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Átkelés a Harmadik Part felé
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H am vas B éla

A magyarországi zöld mozgalom kezdete a közhie
delemmel ellentétben a Duna Kör tevékenységét meg
előző évtizedre, a 70-es évek második felére tehető. A 
mozgalom gyökerei a természetvédő-környezetvédő 
szerveződéseken kívül az erőszakmentes-békemozgalmi, 
az életreformer és a közösségi együttélést próbáló kez
deményezésekig nyúlnak; valamint a nehezebben szám
ba vehető szellemi csoportosulások vidékére, amelyek
ből a Hamvas Bélát kéziratosán olvasók, a Bokor kato
likus bázisközösség „földalatti egyháza” és az ant- 
ropozófus körök feltétlenül említést érdemelnek. A zöld 
média megjelenése pedig szorosan összefonódott a zöld 
mozgalmak hazai kialakulásával.

A „zöld sajtó” 1 első hazai lapja, a Sajtószemle 1983 
szeptemberében -  György Lajos kutatóorvos szerkeszté
sében -  az ELTE Természetvédelmi Klub kiadványaként 
60 stencilezett példányban látott napvilágot. Máig kéthe
tente jelenik meg 80 tevékeny ember közös munkája
ként. A Sajtószemle az aktuális hazai és nemzetközi 
„zöld” kérdések vitafóruma, egyfajta hírlevél.

A zöld média idei újszülötte, az 1993 tavaszán indult 
„Zöld Pók” számítógépes hálózat -  melynek alapító 
tagsága közel ötven környezetvédő szervezet -  az első
szülöttől, a mára GAIA-Sajtószemle címet viselőtől vet
te át a maga „faliújságjának” rovatbeosztását, hidat te
remtve a kezdetek stencilszagú és a ma „online” kor
szaka között.

Az eltelt évtizedben számos zöld lap alakult, igen 
színes palettával. Vegyes tematikájú, célzott olvasókör
nek szóló hírlevél első- és másodközlő jelleggel az Ö. 
K. 0 ,  a Lélegzet, a Kék bolygó és „A Helyzet” . A 
hírügynökség-jelleg a meghatározó a GAIA-Sajtószemle 
és a NOÉ Hírlevél esetében. A 3. PART, az Országépítő,

az Érted vagyok, a Zöldövezet és az Ökotáj című fo
lyóiratok az ökológiai problémakört tágabb tematikába 
ágyazzák, döntően elsőközlő jelleggel a szellemileg in
novatív rétegeket célozzák meg. A karakteres egyesületi 
lapok a tagság számára hírlevél szerepet is betöltenek, 
például a Biokultúra tájékoztató, a Fauna híradó, a Nya
kas és az Ökocsúzli. Tanulmányunkban egyetlen lap tör
ténetét tesszük nagyító alá, az 1984-ben indult LEV- 
LAP-ét, amely 1989 óta 3. PART néven negyedéves 107 
folyóirattá nőtte ki magát.

A kimondhatatlan nevű diákkör: az ITDK

Az ITDK-t (Interdiszciplináris Diákkör) Lévai Sán
dor báb- és díszlettervező javaslatára tíz egyetem és 
főiskola diákjai, oktatói, valamint más szakemberek ala
pították 1981-ben a „Közgáz” Rajk László Szakkollé
giumában.2 Hírverése a Mozgó Világ hasábjain jelent 
meg, az 1981. januári szám belső borítóján. A meghir
detett cél valódi feladatok kitűzése a hallgatók számára 
és az ebben való közös -  interdiszciplináris -  munkál
kodás. A kör konkrét céljaként egy „társadalmi kísérlet” 
tervének kidolgozását és megvalósítását tűzték maguk 
elé: egy olyan kis település alapítását, amely kedvező 
teret ad a mindennapi élet, munkaszervezés, gazdaság, 
nevelés és társadalomberendezkedés területén jövőbe 
mutató kezdeményezéseknek.

A kör munkafeladataként kitűzött „társadalmi kísér
let” az idő múltával kitűnő fedőszövegnek bizonyult a 
rezsim egészének és elemeinek kritikus megvitatásához 
és a forgalomban lévő reformnézetek nyilvánossághoz 
juttatásához.

A nyolcvanas évek közepére a diákkör négy intéz-

Összeállításunk második része szervesen illeszkedik a novemberi számunkban közölt A  helyze ti a ltern a tívo k  c. első részhez. Szerkesztette Sükösd Miklós.



ményt alapított és működtetett sikeresen: a Teaházat, a 
Nyári Egyetemet, a LEV-LAP-ot és az IGYÉSZ (Infor
máció Gyűjtő és Szolgáltató) műhelyt.

A Teaházat 1983. februártól heti rendszerességgel a 
Műegyetemen hozta létre az ITDK. A Stúdió-K színházi 
csoport Akácfa utcai -  a maga nemében úttörő -  Teahá
zát előző ősszel záratta be a hatalom, s a társadalmi 
nyilvánosság édes ízét megtapasztalok szíves örömest 
áramlottak át az új helyre. Alkalmanként száznál is töb
ben látogatták, és a meghívott előadókkal építészeti, in
formatikai, közgazdasági és közösségfejlesztési kérdé
sekről folyó beszélgetések mellett -  például 1983-ban itt 
vitatta meg a demokratikus ellenzék az értelmiség lehet
séges stratégiáit a hatalommal szemben,3 és a Duna Kör 
a legnagyobb elhallgattatás idején, 1985-ben itt a klub
ban is ismertette érveit.

Az ITDK legstabilabb intézménye, a Nyári Egyetem 
1981-től minden évben -  mind a mai napig -  alkalmat 
adott helyi közösségekkel való ismerkedésre, tapasztalat- 
és tudásszerzésre, néha értékes munkák hátrahagyására. 
A program, majd a feldolgozás megjelent a Teaházban 
és a LEV-LAP hasábjain.

Az IGYÉSZ műhely4 a LEV-LAP-pal együtt, ponto
sabban annak szolgáltatásaként indult 1984-ben. Arra 
tett kísérletet, hogy a kis példányszámú kurrens írásos 

j Q g  anyagokat (kutatóhelyek néhány példányban eltűrt mun
kaanyagait, fordításait) kiléptesse a szűk szakmai körből, 
ezáltal az információval „jól tápláltak” elitjéhez köze
lebb hozza az „alultáplált’ (döntően vidéki) értelmisé
get, diákságot. Az IGYÉSZ gyűjtött és országosan köl
csönzött társadalomtudományi kutatási anyagokat, kéz
iratokat, magnófelvételeket, körök, klubok lapjait, kül
földi folyóiratokat, kapcsolatcímeket hazai és külföldi 
alternativ kezdeményezésekhez. Az új szerzemények lis
tája a LEV-LAP-ban rendszeresen megjelent. Használati 
díja: új információ -  ez állt a lap hasábjain, és ez 
minden várakozást fólülmúlóan hatékonynak bizonyult. 
A kezdetben sok utánajárással gyűjtött-válogatott irattár 
tőkéje gyors gyarapodásnak indult.

Szamizdat KISZ-es borítékban: a LEV-LAP

rendszeresen postázott körleveleket -  ezek egyoldalas 
fénymásolatok voltak - ,  amelyek a Teaház indultával ha
vonta rendszeresen hullottak a tagok postaládájába:6 rajtuk 
a program kalligrafikus kézírással. 1984-ben azonban igazi 
újság született, amelynek a fő erénye a sokatmondó szűk
szavúság volt. Kezdőtőkeként tízezer forint állt rendelke
zésre, emellett csak elszántság és lelkesedés. Az induló 
példányszám kerek ezer, a papír sárga „kulőr” , ennél ol
csóbb már nem létezett a nyomdában.

Feketén7, két országos intézmény belső nyomdájával 
nyomtatták a lapot. A nyomdász kérésére -  a hivatalos
ság látszatát fokozandó -  rákerült a felirat, miszerint 
„belső tájékoztató ITDK-tagoknak” .

A LEV-LAP maga toborozta az előfizetőit, külső pro
pagandája nem volt. Az első számot a meglévő körülbe
lül kétszázas címlistára küldték előfizetői felhívással, 
amelyet egyszerű pénzesutalvánnyal a szerkesztő címére 
kértek küldeni. Meglepő dinamikával érkeztek az előfi
zetések: számuk egy év múlva már eléri a négy-, majd 
8 6 -ra az ötszázat. A kézből eladott példányokkal és a 
hozzávetőleg száz tiszteletpéldánnyal együtt nyolcszáz 
kerül az olvasókhoz. A lap a megszilárdult olvasótáborra 
támaszkodva és a szerzői kör bővültével -  ugyan meg
tartva távirati stílusú tömörségét -  a kezdeti 4 oldalasról 
(A/5-ös méret) duplájára, majd 1987-től 12 (A/4-es) ol
dalra bővült, tehát az első számnak éppen tizenkétszere
sére. Az árus terjesztést újra és újra egyetemeken elhe
lyezett önkiszolgáló ládákkal is megkísérelték, de azok
nak mindig lába kélt. Több városban volt a lapnak saját 
„területi szervezője” (Debrecen, Nyíregyháza, Pécs 
Szeged, Szombathely, Sopron), akiknek a neve és címe 
a lap hátsó, állandó címlistájában is megjelent.

