azt az álláspontot is, mely szerint az apák egy része csak válás ide-
jén veszi fel az apaszerepet. A nőnek az eddiginél intenzívebb anyaszerepé-
ben, ha egy kicsit is igényes önmagával szemben (azaz a partnerekkel szem-
ben), gyakorlatilag bezárultak a társkeresés felé vezető útjai. Az emberi
kapcsolatok kialakulásának feltételei és színterei épp úgy korlátozottak —
csak éppen kevésbé kézzel foghatók —, mint a lakásszerzésé.

Ha sok van még a nő életéből hátra, akkor az egyedüllétet elfogadni épp
olyan nehéz, mint az üres zsebbel való újrakezdést. A férfi — a „rabság"
megszűnte után — keresheti az új kapcsolatokat eddigi tapasztalatait tetszése
szerint értelmezve és alkalmazva.

A nő, aki válni szeretne, de nem teszi, nem tesz még valamit (csatlakoz-
va az elváltak többségéhez); nem szüli meg a második ül. harmadik gyereket.

Nem akarom aprópénzre váltani demográfiai vitáink nemzettudattal kap-
csolatos érvelését. Nem a népben-nemzetben gondolkodás hiánya az első aka-
dály. A nemzeténél sokkal korlátozottabb érvényességű — csak a családra
vonatkozó — pozitív jövőkép előbb hiányzik a gyerekek vállalásához.

A nők többsége megszülné, nevelné a gyerekeket, mert nő és vágyik a
gyerek után. De számot vethet — számot vet — azzal, hogy fokozódik a „meg
nem felelése" bizonyos szerepekben.

A szerelem, mint olyan

Miként tud kitartani egymás mellett két ember . . . a szerelem elmúltával. . ."
Mert elmúlik ugye — ezt szívjuk már az anyatejjel — s ez a tapaszta-

lat. Hol vannak a Philemonok Baukiszokkal, akik egymásnak parancsoltak
és egymásnak fogadtak szót?

Sok természeti törvény (pl. Newton I. törvénye) olyan összefüggést fo-
galmaz meg, aminek a tapasztalat (a természetben spontán végbemenő fo-
lyamat) mindig az ellenkezőjét mutatja. Kivéve, ha a lehetséges legoptimáli-
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sabb körülményeket biztosítjuk mi magunk a folyamathoz. És a törvényt
mégsem töröljük, ott nem igazodunk pusztán az érzékeinkhez. A potenciáli-
san lehetségest nem fedi le az egyszeri konkrét megvalósult. Nem kellene
néha az evidensnek hitt közhelyeinkre újból és újból és kellő távolságból „rá-
kérdezni"? B. Nagy László mondja valahogy így (Makk: Szerelem című film-
je kapcsán). A szerelem örök készenlét minden pillanatban... Korunk klisé
válasza erre a reklám szöveg: kinek van erre energiája? Shakespeare például
sokat tudhatott a vágyról, ami az emberben az örök szerelem iránt él. Ezt a
vágyat mi már álmainkban is letagadjuk.

„Nincs határa, mértéke a bánatnak, amit egyik ember a másiknak okoz-
ni tud, ezért vélekednek úgy, hogy érzéketlenné válnak, s ezzel együtt elve-
szítik az örömre való képességüket is, mert a kettő úgy függ össze, mint élet
és halál..." (B. Gy.)

„Catullus az első és sokáig az egyetlen, akinek számára az egyéni érték-
rend túlsúlya nemcsak annyit jelentett, hogy fittyet lehet hányni a hivata-
losan elismert értékeknek, hanem azt is, hogy az egyénnek a másik iránti
érzése, vele való egyéni kapcsolata föltétlen érvényű, az egész életet igénybe
vevő . . . ezért olyan modern a catullusi líra . . . Érzelme valóban egy egész
életre szóló volt... Tisztesség kedvéért: élt 34 évet... A. M.

Kifejezheti-e a vers a XX. századi ember érzésvilágát? Válaszodat indokold!
(I. oszt. magyar irodalom tankönyv.) Vajon mi a helyes válasz az iskolában?
Az ember hiába hallgat a szívére, a szíve nem mondja egy életen át fel-
tétlenül ugyanazt. Ez a fogalmazás igen t láló és sok-sok ember érzelem gaz-
dálkodására jellemző. Nem is gond ez, ha a változó színritmus némi önisme-
rettel párosul, azaz nem kezdünk bele a házasságdi, családosdi, főként gye-
rekesdi játékba, még akkor sem, ha partnerünk hosszabb távra hangolt ér-
zelmei mégis jóleső langymeleg „családi tűzhelyt" biztosítanak, ami mellé
már csak össze kell szedni a többi kellemeset.

Nem érdemes, mert hátha ez az aszimmetria partnerünknek — a látszat
ellenére — esetleg mégsem jól viselhető tartósan. Tragédiák elkerülhetők —
önzés helyett — némi felelősséggel. És a szívünk? Meghatározott biológiai
funkciókat lát el, de elbírja, ha más (nemi) szervek funkcióit is a nyakába
sózzák. Krúdy mily gyönyörűen énekelte „a vásárolt szerelem felemelkedését
az Ezeregyéjszakában". Ma különösen nem szószerint vásárolt, ingyen van,
mert mindkét fél mindenáron az ezeregy éj szakába vágyik, de hiába, összeha-
sonlíthatatlanul kevesebb igyekvésünkben a költészet..."

Végül, de nem utolsó sorban... szex

Soha be nem bizonyítható „hipotézisem": kielégületlen emberek megszámlál-
hatatlan sokasága jön-megy egymással szemben, adnak le „segélykérő", szá-
nalmas jeleket. A mindenáron nőhöz hozzányúlni vágyó férfiak az utcán,
autóból kihajolva, bátor vagy bátortalan megjegyzéseikkel. Állítólag a nők
szexuális kielégületlenségéről szóló statisztikák bizonytalanságukban is ijesz-
tőbbek. De statisztika sem kell, ha belehallgatunk a női közösségek hol sza-
badszájúan tréfálkozó beszélgetéseibe, hol fülledt hangulatú, visszafojtott röp-
szóváltásaiba. Hallgathatnánk . . . hogyan „porosodik".

. . . intézzem el magammal én is valahogy . . .

. . . azt hiszi, ha velem nem megy, majd másutt jól kukorét*ol, még ké-
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pes és elhiszi, csak azért, mert azoknak még van kedvük sikongatni akkor
is, ha sehol semmi...

. . . bedugja, elsül, kiveszi azt hiszi így megy ez.. .
A szemérmesebbek persze kíméletesebben fogalmaznak. A nők kielégü-

letlenségének okát keresve felbukkan újból és újból egy olyan ok is, ami
már-már mulatságos, hogy még mindig napirenden lehet: az egyébként tájé-
kozott, intelligens férfiak is olyan alapvető ismeretekkel nem rendelkeznek
a nő szexualitásának természetéről, aminek a lényege pedig minden primitív
kézikönyvben benne van, amit minden jó osztályfőnök középiskolában a
fiúknak, lányoknak elmondhatna.

„Amikor az ember elkezdődött gyakni, az asszony is mozogni kezdött.
Megmarkoltam a két vállát,, oszt odaszóltam neki mérgesen: ki b . . . i k jtt, én
vagy te?" (Vásárhelyi parasztok szexuál erkölcsi magatartása, Szenti Tibor
Forrás V.)

Alig fejez ki az előbbitől különböző viszonyt — mert a kölcsönösség ép-
pen úgy hiányzik — a mai városi „folklór" kifejezése is: „megkeféljük, meg-
dugjuk a nőt."

Kroetz „Meier" című darabjának előadásán Meiernek szeretkezés közben
minduntalan a főnökénél maradt márkás golyóstoll jár az eszében, mi több,
aktus közben fennhangon töpreng a toll sorsáról, meg-megállva feleségét kér-
dezi a visszaszerzés módozatairól. Meiernek még most „sikerül", az asszonya
örömtelen, s csak ímmel-ámmal társ toll-ügyben. A golyóstoll-effektus Mei-
ernél a társadalmilag konstruktív tevékenység hiánya miatt lép fel, ezt nem
tudja, ahogyan színpadon kívül is nehezen tettenérhető e hatás — de „pszi-
chés potenciazavarral" legközelebb a sarokba vonul és önkielégít. A kielégü-
letlen asszonyok mellől — mert az emberi ösztön-élet oly bonyolult és az
egyéniség fejlődése, oly rejtelmes — új kapcsolatokba menekítik férfiasságu-
kat. Ez persze pszichikailag követhető, de mégsem tisztán „szívhang". A go-
lyóstoll-effektus elől így — átmenetileg — elmenekülnek. Ha a nők keresik
az örömüket — ami még önmagában nem lehet emancipációs betegség —
mégis olyan, mintha ettől egycsapásra tönkre menne minden! Tovább „lazul-
nak" az erkölcsök, tovább csökken a nemek egymás iránti megbecsülése, to-
vább nő a gyerekek kiszolgáltatottsága . . . stb.