A LEV-LAP sosem kívánt újság lenni a szó hagyo
mányos értelmében, inkább egy nagy „beszélgetőtársa
ságot” alapított. Az első szám mögött szinte egymagá
ban állt a szerkesztő, viszont egy évvel később, 85-ben 
már tizenöt-húsz szerző, fordító, terjesztő tevékenykedett 
egy-egy szám hátterében. Az előfizetői körrel sikerült a 
lapnak kitömi a Budapest-központúságból, országszerte 
-  városokban csakúgy, mint apró falvakban -  kerültek 
olvasók, majd lassanként szerzők is.8 Egy 87-es számo
lás-becslés úgy találta, hogy körülbelül 50-50 százalék 
a vidék-Budapest arány, és hasonló a diákkornak és 
idősebbek arányszáma.9

A LEV-LAP és az információs műhely 1984-től tu
datos kapcsolatépítést folytatott a hazai autonóm szférá
ban felbukkanó kezdeményezésekkel: környezetvédő 
csoportokkal, klubokkal, szellemi műhelyekkel, függet
len lapokkal, egyesületekkel. E kapcsolatépítés kereté
ben személyes találkozások, dokumentumok gyűjtése és 
propagálása, teaházi és lapbéli fórum stb. szerepelt.

A LEV-LAP köszöntötte és felhívta a figyelmet olyan 
induló lapokra (valamint kölcsönözte ezeket), amelyek

A LEV-LAP csendben indult, vitte a kis sárga négyol
dalas A/5-öst a postás 1984 novemberében a szokott klub
program helyett két-háromszáz embernek, és benne néhány 
soros előfizetői felhívást. A lapban Siklaky István fogal
mazott meg értékrendi téziseket egy létrehozandó más tár
sadalom számára, Vekerdy Tamás írt az igazi közösségről; 
toboizószöveg jelent meg pályázati kiírás megfogalmazá
sában való részvételre, valamint körkérdés, program. Mel
lette az IGYÉSZ bejelentkezése és a kérdés, amely aztán 
állandó mottó marad: „Ki íija a LEV-LAP-ot? ” 5 

Az ITDK már 1979-es megalakulásától többé-kevésbé



aztán lassan megteremtették az ökológiai nyilvánosságot 
Magyarországon. E lapok a kezdetektől fogva, változó 
formában együttműködtek. Ilyenek voltak az ELTE Ter
mészetvédelmi Klub lapjai, a Természetvédelem és a ma 
is megjelenő Sajtószemle; a BME építészhallgatóinak 
Kari Papír-ja; az organikus gazdálkodás első fóruma, a 
Biokultúra Tájékoztató; a Bölcsészkariak Vox Humaná-ja 
(szamizdatba merülése után is); a Jogász Szakkollégium 
értesítője, a Pécsi JPTE-n kiadott „A Lap” ; a Soproni 
erdészhallgatók Helyzet-e, a műegyetemi Zöld Kör Kék 
Bolygó-ja; a Vízjel, a Túlélés és sok-sok alkalmi kiad
vány a Körök Kora két számától a Duna Kör dokumen
tumait közlő Jogász szakkollégiumi különszámáig.

A Rakpart IGub 8 6 -os bezárására a LEV-LAP nyílt 
levéllel reagált, leszögezve, hogy „A TIT Elnökségének 
számolnia kell azzal is, hogy a Rakpart Klub működé
sének felfüggesztése (...) olyan politikai jelzés, amely a 
progresszív és a konzervatív politikai tényezők közötti 
erőviszonyra utal. Ez (...) pedig sokunkat aggodalommal 
tölt el.” 10

A mai hazai ökofalu-kezdeményezések11 előfutárai is 
a LEV-LAP hasábjain kaptak publikációs fórumot; a mai 
kulcsemberek olvasói, informátorai, kölcsönzői voltak a 
témának. A nyugati alternatív-zöld mozgalmakkal való 
kapcsolatfelvétel 1985-től folyamatos. A nyolcvanas 
években komoly lakóközösség-alapítások folytak Nyu- 
gat-szerte, keresve egy ökologikusabb életmodell lehető
ségeit. A lap címeket és meghívásokat közvetített, mely
nek révén két-három év alatt számosán megfordultak 
ilyesféle közösségekben, főleg Észak-Európában. A té
máról előadásokat szervezett az ITDK egyetemi klubok
ban, Hollandiából hívott építészt is szerepeltetve. A 
kommuna-téma tabuját ekkor, 1986-ban sikerült megtör
ni a sajtóban és a rádióban. 12 A LEV-LAP bemutatta a 
hazai közösségi kezdeményezéseket, látogatók érkeztek, 
például 1986 karácsonyán egy dániai közösség teljes 
létszámmal megjelent a szerkesztőségnek vélt családi 
otthonban.

A LEV-LAP-ban került meghirdetésre a Szívesség 
Bank első hazai változata -  a mindenkori adóhivatalok 
rémálma - ,  amely mára a pénzhajszás mókuskerékből való 
szabadulás közösségi alternatívájává nőtte ki magát. 13

A Duna Kör egyesületalapításának megakadályozásá
ról háromoldalas dokumentum-összeállítás jelenik meg a 
26. számban, 1987-ben. A következő szám pedig terje
delmes interjút közöl egy szolgálatmegtagadóval, és hírt 
ad a Hamvas-kör és a Fiatal Szociológusok Köre meg
alapításáról.

Az utolsó, 1988 júniusában megjelent 12 oldalas 
szám bejelenti a Fidesz megalakulását, közli a környe
zetvédő szervezetek „Túlélés ’ hálózatának alapítószöve
gét, és az anarchisták kérésére publikálja az Állam nél
kül című dolgozatot.

A LEV-LAP szerkesztője ekkor úgy ítéli, hogy kinőt
ték ezt a terjedelmet és formátumot, ezért a Fidesz szer
vezete az 1988. nyári szárszói táborban -  ama különös 
hangulatú napokon -  szórólappal munkatársakat és olva
sókat toboroz egy új, alternatív folyóirat számára. Ez 
lesz 1989-ben a 3. PART teljességügyi értesítő.

Értékrendek piaca

Aki végiglapozza a LEV-LAP megjelent 29 számát, 
bennük meglepően sok -  szám szerint huszonnégy -  
olyan szöveget talál, amelyek kifejezetten értékrendi té
ziseket deklarálnak vagy ilyenek fölött vitatkoznak. 
Olyan írásokról van szó, amelyek alapkérdésekről szól
nak.

„Biztosítani kell mindenki számára az egészséges 
élet feltételeit, a személyes szabadságot, és teljesítmé
nyük arányában -  a köteles szolidaritás korlátái között 
-  részesüljön mindenki a javakból” -  írja Siklaky az 
ITDK irányadó értékei és téziseiben. 14 Az „igazi közös
ség” mibenlétéről beszél Vekerdy Tamás ugyanebben a 
számban, hangsúlyozva, hogy az igazi közösség'-maga- 
san fejlett személyiségeken alapul, nem pedig „kollektí
va” . 15 Szabó Miklós azt fejtegeti, hogy az utópikus gon
dolkodás régiónkban sajátos értékként jövőképet, nem 
pedig ellenségképet épít. Erdély Miklós szerint mindig 
kimarad valami: az ember feloldhatatlan belső ellent
mondásai. 16

1984-ben elkészül az ITDK-ban az „Egy lehetséges 
holnap” kötet, amely majdnem teljes körű társadalmi 
alternatívát vázol fel több szerző közreműködésével. 17 A 
LEV-LAP figyelemfelhívó részleteket közöl belőle az 5. 
számban. A 300 példányban fénymásolt kötet piacgazda
ságot hirdet -  de az úgynevezett személyes társadalmi 
tulajdon alapján állót (Liska Tibor a szellemi szülője) - ,  
valamint tanszabadságot, demokratikus decentralizmust, 
és a Helsinki-záróokmányban rögzített emberi jogokra 
hivatkozik.

A nyugat-európai kapcsolatfelvétel jelenik meg szá
mos írásban 1985-től, amelyek közül kettőben találni 
tömör értékrendi megfogalmazásokat. Az alternatív moz
galmak hollandiai találkozójának beszámolója megálla
pítja, hogy igen sokféle altemativitás él-létezik, de ezek 
mégis ugyanazon egyetemes átalakulás részesei. Mind- 
annyiuk számára fontos a radikális decentralizáció min
den szinten, a közösség-centrikus életformák, a nemi 
diszkrimináció leépítése, az ipari társadalom szétszakí
tott elemeinek reintegrációja, a harmónia keresése a ter
mészettel, a kulturális identitás, az erőszakmentes ellen
állás módszerei, és mindannyian elvetik a nagypolitika 
„hagyományos hatalmi játszadozását” . 18 Erik van den 
Ábbele cikkében a fentiek mellett kiemeli a sokféleség 
önszerveződési módjaként a hálózat-elvet, a tapasz-



tálatok áramlásának, a folyamatos tanulásnak a szüksé
gességét és a globális szemléletmód jelentőségét. 19

1985-ben van már komoly magyar „zöld elmélet” is, 
Kiszely Károly szamizdatban megjelent munkája, a 
„Zöld meditációk” . A LEV-LAP hamarosan közöl belőle 
részleteket.20 A zöldek nyitottak voltak a „szerves kul
túra” , „organikus kultúra” -  azaz a hagyomány -  felé, 
ezt fejezte ki az akkor meglehetősen elszigetelt András- 
falvy Bertalan néprajztudós szerepeltetése is a Teaház
ban és a lap hasábjain.

A többi értékrendi jellegű írás részben vitacikk, rész
ben olyan „színfolt” , mint Hamvas Béla, a nyugati bé
kemozgalmak erőszakmentes elvei vagy az „Állam nél
kül” anarchista alapvetés.21

A felsorolt témák a polgári ellenzéki elképzelésekhez 
képest is nyilvánvalóan alternatív irányba húznak. Jelen 
van a liskai indíttatású nézetrendszer, de a piacot, az 
újkori modemitást megkérdőjelező posztmateriális érték
rend is, az „új típusú ’ közösségek autonóm szervező
déséből alulról építkező társadalom képe, ugyanakkor a 
személyiség belső átalakulására koncentráló tanok úgy
szintén.