Kétségtelen, néha rossz nézni a vissza visszaköszöntő közhelyeket; ami-
kor a tizenéves „dolgozik" a huszonéves nő ellen, így aztán ő a harmincas
ellen, ebből adódóan ö majd a negyvenes ellen stb. Ha nincs szerencséjük
még mindannyian visszakaphatják, így lesz aztán szimmetria...

Az életkoron kívül még egy másfajta „hierarchikus" jelenség is ismert: a
vállalat igazgató a beosztottjaival, az orvos az asszisztensnőivel, a tanár
a tanítványaival, az öregedő művész a pályakezdő potenciális tehetséggel
óhajt átmenetileg feltöltődni. Kell, hogy legyen jelentése ennek az aszimmet-
riának is, valami nem kedvez az azonos súlycsoportú társulásoknak...

Sokan tartják, hogy egy kapcsolat alapvetően a szexen múlik. Ez szimp-
lifikálás a kapcsolatok bonyolultságához képest. Ám érdekes — vagy termé-
szetes módon — ahol a nemek közötti szereposztást elfogadhatóan megoldot-
ták, szeretetigényük nagyobb hányadát az adott kapcsolat elégíti ki, erős kö-
tődéssel együttesen kerülgetik a „bombát", nagyobb a kapcsolat konfliktus-
tűrése is — ott egyúttal a szex is rendben van.
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Ha arra gondolunk, hogy ez az egyetlen olyan szerep-szituáció, amely
vegytisztán és folyamatosan hordozza és átmenti az „eredeti" — nem törté-
nelmileg meghatározott — és lényegi nő-férfi szerepeket, akkor jelentősége
— Freud nélkül is érthető.

BÉKÉT...

„Ha a szülőnek nincs a gyerekétől független életcélja,... nem tudja megta-
nítani a másik ember egyéniségének, életének tiszteletére, segítésére, vagyis
nem tudja felkészíteni a barátságra, szerelemre, házasságra: a szimmetrikus
kapcsolatokra." (B. G. J.) Másképpen gondolom: lehet szülőnek gyerektől füg-
getlen életcélja, ennek ellenére már jó ideje nem vagyunk alkalmasak arra,
hogy felkészítsük őket „barátságra, szerelemre, házasságra", főképpen nem
szimmetrikus kapcsolatokra. Már arra sincs energiánk, hogy gyerekeinkkel
szembenézve átrendezzük arcvonásainkat és legalább vizet prédikáljunk mi-
kor bort iszunk. Bort iszunk, kész. Ezt ők világosan látják is. Nem tudom,
mi látjuk-e még, hogy mit csinálnak majd ők azzal a magukkal, amit mi
itt — a csatatéren — csináltunk belőlük. Lehet, hogy „szerencsénk" lesz, nem
látjuk majd. Mert férjeink korán halnak. (Bíró Dávid Valóság...) Talán egy-
két évtized, s a nők is beletanulnak egy új szerepbe (infarktus, rák, alkoho-
lizmus, öngyilkosság segítségével), s társként szegődnek a férfiakhoz. Most
hiába minden cikk, vita — a nők bűntudata fokozható ily módon —, de a
férfiak halálozási statisztikája e módszerrel nem csökkenthető. Senki nem
gondolhatja komolyan, hogy a nőknek így van jól, hogy a nő csak a sperma-
bankok idejére vár, s akkor majd az lehet élete értelme, hogy megszüli a kö-
vetkező generáció halálos kimenetelű csatáihoz szükséges katonákat.

A nagy szelj árású történelmekben — s melyik nem az — az igazság tö-
redéke érvényesül. Az igazság töredéke: igazságtalanság. Minél töredéke-
sebb, annál fájóbb.

Még szélvédett zugokból is úgy tűnik: ez már nem nagy „széljárás", ha-
nem „halálhuzat".

Mivel azonban az élet azokon múlik, akik bármily bűnökkel rakodtan,
de élnek, a tisztességesen élni-akaróknak — azon túl is, hogy ne irigyeljék a
hajlékonyabb szélkakasokat — marad feladatuk:

Mert nélkülük

„S dúlt hiteknek kicsoda állít
káromkodásból katedrálist?

S ki viszi át — fogaiban tartva
a Szerelmet a túlsó partra?"

Munkamegosztás? Persze.
De nem avitt társadalmi, nemi klisék szerint, hanem szabad, önmagára

és a világra ismerő modern személyiségek között.

ADAMIK MÁRIA
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