Ilyen idillikusán toleráns volt a nyolcvanas évek ká
dárizmusa? Semmi beavatkozás, semmi cenzorolló, sem- 

1 1 mi retorzió? Talán öncenzúra? Nézzük, hogy álltak ezzel 
a LEV-LAP-nál.

A lap 1984 novemberétől 1988 júniusáig -  az utolsó 
szám megjelenéséig -  magánlakásban készült, fekete
munkában nyomtatták, majd a posta kézbesítette. Tartal
mi kérdésekről csak az ITDK-n belül fordult elő -  ritkán 
-  vita. Az pedig, hogy valaminek a közlése „veszélyes” 
lehetne, sosem merült fel szempontként. Politikai „ese
tek” persze előfordultak.

Az ITDK 1984-es egyesületalakítási próbálkozásának 
elutasító-elkenő hivatali leveleit a 2 . szám publikálta. 
Kommentár nélkül -  hiszen azok magukért beszéltek - ,  
azaz mégsem, mert az igen szűkös helyen elfért még 
egy idézet: „...akarni az egyesületeket és azt mondani, 
hogy nálunk demokrácia van, amelyben lehetséges az 
állampolgárok szabad társulása az alkotmány alapján, 
ugyanakkor kényelmetlenségnek érezni, hogy ezek akar
nak is valamit, nos ez nem megy” .22

A 9. számban „Ki fél az ITDK-tól” címmel megje
lent írás egy a LEV-LAP-tól megriadt gmk-főnökről ad 
hírt, aki -  biztos ami biztos -  elbocsátotta a cikk szer
zőjét, a lap munkatársát.23 A 10. szám egy mondata 
rendőrségi érdeklődést váltott ki, érdekes módon nem a 
szerkesztőnél, hanem interjúalanyánál, a Biokultúra 
egyesület szervezőjénél. A bemozdító mondat az Orszá
gos Környezet- és Természetvédelmi Hivatalnak szólt: 
„Az OKTH illetékeseinek pedig azt bátorkodjuk üzenni, 
hogy lépjenek végre ki a társadalomtól való elszigetelt

ségükből és nyújtsanak kezet azoknak, akik életet lehel
hetnének múmiaszervezetükbe.” 24

Ugyanebben a számban jelent meg elsőként nyomta
tásban a Duna-Kör „alternatív Nobel-díj” -ának híre, 85- 
ben, amelyért a Természetvédelem c. lap szerkesztőinek 
éjszakába hajló ragasztózás volt a büntetésük, viszont a 
LEV-LAP-nál senki sem kopogtatott.25 A Baranya me
gyei „ifjúságvédelmi osztály” viszont behívatta a ter
jesztő diáklányt 8 6 -ban, majd az ITDK-t és a lapját 
tiltott ellenzéki tevékenységnek beállítva óva intette a 
„belekeveredéstől” .26

A 3. PART teljességügyi értesítő

Az 1988. nyári, balatonszárszói meghirdetést köve
tően másfél év múlva, 1989 decemberében megjelenik a 
standokon a 3. PART folyóirat első száma (76 oldalon, 
fekete-fehér ofszetnyomással, kemény borítóval, 5000 
példányban, évi négyszeri megjelenéssel). Címlapján az 
azóta védjeggyé nemesült furcsa tükröződő hármas lát
ható -  Schmal Károly borítóterve - ,  és a sok „új, füg
getlen” lap között meghökkentő definíció: „teljesség
ügyi értesítő” . Az impresszumban felsorolt kilenc mun
katárs neve jobbára ismeretlen volt a nagyközönség szá
mára. Ugyanitt a lap magyarul és angolul lemond a 
copyrightról, csupán értesítést és példányt kér cikkátvé
tel esetén.27 Kiadóként a főszerkesztő jegyzi az általa 
létrehozott Harmadik Part Alapítvány nevében.

A rövid beköszöntő széles szellemi platformot hirdet: 
„Kísérletet kell tennünk, hogy ismét tudjunk az 

EGÉSZRE tekintettel gondolkodni, cselekedni, észlelni, 
mert RÉSZ-szemléletünk atomjaira tépte a világot, s vele 
robbantunk-robbanunk mi is. Él kell jutnunk arra a belá
tásra, hogy a személyes kapcsolatok, a csoportok, nemze
tek és természet-ember közötti kapcsolatok zéró összegű 
játszmaként való felfogása tovább nem tartható. Mint 
ahogy az sem, ami ebből ered, hogy mindenáron versengő 
stratégiákat választunk az elsorolt összes szinten. E kap
csolatokat változó összegű játszmákként kell folytatnunk, 
azaz »nyereség« nemcsak a másik fél rovására keletkezhet. 
Krisztus, Szókratész, Buddha és a világvallások földi éle
tünkre vonatkozó tanításainak is ez a magva.

A Harmadik Part mindazoknak a fóruma kíván lenni, 
akik a fentieket osztják, és igazságkeresésük tüzében 
nem kívánnak másokat megperzselni, sőt mások mássá
gában örömüket lelik.”

Ugyanezt a tágas, alternatív platformot a 6 . számtól, 
1991 tavaszától így fejezték ki a minden számban fellel
hető megrendelőlapon: „A 3. PART teljességügyi értesí
tő azok lapja, akik a környezettel, egymással és önma
gukkal való együttélés új útjait keresik.”

Az első szám kezdő-esszéjét, a „Franklin Benjamin 
találmányai” -t az a Bartos Tibor jegyzi, akit évtizedek



óta az irodalom angol műfordítóként tisztelt, s aki ezzel 
különös zamatú esszésorozatba kezdett a lap „háziszer- 
zőjeként” , mely sorozatban -  legyen szó akár Európa- 
várásról, akár vízügyeinkről -  mindig kihívó, „alterna
tív” megközelítésekkel lepte meg az olvasóit. Ezt köve
tően az erőszakmentes hagyomány irányti elköteleződé
sét fejezi ki a lap egy klasszikus és praktikus szövegek
ből álló tízoldalas összeállítással, amelyhez az előszót 
Csapody Tamás írta, az Álba Kör egyik megteremtője.

A lap felét kitevő átfogóbb tanulmányok, esszék után 
emblémával jelölt rovatok következnek, szám szerint 
négy, amelyek ökológiai, filozófiai, közösségi kérdéseket 
taglalnak, az utolsó, a „Pálmaág” pedig egy „autonóm” 
rovat, mégpedig az azonos nevű katolikus bázisközössé
gé.

Az ökológiai kérdések rovatában gyakorlatias, kör
nyezeti problémákat taglaló cikkek, mellett -  hulladék
kérdés, alternatív toalett -  „a demokratikus pártokhoz” 
cimzett politikai felhívás jelenik meg: a Negyedik Alap
elv kezdeményezés javaslatai egy „ökoszociális piacgaz
daság” jogi, gazdasági, infrastrukturális, tájékoztatási, 
oktatásügyi, külpolitikai biztosítékaihoz.

A filozófiai rovatban feltűnik annak a szellemi irány
zatnak a legnevesebb hazai képviselője,28 amelynek szel
lemisége Rudolf Steiner29 munkásságában gyökeredzik, 
és amely irányzat később szintén önálló rovatként sze
repel a 3. PART-ban. A közösségi rovat cikkeiben pedig 
a közösségi életformák, kommunák, részvételi technikák 
iránti érdeklődés tükröződik.

Átkelés

A 3. PART olyannyira az alternatív szcéna felől ér
kezett, hogy média-ismertségre nem nagyon számítha
tott. Ehhez képest az ismeretlenül feladott tiszteletpéldá
nyok hoztak némi csendes nyilvánosságot. A rádióban a 
valaha a LEV-LAP-témákból induló Más-világ mutatta 
be többször az új néven induló folyóiratot, majd a he
tente jelentkező Szemle rendszeresen felolvasott belőle. 
A televízióban az Új Hullám, Gaia-magazin, Nem csak 
zöldség szólaltatta meg a szerkesztőket. A nyomtatott 
sajtóból sokáig csak az ÉS vette észre a 3. PART-ot.30

Ez a nyilvánosság, amely korábban eljutott volna az 
érdeklőkig, 89-90-ben, a rendszerváltás nyelvet, témát 
váltó, a nagy leleplezések és szókimondások mámorában 
úszó, naponta új lapot beharangozó háttérzajában igen 
kevés volt. Ahhoz, hogy a „hallottam róla valamit” 
ismertségéig egy folyóirat eljusson, sokkal több kell. 
Nem csoda, hogy az induló ötezres példányszámot há
rom-, majd kétezerre kellett csökkenteni.

A Harmadik Part31 1989 decemberében kezdte meg 
úgynevezett „Átkelés” kampányát a Levegő Munkacso
porttal közösen. Forgalomba hoztak egy feliratos vá

szonzsákba csomagolt „ízelítőt” a zöld lapokból, ki
egészítve hasznos címlistákkal.32 Tartottak azután egy 
gázálarcos demonstrációval egybekötött igen sikeres saj
tótájékoztatót. Mint általános hangütés itt hangzott el a 
később sokszor idézett „Megkezdem az átkelést” 33 és a 
tömegközlekedés fejlesztését követelő, a tarifaemelést 
elutasító nyilatkozat mint konkrét mondandó. A két szö
veget szórólapon, 20 és 40 ezres példányszámban osz
tották ki Budapest-szerte. A hírverést követő fél év saj
tóvisszhangjában egyértelműen megfigyelhető egyfajta 
szellemi áttörés.^4

A sikeres Átkelés-kampány ötlete természetesen 
lapmenedzselési gondokból eredt. A zöld sajtó lapjai 
hasonló anyagi problémákkal küzdenek, mint bármely 
kulturális réteglap, különösen akkor, ha országos ter
jesztésben szeretnék elérni a maguk „válogatott” ol
vasóit. A kiinduló helyzet általánosan az, hogy ha egy
két szám költségfedezetéül van is némi tőke az indu
láshoz, bevezetési reklámköltségek szóba sem jöhet
nek. A 3. PART például az 1989-es indulásakor egyet
len szám nyomdaköltségével rendelkezett, amelyet 
többszöri pályázgatással nyert.35 Azóta egyetlen fillér 
támogatást sem kapott az új rendszer kulturális vagy 
zöld pénzalapjaiból.



A lap négy éven át csodával határos életben maradá
sa olvasói oldalról a LEV-LAP-os előzményeknek kö
szönhető. Kiadói-gazdasági oldalról pedig annak, hogy 
nagy rutinnal rendelkezett minden szerkesztő abban,

hogy fizetség nélkül rengeteget dolgozzanak. A 3. PART- 
nak a lap négyéves -  vagy a LEV-LAP-pal számítva 
kilencéves -  sikeres fennállása óta mind a mai napig 
nincsen egyetlen fizetett munkatársa.

Jegyzetek

1 „Zöld sajtó” alatt ebben a tanulmányban csak a nonprofit formá
ban megjelenő, állampolgári kezdeményezések által kiadott, környe
zet-, természet- és állatvédelmi témát hangsúlyosan tartalmazó kiad
ványokat értjük.
2 A kezdeményezés gyökerei 1972-ig nyúlnak vissza, és egy hamar 
elhaló 1979-es megalakulás is szerepel a történetben.
1 Magnófelvétel, 1983. május 15.: A vendégek Diósi Ágnes, Havas 
Gábor, Solt Ottilia. A beszélgetést Révész Sándor vezette, a hozzá
szólók még azonosítandók. (A szerző felvétele)
4 Csak nehogy mindjárt ÜGYÉSZ legyen belőle -  mondta féltőn a 
megalakításakor Szirmai Péter, aki azon kevés jól informált szakember 
közé tartozott -  Kíndler Józseffel, Fehér Mártával, Trencsényi László
val és másokkal, akik felismerték egy ilyen szolgáltatás jelentőségét, 
modelljellegét, és a továbbiakban rendszeresen küldtek anyagokat.
5 „Ki írja a LEV-LAP-ot? Te! Minden tömör és közérdeklődésre 
számot tartó Írást, gondolatot, információt közlünk. Hogyan ellenőr
zői minket? Elküldött kézirataidat megőrizzük, és az IGYESZ mű
helyben minden tag számára hozzáférhető lesz. Bárki újra a kezünk
be nyomhatja, és ha makacsak lennénk, az 1TDK nyilvánosságához 
fordulhat a teaházba vagy akár a LEV-LAP-on keresztül.”

1 1 2  6 A kezdetben kijárt támogatások egyike volt, hogy a diákkör pos
taköltségét a Budapesti KISZ-bizottság állta. A szokásos programér- 
tesítők helyett egy napon -  kérdezés nélkül -  több száz LEV-LAP 
példányt nyújtottak át a Köztársaság téri székház postázójában. A 
lelassult reakcióidőt jellemzi, hogy csak három év múlva tagadták 
meg a postázást „ideiglenesen, anyagi okokból” . Addig a KISZ-bi- 
zottság bélyegzőjével ellátott borítékban kapta a lapot például 
Demszky Gábor, Kőszeg Ferenc, Szabó Miklós.
7 Fiatalabb olvasóinknak meg kell említeni, hogy stencil- és nyom
dagépeket akkor csak pártállamilag ellenőrzött intézmények birtokol
hattak, ajtajukon felirattal, miszerint a helyiségbe belépni csak az 
erre külön felhatalmazott személyek jogosultak.
'  Jól jelezte ezt a folyamatot például egy közzétett levélváltás, amely 
a „Messze lakunk Hegyhátszentmártontóf címet viselte (LEV-LAP, 
1986. 12. szám), majd több Budapest-vidék párbeszédet folytató 
vitacikk, például: Giczey Péter: Messze vagy nem messze? (1986. 
15. szám); Templom Katalin-Derdák Tibor: Ugye, mi jó barátok 
vagyunk? (1986. 17. szám).
9 Uj szerkezet körvonalai az ITDK-ban. LEV-LAP, 1987. 26. szám.
10 Révész Sándor-Maurer György: A Rakpart Klub felfüggesztéséről. 
LEV-LAP, 1986. 13. szám.
" Az „ökofalu” olyan kezdeményezések összefoglaló neve, amelyek
nél a tagság egy a „fenntarthatóság” elveinek megfelelő rurális 
települést alapít, s abban magas környezeti tudatossággal próbál 
gazdálkodni és élni. Közöttük jelentős eltérések is lehetnek az építési 
módok és anyagok terén, vagy abban, hogy az energia/közmű-auto- 
nómia milyen fokát tűzik ki célul. E sorok írásakor három ökofalu 
kezdeményezés megvalósítása jár élen Magyarországon a Galgafarm 
Alapítvány, a Gyűrűfű Alapítvány és a Biofarm-Zselic Alapítvány 
keretei között. Ezek rendelkeznek már a szükséges földterületekkel,

kidolgozott tervekkel, és részben már a kiválasztott helyen élnek, 
részben építkeznek. 1993 tavaszán megalakult szövetségük, a 
MÖCC.
12 Néhány példa: Csemovics Mária: A Cenraal Wonen mozgalom 
-  a közösségi lakóház. A jövő mérnöke, 1986. március 14.; S. 
Molnár Gabriella-Tibor Ágnes: Mint a család -  Nyugat-európai 
kommunák ma. Heti Világgazdaság, 1986. március 22.; Bossányi 
Katalin: Kollektív ház. Népszabadság, 1986. árpilis 29.; Torma 
Tamás: Kommunaizmus. Élet és Irodalom, 1987. szeptember, 37. 
szám; Maurer György: A kommunától a szomszédságig -  három 
tanulmány. Munkaanyag a Népművelési Intézet számára. Kézirat, 
1987, 72. o.
11 Nagy Gábor: Kamatozó szívességek. 3. PART, 1992. 13. szám.
14 Siklaky István: Az ITDK életmódkutató csoport feladata, irányadó 
értékei és elsődleges tézisei. LEV-LAP, 1984. 1. szám.
15 Vekerdy Tamás: A közösségről, LEV-LAP, 1984. 1. szám.
16 Szabó Miklós: Az utópikus gondolkodás; Erdély Miklós: Az utó
piákról. LEV-LAP, 1984.3. szám.
17 Révész Sándor-Siklaky István-Vincze Erzsébet: Egy lehetséges 
holnap. ITDK, 1984 (kézirat).
I! Beszámoló a „Merre tartanak az alternatív mozgalmak 1984- 
ben?” címmel a hollandiai Woensdrechtben tartott nemzetközi talál
kozóról. LEV-LAP, 1985. 5. szám.
19 Erik van den Abbéié: Alternatív mozgalmak és társadalmi válto
zások. LEV-LAP, 1987. 20. szám.
20 Kiszely Károly: Zöld meditációk. Részletek az ABC Kiadónál 
1985-ben megjelent szamizdat kiadásból. LEV-LAP, 1986. 17-18. 
szám.
21 Erőszakmentes csoport. LEV-LAP, 1987. 14. szám; Oláh András: 
Az együttélő ember. LEV-LAP, 1987. 18. szám; A Humanisztikus 
Pszichológiai Egyesület alapelvei. LEV-LAP, 1987.18. szám; Révész 
Sándor: A teljesítményelv határairól. LEV-LAP, 1987. 19. szám; 
Vincze Erzsébet: Egy világi abszolút értékrend körvonalai. LEV- 
LAP, 1987. 22. szám; Mester Béla: Megjegyzések Vincze Erzsébet 
írásaihoz. LEV-LAP, 1987. 23-24. szám; Az ITDK Életreform Kez
deményezés. LEV-LAP, 1987. 23-24. szám; Somogyi Győző: Ked
ves Gyuri! (nyílt levél) LEV-LAP, 1987. 28. szám; Én pedig egy 
más viszonyt igényelek... (beszélgetés Tóth Tamással, aki politikai 
okokból megtagadta a katonai szolgálatot) LEV-LAP, 1987. 28. 
szám; Hamvas Béla-szövegek -  válogatás, LEV-LAP, 1987. 28. 
szám; Állam nélkül. LEV-LAP, 1988. 29. szám.
22 Részlet egy Pozsgay Imrével készült interjúból. LEV-LAP, 1984.
2. szám.
25 -kmk-: Ki fél az ITDK-tól? LEV-LAP, 1985. 9. szám.
24 -ma-: Mi fenyegeti az OKTH-t? LEV-LAP, 1985. 10. szám.
25 Az ügy részletesen: György Lajos: Fejezet a cenzúra történetéből.
3. PART, 1990. 2. szám.
24 Hegyi Ildikó szóbeli közlése.
27 Élve ezzel a lehetőséggel, már a 3. PART első évében, 1991-ben 
másodközlésre nyolc alkalommal vettek át más lapok, köztük az Új



Pedagógiai Szemle, Művelődés (Románia), Biokultúra, Rakéta Re
gényújság cimű lapok.
!l Székely Györgyről van szó, aki Németországban rendszeresen 
publikált Kühlewind néven a rendszerváltás előtt.
”  Rudolf Steiner (1861-1925) német gondolkodó, az A n tr o p m fia  
vagy szellem tudom ány megfogalmazója, aki hatást gyakorolt az élet 
számos területére (Waldorf-pedagógia, biodinamikus mezőgazdaság, 
új orvoslás). Rozsnyai Ágnes: Rudolf Steiner. Élet és Irodalom 1990. 
április 6., 12.
M „Más” rovat. Élet és Irodalom, 1990.; Folyóiratszemle, Magyar 
Nemzet 1993. január 4., B. P. P: Folyóiratszemle, Magyar Hírlap 
1992. december 29.; Révi: Van másik part. Kurír, 1991. július 12.; 
Kovács Júlia: A Harmadik Part. Népszava, 1992. július 11.
Jl A lap következetesen tartja magát ahhoz az írásmódbeli megkü
lönböztetéshez, hogy a folyóirat neve „3. Part” , a kiadó alapítványé 
pedig -  amelynek más programjai is futnak -  Harmadik Part.
!! Az „Átkelés” feliratot és „3. Part" emblémát viselő zsinóros 
kötésű vászonzsák a 3. Part három számát, az Ö. K. 0., a Biokul
túra, a Kék bolygó, az Érted vagyok című folyóiratok egy-egy 
számát, a Zöldköznapi praktikák és a Kukaügyi ismeretek című 
alkalmi kiadványokat, egy környezetvédelmi egyesületek válogatott 
címlistát, valamint két A/5-ös szórólapot -  az Átkelés-kampányét és 
a Levegő Munkacsoportét -  tartalmazott. A csomagot megkapták a

megjelent újságírók, és árusforgalomba került a Katalizátor Iroda 
standjain 190 forintos áron. A kampányt az Autonómia és a Talentó 
Alapítvány támogatta.
i! „A nagypolitika almahámozás hóhérbárddal: az alma mindig oda
vész, a bárd minduntalan mást csinál, pedig nekünk nincs több 
időnk. Elfogy a levegőnk, a melegünk, a reményünk. A fogyasztás 
dáridója végét járja. A gazdag népek elmulatták az örökséget, báli 
meghívójuk érvénytelen. Póthitekre, hamis prófétákra, ideológiákra, 
köszönöm, nem szorulok. MEGKEZDEM AZ ÁTKELÉST. Megkez
dem most rögtön. Nem pedig majd ha... Nem várok senkire, elin
dulok a gyermekemmel, a feleségemmel, a barátaimmal. Itt nincs 
sorban állás. Már mások is elindultak, vannak, akik később fognak, 
de én se nem várok, se nem sietek. MEGKEZDEM AZ ÁTKE
LÉST.” Budapest, 1990. december. Röpcédula Utánközlés: Magyar 
Narancs, 1991. 16-17. szám.
M Stark R. László: Almahámozás hóhérbárddal. Magyar Hírlap, 
1991. május 31.; F. L: Ki akar átkelni? Kurír 1990. december 10.; 
H. G.: Kezdődik az Átkelés -  háromszáz kiló szennyező anyag a 
fejadagunk. Magyar Nemzet, 1990. december 11.; törő-: Átkelés 
gázálarcban. Vasárnapi Hírek, 1990. december 9.; Beszélgetés az 
Átkelés-kampányról a rádióban: Pasziánsz, 1991. május 23.; Mérleg, 
1991. május 31.
15 A Soros Alapítványtól 200 ezer forint.
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Takács Judit

Mások
A magyar homoszexuális szubkultúra lapja

A Mások címet viseli az első magyar homoszexuális 
újság, amely 1991 áprilisa óta havi rendszerességgel 
jelenik meg. A lap már elnevezésében is hirdeti az általa 
reprezentált szubkultúra másságát, s így saját altemati- 
vitását. Tulajdonképpen kétfajta másságról beszélhetünk 
itt: egyrészt a szubkultúráról, másrészt pedig az ezt meg
jelenítő lapról. E két tényezőt nem lehet és nem is kell 
teljesen szétválasztani, annyit azonban mindenképpen ér
demes megvizsgálni, hogy mihez képest nevezhető alter
natívnak a magyarországi homoszexuális -  vagy inkább 
meleg -  szubkultúra és lap.

Mások -  mihez képest?

A kérdés egyik felére könnyűnek tűnik a válasz: első 
pillantásra talán természetesnek adódhatna a „heterosze
xuális nagyvilág” és a homoszexuális szubkultúra szem

i g  beállítása. A tüzetesebb szemügyrevétel azonban elbi- 
zonytalanító eredményekhez vezethet. Mi áll itt szemben 
mivel? Milyen értékeket is képviselnek kicsodák?

A huszadik század végén tovább folyik a nemek 
közötti és a nemeken belüli kísérletezés, amely azonban 
már rég nemcsak szexuális meglepetésekkel való előruk- 
kolást jelent. Újfajta szerelem-modellek kialakítása fo
lyik, amelyek talán az Anthony Giddens által ideálisnak 
kikiáltott „pure relationship” , az igazi, tiszta kapcsola
tok megteremtéséhez is elvezethetnek. „Könnyű belátói 
-  íija Giddens - ,  hogy a teljes én-felfedés, amilyet az 
igazi intim kapcsolat feltételez, könnyen kölcsönös füg
gőséghez vezethet, ha nem jár együtt az egyéni autonó
mia megőrzésével.” 1 Az efféle kölcsönös ffiggőség álta
lában magával hozza a kapcsolatban részt vevő nő gaz
dasági kiszolgáltatottságának és a férfi érzelmi elszegé
nyedésének kialakulását. A férfiak például -  Herb Gold
berg szóhasználatával élve -  lassan biznisz zombikká, 
golf zombikká, sportkocsi zombikká, playboy zombikká 
válnak, akik tudatosan vagy tudattalanul menekülnek ér
zéseik és önmaguk elől.2 Giddens pozitív példaként em- 
liti a homoszexuális párkapcsolatokban együtt élők hely
zetét, akibek folyamatosan kell felmérni és kiegyensú
lyozni kapcsolatukat, amelyben támaszként kevésbé te
kinthetnek a meglévő tradicionális mintákra.3

A heteroszexuális-homoszexuális szembeállítás azon
ban nem célravezető. Ellenpólusok kijelölése helyett célra

vezetőbb szexualitásról beszélni, amely különféle kapcso
latok megteremtésének és fenntartásának kísérleti és csa
tamezeje. A „heteroszexuális nagyvilághoz” képest a me
leg szubkultúra tehát nem alternatív szexuális szokásai 
miatt válik alternatívvá, hanem a különféle szerelem-, il
letve kapcsolat-modellek újszerű jelentésmeghatározásával 
és ezek megjelenítésével. A mihez képest kérdés másik 
felére pedig az a válasz, hogy a Mások a mainstream 
médiához képest amiatt válik alternatívvá, mert tudatosan 
közvetíti ezeket a modelleket.

Az újszerűséget és másságot azonban gyakran érté
kelik kellemetlen meglepetésként. Mary Douglas ezt úgy 
magyarázza, hogy társadalmunkban, a „változékony be
nyomások eme káoszában” szeretünk egy olyan stabil 
világban gondolkodni, amelynek tárgyai folyamatosan 
létezők s jól felismerhető alakúak.4 Michael Schudson 
médiaszociológus is azt hangsúlyozza Douglas nyomán, 
hogy a társadalmak szeretik tisztán tartani kulturális fo
galmaikat, ezért zavaróan hathatnak az olyan anomáliák, 
amelyek nem illeszthetőek a már meglévő kulturális ka
tegóriákba. A homoszexualitás pedig anomáliának számít 
az olyan társadalmakban, amelyek a férfi-női kapcsolatot 
és ellentétet tekintik alapkövüknek. Ebben a rendszerben 
(Magyarországon is) a homoszexuálisok, illetve a ho
moszexualitás gyakran negatív referenciaként használa
tos, amely ellenpontozandó és kontrasztba állítandó a 
„normális erkölcsi világ” fogalmával.5

Frank Pierce a 60-as és 70-es években azt vizsgálta, 
hogy a brit sajtó hogyan erősítette fel és tükrözte vissza 
a közvéleményben élő homoszexuálisokat érintő sztereo
típiákat. Amit talált, kórmodellnek nevezte, s tanul
mányának a következő címet adta: „Hogyan lehet az 
ember egyszerre erkölcstelen és beteg, szánalmas és ve
szélyes -  A tömegmédia és a homoszexuális egyén” .6 
Pierce példái régiek, de megállapításai és „kórleírása” 
ismerősnek tűnhet a számunkra is.

„Melegekként egyik alapélményünk a társadalomtól 
való elidegenedés -  íija Derek Cohen és Richard Dyer 
a nyugati meleg mozgalom egyik meghatározó problé
májáról. -  Bármely kultúra, amely megkísérli akár úgy
mond liberális módon belefoglalni a melegeket a tágabb 
társadalomba, hibázik portrénk megfestésében. Az az 
alapvető feltételezés, mintha mi, melegek ugyanolyanok 
lennénk, mint bárki más, legfeljebb kicsit különbözőek



egy apró dologban, utal a megközelítések felszínességé
re, amely homoszexualitásunk fizikalitására koncentrál 
és nem a társadalommal való kölcsönhatásunk dinami
kájára.” 7

Mindezek alapján az mondható, hogy bár a homo
szexualitás jelenségei kikerültek az orvosi patológia ki
zárólagos érdeklődési köréből, továbbra is gondok adód
hatnak a homoszexualitásnak egy másfajta életmódként 
való értelmezésével. Itt kell megemlíteni, hogy homo
szexuális és meleg szavaink a tudatos használó számára 
közel sem szinonimái egymásnak: a magyarban az a 
fajta jelentéselkülönülés kezd kialakulni, mint az angol 
homosexual és gay között. A homoszexuális főnévi hasz
nálatban mindkét nyelvben a tágabb kategória: homo
szexuális aktust gyakorló embert jelent. A meleg ehhez 
képest megkötöttebb értelmű, ugyanis a homoszexualitás 
mint életforma tudatos vállalását implikálja.

Magyarországon és sok más országban egyelőre sok
kal nehezebb melegként, gay-ként élni, mint „egyszerű 
homoszexuálisként’ . Magyarországon például a hálószo
bába zárt homoszexuális aktushoz való joggal minden 
nagykorú rendelkezik (1961 óta a nagykorúak homosze
xuális kapcsolata nem büntetendő), ez azonban nem 
egészül ki a homoszexuális, illetve meleg életformához 
való teljes joggá. Ha valaki emberhez méltó életet pró
bál élni homoszexuálisként, sok akadályba ütközhet. Bi
zonyos munkahelyeken felmondás fenyegeti, ha nem vi
selkedik a közelebbről meg nem határozott „közalkal
mazotthoz méltó” módon. Partnerkapcsolata a jog által 
el nem ismert viszony. Lakásából is kitehető, ha nem a 
-  szintén közelebbről meg nem határozott -  „társadalmi 
együttélés szabályai” szerint él. Az állam oly módon is 
preferenciát fejez ki, hogy az úgynevezett beleegyezési 
korhatár heteroszexuális kapcsolatnál a 14. életévnél, a 
homoszexuálisnál azonban a 18. életévnél van meghúz
va. E különbségtétel a jog által is kinyilvánított érték
rendet tükröz, hiszen ily módon a büntetőjog is utal a 
homoszexuális kapcsolatok nemkívánatos voltára, ala- 
csonyabbrendűségére. Az emberjogi tudatosság növeke
dését jelzi, hogy a magyar homoszexuális szervezetek 
Morvái Krisztina jogász segítségével alkotmánybírósági 
beadványt készítenek, amelyben indítványozzák, hogy a 
beleegyezési korhatár mind hetero-, mind homoszexuális 
kapcsolatnál legyen megegyező.8

Homoszexualitás a médiában

A homoszexualitás megjelenítése a médiában sokáig 
nehéz és kétes vállalkozásnak tűnt. Pontosabban: eltéve- 
lyedett, abnormális, esetleg vicces ábrázolások fel-feltü- 
nedeztek, de választható másfajta életformaként bemu
tatva a homoszexualitás egyáltalán nem létezett. „Már a

homoszexuálisok puszta létezésére való utalás is feltéte
lezett fenyegetést jelent a dolgok természetes rendjére -  
magyarázza Larry Gross a média mulasztásait - ,  ezért a 
téma alapvetően problematikus és ellentmondásos a tö
megmédia számára.” 9

A tömegmédia többek szerint megostromlásra, sőt 
elözönlésre vár: tipikusan amerikai megoldásnak kínál
kozott például az a tervezett meleg propagandakampány, 
amely a heteroszexuálisoknak a homoszexualitás iránti 
érzéketlenné tételét, eltompítását célozta volna bevált 
mennyiségi reklámtechnikák alkalmazásával. Jelszó:
„Ha a heterók nem bírják elzárni a csapot, legfeljebb 
hozzászoknak, milyen vizesnek lenni!” 10

A tömegmédiával szemben az alternatív melegmédia 
legfontosabb jellemzője, hogy olyan szimbolikus kör
nyezetet képes teremteni, amelyben a melegek otthon 
érezhetik magukat." Ilyen értelemben a Mások legalter
natívabb vonása kétségkívül az, hogy 1991 áprilisa óta 
megszakítás nélkül működik és híreket közöl az egyre 
melegedő magyar homoszexuális szubkultúráról/ból. A 
lap segítséget nyújt az identitáskeresőknek, mert tájékoz
tat a többiekről, és azelőtt szokatlan társadalmi definí
ciókat használva olyan kontextust teremt, amelyben el
foglalhatják helyüket. A Mások egy idő óta azonban 
nem csupán szimbolikus környezetet nyújt az azt igény
lőknek, de különféle meleg aktivitások gócpontjává fej- 1 1 5  
lődött. A lap programkoordináló tevékenysége mozgatja 
a szubkultúrát, a mozgásról pedig írni lehet.

1991-ben még sok nehézség akadt a szimbolikus és 
a valós környezet fenntartásával egyaránt. Az indulási 
bizonytalanságok abban is megmutatkoztak, hogy az 
első évfolyam számaiban kiemelt teret és hangsúlyt kap
tak a diszkriminatív megnyilvánulásokról szóló beszá
molók, amelyek stratégiai szempontból ki- és összetar
tásra szólító üzenetként is értékelhetők.

A nyitószám beköszöntője szerint a lap a lakosság 
több mint öt százalékát kitevő kisebbségnek íródik. Két 
fő célkitűzése: 1 a homoszexuális életet a maga teljes
ségében reprezentálni, 2  mindezt úgy bemutatni, hogy 
„erőt tudjunk adni azoknak, akik másságukat nehezen 
vállalják’ . 2 Ugyanitt fontosnak tartják kiemelni a ho
moszexualitás kívülről és belülről való megközelítése 
közti alapvető különbséget: „A heteroszexuálisok saját 
fantáziájuk torzképei szerint ítélkeznek” 13 -  s korábban 
nagyrészt ilyen típusú ábrázolásokkal találkozhattunk.

A lap több mint két és fél éves történetére jellemző, 
hogy fő tartalmi részein belül bizonyos hangsúlyeltoló
dások figyelhetők meg. A legteijdelmesebbet a belügyek 
alkották, ahol a belügyek nem kizárólag a homoszexuá
lis szervezetek belső ügymenetét, hanem a magyarorszá
gi történéseket általában jelentik. Az ilyen témájú cik
kekből az első évben nagyrészt elszánt, sértett és véde-



kező hangok hallatszottak ki: a szerkesztők ugrásra ké
szen figyelték a magyar sajtót, és rendszeresen reagáltak 
a külső negatív megközelítésekre. A homoszexuálisokkal 
szembeni diszkriminatív megnyilvánulásokat csokorba 
gyűjtve egy-egy problémához többször is visszatértek 
mindaddig, amíg újabb panaszos jelentkezett, illetve 
amíg a téma aktuálisnak ígérkezett. Mára már egyre 
kevesebb a felháborodott hangú írás. A belügyek kezde
nek összemosódni a kultúrával: főként a meleg rendez
vények vagy a homoszexuálisokat is érintő programok 
leírásai szerepelnek itt.

A külügyekkel, azaz a külföldi történésekkel foglal
kozó rész kezdetben kettős kontrasztfunkciót töltött be. 
Egyrészt agitálót: „A társadalmi tolerancia mértékében 
messzire vagyunk Hollandiától, Dániától... Nem enged
hetjük, hogy Prága is fényévnyire kerüljön Budapest
től. M4 Másrészt az ilyen, rövidesen akcióba kell lépnünk 
típusú üzenetek mellé felsorakoztak a külföldi melegek 
problémáival foglalkozó írások. Beszámoltak például ar
ról az angol törvénytervezetről, amely a nyilvános he
lyen zajló ismerkedési kísérleteket szándékozott börtön
nel sújtani -  méltó párjaként a hírhedt clause 25-nak, 
amelyet már korábban elfogadtak, s amely szerint tilos 
közpénzekből olyan publikációkat finanszírozni, ame
lyek tárgyilagosan vagyis nem elítélően ábrázoljak a 
homoszexualitást, 15 vagy idetartoznak a szovjet homo
szexuális lap betiltásáról, 16 a volt keletnémet tartomá
nyokban garázdálkodó neonáci bandákról17 vagy az 
amerikai védelmi minisztérium homoszexuálisokkal 
szembeni diszkriminációs politikájáról szóló hírek. 18 A 
külügyek eme tagolódása máig megmaradt, bár egyre 
szaporodnak a tettre sarkalló pozitív tartalmú cikkek.

Minden számban szerepelnek AIDS-szel foglalkozó 
írások. Eredetileg kialakítottak egy oldalt, ahol a 
PLÜSS, az 1989 augusztusában alakult Magyarországi 
HIV-pozitívokat Segélyező Egyesület jelentkezett hírei
vel, felhívásaival. Az AIDS-ről szóló híradások, felvilá
gosító információk azóta is szerves részét képezik a 
lapnak.

A kulturális rész mára jórészt összemosódott a bel- 
ügyekkel. Korábban kevesebb itthoni meleg rendezvény
ről, programról lehetett beszámolni, ezért az ilyen jelle
gű cikkek külföldi meleg művészeket és előadókat mu
tattak be: például Andy Warholt, Fassbindert és Jimmy 
Sommerville-t. Legalább egy éve viszont rendszeres bel
földi meleg programajánlat található a Másokban: köny
vekről, filmekről, színházról éppúgy, mint bárokról, kö
zös kirándulásokról, partikról. A lap egészében Buda- 
pest-centrikus, mivel a magyar homoszexuális szubkul
túra is döntően a fővárosban összpontosul.



Külső közelítések

Három példát választottam a homoszexualitás nega
tív megközelítésére, amelyek nagy vihart kavartak a Má
sokban.

Az első a Homoszexuális gyilkosok című könyv, 
Mártinké Károly alkotása, akit „csakis a segíteni akarás 
vezérel, s nem a homoszexuálisokkal szembeni gyűlölet
keltés” , hiszen ő csak a szülőket és nevelőket akarja 
figyelmeztetni, mert „nagyobb odafigyelésüknek kö
szönhetően a jövőben kevesebb fiúgyermek válhat ho
moszexuálissá . l9 A könyvben megszólaló erkölcsren- 
dész szakértőtől többek között a következőket tudhatjuk 
meg: „Ezer homoszexuális évente akár tízezer vagy még 
több tizennégy-tizennyolc év közötti fiút megronthat. Ez 
pedig azzal a jövőbeli következménnyel járhat, hogy 
évek múltával egyre több lesz a homoszexuálisok, kö
vetkezésképpen gyermekutódról nem gondoskodó fér
fiak száma.’’ 20 A Mások cikkírója felháborodva reagál, s 
nem érti, hogyan lehetséges 1990-ben, „az újkeletű ma
gyar demokráciában... egy amúgy is megvetett kisebbség 
elleni uszító könyvet kiadni” .

Második példám: a Mai Nap 1991. augusztus 28-i 
száma interjút közölt egy sértett homoszexuálissal, aki 
így fenyegette a nagyközönséget: „Fizessetek! A pénz 
csak üres papír, ezért azt vesszük el, ami a legdrágább: 
a fiaitokat!” 22

A fenti példák jól illusztrálják a fejekbe kódolt szte
reotípiákat: a homoszexuálisokra majdnem úgy tekinte
nek, mint kártékony állatokra, amelyek nem hasznosít
hatók utódnemzésre és -nevelésre, vagy mint egy furcsa 
kór teijesztőire, akik másokat is megfertőzhetnek. E né
zetek hátterében talán még a nemzethaláltól való évszá
zados félelem is fellelhető, összekapcsolódva azzal a 
minőségi helyett mennyiségelvű felfogással, amely sze
rint ha többen lennénk, minden könnyebben menne.

Az egyik leggyakoribb és legfélrevezetőbb kérdés az, 
hogy ö(k) miért, mitől lett(ek) homoszexuális(ok). Ha 
például feltételeznénk, hogy a homoszexuálisok veszélyt 
jelentenek a fiatal fiúknak, mert elcsábíthatják őket, vi
szont azt is elfogadnánk, hogy a homoszexuálisok bio
lógiai okok miatt válnak homoszexuálissá, akkor oda 
juthatnánk, hogy csak azokból a fiatalokból lesznek ho
moszexuálisok csábítás által, akik erre biológiailag 
amúgy is determináltak. Tehát hol a probléma -  kérdez
hetnénk cinikusan.

A miért kérdés azért félrevezető, mert azt feltételezi, 
hogy lehet rá pontos választ adni. Rengeteg elmélet 
foglalkozik a homoszexualitás vélt okaival, eredetével: 
vajon prenatális elváltozás vagy posztnatális hormonha
tások eredménye? A heteroszexuális kapcsolattól való

félelem vagy csábítás okozza? Családi problémák, hátrá
nyos helyzet vagy egyéb körülmények hatására fejlődik 
ki? 23 A miért probléma túlságosan szerteágazó és bi
zonytalan eredményekkel kecsegtető. Ennél sokkal fon
tosabb a homoszexualitás jelentésére koncentrálni, és 
arra, hogy egy társadalomban milyen következmények
kel jár a homoszexuális életvitel.

Harmadik példaként Szentágothai János Valóságban 
megjelent tanulmányának javaslatai szolgálnak, aki nem 
tartja ésszerűnek a homoszexuálisok ama törekvéseit, 
hogy a társadalom tartsa őket minden tekintetben egyen
lőnek és egyenjogúnak a többiekkel. Az önmegtartózta- 
tási javaslatok nem nyerték el a Mások tetszését. „Mi 
szemernyit sem kívánunk többet, mint ami minden em
bert megillet” -  reagált a Mások cikkírója.24 íme tehát 
a „humánum és a demokrácia szellemében lehetséges 
kompromisszum” 25 homoszexuálisokra vonatkozó része 
négy jó tanács formájában:

1 „Kerülni kell a homoszexuális kisebbség minden 
demonstratív megjelenését a nyilvánosság előtt. Jogvé
delmüket a nagy nyilvánosság elkerülésével egy valóban 
demokratikus -  helyes értelemben liberális -  államveze
tés e nélkül is biztosíthatja.”

2 „Ne igyekezzenek homoszexuálisok pedagógiai pá
lyára... Éppen azért, mert nem tudjuk, hogy a termé
szetes heteroszexuális kondicionálást milyen információs 1 1 7  
csatornán kapja meg a gyermek és a serdülő, a társada
lom többsége itt joggal elvárhatja a homoszexuálisok 
önkorlátozását.”

3 „A homoszexualitással kapcsolatos művészi alko
tásokban... a pornográfiához hasonlatosan korlátozni kell 
a pusztán érzéki csiklandozásra irányuló tevékenysége
ket.”

4 „Nem vélném okosnak, és a homoszexuálisok va
lódi érdekeivel ellentétesnek tekinteném a homoszexuá
lis magatartás bármi úton való nyílt propagandáját és 
reklámozását.” 26

Ez lenne a „többségi magatartáshoz való beintegrá- 
lódásba” 27 vezető út. Mennyivel toleránsabbnak tűnik ez 
a megközelítés az előbbiekhez képest, bár mintha emlé
keztetne az érvelése Orwell Állatfarmjára, miszerint egy 
demokratikus államban mindenki egyenlő, néhányan 
azonban kevésbé egyenlőek.

Szentágothai meggyőződése szerint jót akar a magyar 
homoszexuálisoknak azzal, hogy civilizált létformához 
tanácsolja őket. Az ilyen fajta civilizáltság azonban nem 
lenne más, mint a láthatatlanná válás: elavult módja a 
problémakezelésnek, lényegét tekintve felszíni, mégis 
többek számára használhatónak tűnik. Szerintük ugyanis 
ami láthatatlan, azzal nem kell foglalkozni.

Magyarországon a homoszexualitással mint társadal-





mi jelenséggel a 90-es évek elejéig nem foglalkozott 
senki. A téma úttörő jellegű feldolgozását Tóth László 
kezdte meg 1991-ben,28 aki egyik tanulmányában így 
fogalmaz: a homoszexuálisoknak „úgy tűnik, hogy a 
nemi érdeklődésen túlmenően van egy igen fontos jel
lemzőjük: ez a nagyfokú kreativitás, vonzódás a legin
tellektuálisabb, ugyanakkor legérzékenyebb művészeti 
ághoz, a zenéhez, felfokozott empátiás készség, összes
ségében egyfajta igény a környezet és a világ értékeinek 
minél teljesebb birtokbavételére, marxi kategóriával élve 
törekvés a nembeliség teljességének elsajátítására. E tö
rekvések közben újra és újra a bomírt mindennapiság 
korlátaiba ütköznek. Az igény és a lehetőség között fe
szülő ellentét, konfliktus feloldásának eszköze a homo
szexualitás.” 29 Itt az eddigi példákban lefestett-eiképzelt 
homoszexuális ellenpólusa jelenik meg: az emancipá
cióért küzdő, majdnem alacsonyabb rendű polgár egy
szerre szinte intellektuális szuperemberré avanzsál, aki 
mindent akar, csak közben folyton ífusztrálódik.

Válaszok a diszkriminációra

A magyar homoszexuálisok fő sérelmei öt pontban 
összefoglalhatók a Lambda-Budapest Baráti Társaság
1991-ben Jeszenszky Gézához intézett levele alapján.30

Diszkrimináció az, hogy 1) több munkahely betöltése 
homoszexualitásuk miatt lehetetlenné válik a számukra 
(tanár, katona); 2 ) az úgynevezett beleegyezési korhatár 
nem azonos a hetero-, illetve homoszexuális kapcsolat 
esetén; 3) több hivatalos helyen nyilvántartást vezetnek 
róluk (Mária utcai klinika, erkölcsrendészet); 4) a ho
moszexuálisok ellen gyűlöletkeltő könyvek, cikkek je
lennek meg; 5) a homoszexuális szervezetek semmiféle 
támogatást nem kapnak az államtól, ami munkájukat, 
egy több százezer fős kisebbség érdekvédelmét szinte 
lehetetlenné teszi.

A Mások valamennyi felsorolt sérelemmel részlete
sen foglalkozott, de két témához többször is visszatért. 
Ezek közül az egyik a tanári állások problémája. Szent- 
ágothai véleményén kívül a Másokban szerepelt az 
SZDSZ és a Fidesz állásfoglalása. Az SZDSZ-es képvi
selő szerint alapkövetelmény, hogy a tanár ne létesítsen 
szexuális kapcsolatot diákjaival. A fideszes képviselő 
szerint: „A  szexualitás a magánélet szférájába tartozik, 
és ott is kell maradnia. A szexuális orientáció nem lehet 
szelekciós szempont semmilyen foglalkozás betöltésé
nél.” 31

A Mások szintén beszámolt Gáspár Károly Szexuális 
veszélyek a nevelőotthonban című, a Köznevelés 1991. 
március 8 -ai számában megjelent írásáról,32 amely azt 
fejtegeti, hogy nem valószínű, hogy a homoszexuális 
tanár veszélyesebb lenne a heteroszexuálisnál, bár a ne

velőotthonokban a gyerekek az átlagosnál kiszolgáltatot
tabbak, s az is félő, hogy a homoszexuális tanár nem 
tolerálja kellőképpen fiúneveltjei lánykapcsolatait. A 
cikkből az is kiderül, hogy a rendőri gyakorlat szerint 
egy-egy homoszexuális tanár lehetetlenné tételéhez haté
konyan fel lehetett használni tanítványait, akiknek elég 
volt tudomásukra hozni, hogy tanárak homoszexuális, s 
ők módszeresen kiutálták az illetőt. Végül pedig a Má
sok felhívást közölt szakszervezet, saját érdekképviselet 
alapítására homoszexuális tanárok számára.33

Szintén nagy érdeklődésre tartott számot a nyilván
tartások kérdése. Az első évfolyam kilenc számából öt
ben szerepeltek ilyen témájú cikkek. A figyelem közép
pontjában a Mária utcai klinika állt, amelyről feltételez
ték, hogy rendelkezik homoszexuális-nyilvántartással, 
amelyből élet elleni bűncselekmény esetén információt 
szolgáltathatnak a rendőrségnek.

Sokáig a Mária utcai klinika volt az egyetlen hely, 
ahol AIDS-szűrést végeztek. Magyarországon az 1988/V.
31. rendelet alapján kötelező szűrni a kábítószereseket, 
rabokat és a HIV-pozitívok szexpartnereit. A probléma 
abból adódott, hogy több homoszexuális folyamatosan 
névre szóló behívókat kapott a klinikára azzal a hivat
kozással, hogy valamelyik fertőzött őt nevezte meg 
szexpartnerének. Ez az érvelés természetesen ellenőriz
hetetlen volt, viszont alkalmat adott a magánéletbe való n g  
beavatkozásra és további információk begyűjtésére a 
megfélemlített személyektől, akik kiszolgáltatott helyze
tükből szabadulni akarván esetleg hajlandók voltak be
szélni társaikról.

Az egyik homoszexuális kliens Mária utcai tesztje 
pozitív eredményű lett, legalábbis ezt közölték vele, pe
dig valójában nem volt fertőzött. A tesztet külföldön 
ismételten elvégeztette, ahol negatív eredményeket ka
pott. A történet főszereplője azt feltételezte, hogy a kli
nikán tudatosan vezették félre, hogy állandó hírforrás
ként elérhető maradjon a számukra.34

A nyilvántartásokhoz kapcsolódó feltételezések ter
mészetesen nem bizonyíthatók. Az viszont biztos, hogy 
a rendőrség nagyon szeretett volna megszerezni egy má
sik nyilvántartást, a Mások előfizetési listáját 1992 ja
nuárjában, amikor egy homoszexuális jellegű gyilkosság 
ügyében nyomoztak. A szerkesztők nem voltok hajlan
dók kiszolgáltatni az adatokat, amivel állítólag gátolták 
a nyomozás előrehaladását. A Mások készítői a további 
zaklatást csak a nyilvánosság bevonásával tudták elke
rülni: Orosz József a jogász Morvái Krisztinával telefon- 
interjút készített a Kossuth rádióban az eset kapcsán, s . 
a beszélgetésben elítélték a jogtalan rendőri akciót. A 
rendőrség ezután békén hagyta a Másokat, amiből vilá
gossá vált, hogy a jogtalanságok elleni hatékony védel
met csak a nyilvánosság garantálhatja, az a nyilvános-



ság, amelytől annyira tartott/tart a homoszexuálisok 
többsége.

Mások-történet

1988 májusában alakult meg a Magyar Homosze
xuálisok „Homeros-Lambda” Országos Egyesülete, az 
első magyar homoszexuális egyesület, amely magához 
vonzotta az aktivizálódni vágyó melegeket. Az első 
években azonban a szervezet nagyrészt szimbolikus 
jelentőséggel bírt. Nehezen indultak a dolgok, sok volt 
a gond, de néhányuknak eszébe ötlött, hogy újságot 
kellene csinálni, mert az talán megindítaná a vérkerin
gést. Az újság tudósít, ha van miről, és eseményt 
szervez, hogy legyen miről tudósítani, közben pedig 
megpróbálhatja felrázni a homoszexuálisokat a hatod- 
rangúság apatikus érzéséből.

1989 decemberében készült el az első stencilezett, 
közforgalomba nem került Más (akkor még így hívták), 
amelyet 1990 februárjában és márciusában még két sza- 
mizdat kiadás követett (MÁSok, ill. Más-ok címmel). E 
három szám után egyéves szünet következett, majd an
nak a felismerése, hogy tényleg kell az újság. A Home- 
ros-Lambdán belül azonban feszültség támadt, nem tud
tak megegyezni, hogy kik és hogyan készítsék az or
szágos terjesztésre szánt lapot.

1991 áprilisában mégis megjelenik a Mások, amely 
Láner László és Takács B. Gábor kétszemélyes vállalko
zásában készül. A szerkesztők már korábban kiléptek a 
Homeros-Lambdából, s 1991-ben a Mások megjelenésé
vel közel egy időben bejegyeztetik az új homoszexuális 
szervezetet, a Lambda-Budapest Baráti Társaságot.

1991 nyarára a Homeros-Lambda is elkészíti saját 
lapját, a Hom-ems-t, amelynek első száma jóval igénye
sebb kivitelű, mint az első Mások: színes boritó, 32 
oldal, 98 forintos ár -  szemben a fekete-fehér, 20 olda
las, 38 forintos Másokkal.

A Hom-mw azonban csak két számot él meg, míg a 
Mások immár harmadik éve folyamatosan működik: ma 
már 32 oldalon -  1991-ben még 48 forintért, 1992-ben 
már 98 forintért, 1993 elejétől 148 forintért. Az áreme
lések elkerülhetetlenek voltak az elmúlt években, ám 
mostanra elérkeztek egy olyan árhoz, amelyet képtelen
ség tovább emelni. 1993-ra, az első két veszteséges év 
után végre önfenntartónak tűnt a lap, de az augusztusi 
adóemelés akár a teljes tönkremenetelt is jelentheti.

Az 1991-es ezer alatti példányszám 1993-ra három
ezerre szökött fel -  s ebből körülbelül nyolcvan százalék 
el is kel, annak ellenére, hogy a terjesztéssel akadnak 
problémák. A HÍRKER-rel kötött szerződés ellenére is 
előfordul, hogy az árusok nem teszik ki a lapot, vagy

letagadják, még ha van is. Főként vidéken nehéz besze
rezni a Másokat. Budapesten már kialakult néhány stabil 
elárusítóhely, például a Rácz fürdő, ahol 30 példány 
havonta rendszeresen elfogy.

A Mások két szerkesztője megszállottak módjára ké
szíti a lapot: tisztában vannak azzal, hogy anyagilag 
sokkal jobban élnének, ha nem csinálnák. A Mások nem 
hozza, hanem viszi a pénzt. 1992-ben azonban sikerült 
két külső pénzügyi forrásra lelniük: a NEVI-től (a Nem
zeti Egészségvédelmi Intézettől) AIDS-szel kapcsolatos 
propagandára kaptak 250 ezer forintot, s ugyanennyit 
nyertek a József Attila Alapítvány pályázatán. E sorok 
írásakor, 1993 augusztusában egyelőre további anyagi 
segítség nincs a láthatáron. A szerkesztők úgy segítenek 
magukon, hogy bérmunkában újságszerkesztést, különfé
le kiadványok, röplapok készítését és egyéb nyomdai 
munkálatok elvégzését vállalják.

Reklámmegbízásaikat a lap jellege határozza meg: a 
szórványos egyéni hirdetéseken kívül főleg kozmetiku
mokat, szoláriumot, szexküldeményeket és szórakozóhe
lyeket reklámoznak. Az Angyal bár 1993. augusztusi 
reklámhirdetése például inkább a lapot támogató gesztus 
volt, hiszen a monopóliumhelyzetbe került meleg szóra
kozóhely aligha szorul reklámozásra.

Más-műfaj

A Mások kevert műfajú kiadvány: alternatív lapba 
oltott szexújság. Sokan kritizálják, mert szerintük túlsá
gosan értelmiségi, nem elég bulvárlapszerű, nem elég 
benne az aktfotó. A szerkesztők az eddigi színvonalhoz 
ragaszkodnak a továbbiakban is. A szexet az illusztráció 
szintjén akarják tartani: több művészfotót szeretnének, 
meg rajzokat -  de a testet nem kívánják egy ilyen 
jellegű újságból kiiktatni. A Mások a melegeknek íródik 
-  a külvilág felé való nyitás, esetleges elvárásaihoz való 
alkalmazkodás nem szerepel a készítők céljai között. 
Befelé pedig megfér a meglévő kettősség. A külső borí
tókat is sokszor éri megjegyzés: azt mondják, többen 
könnyebben elszánnák magukat az újságvásárlásra, ha 
kevésbé lennének egyértelműek a címlapfotók. A szer
kesztők viszont hajthatatlanok, szerintük ennyi tudatos
ság szükséges.

A lap szinte kizárólag a meleg férfiak fóruma. A 
készítők nem zárkóznak el a leszbikus anyagok közlé
sétől, de eddig nem juttattak el hozzájuk leszbikus ese
ményekről szóló beszámolókat.

A Mások harmadik éve működik folyamatosan, s 
mostanra a szerzők többsége saját nevén publikál. A 
fiatalabbak természetesnek veszik, hogy nem kell fél
niük felvállalt homoszexualitásukat megtorló atrocitá



soktól. A lap hosszabb távon beváltani látszik a hozzá 
fűzött reményeket, és valóban segíti a homoszexuálisok 
öntudatossá válását. A Mások a melegvilágban intézmé
nyesült, majdnem mindenki ismeri, vagy legalábbis tud 
róla. A magyarországi médiumok közül nagyon jó volt 
a viszonyuk a jelenleg szünetelő Tilos rádióval. A Ma
gyar Narancsban is sokszor helyet kapnak melegekről 
szóló anyagok.

A Mások példaképe az osztrák homoszexuális szer
vezet, a HŐSI negyedévenként megjelenő lapja, a 
LAMBDA Nachrichten, amely jórészt politikai és elem
ző anyagokat közöl. De figyelemmel kísérik a kelet-eu
rópai testvérlapokat is, amelyek közül a lengyel Filo a 
kedvencük.

A Mások szexuális kisebbségi orgánum, amelynek fő 
célkitűzése a társadalmi toleranciaszint emelése. Ennek 
egyik legfontosabb összetevőjeként a homoszexualitást 
és a homoszexuálisokat akarja elfogadtatni a nem ho
moszexuálisokkal. Ilyen értelemben nem mondható el,

hogy a lap kizárólag alternatív értékeket képviselne, hi
szen a homoszexualitás önmagában éppúgy nem érték, 
mint a heteroszexualitás.

A szexuális kisebbségek tagjai valószínűleg nem is 
elmélkednének annyit a társadalmi furcsaságok okain, ha 
nem lennének részesei a kisebbségi létből fakadó hátrá
nyos helyzetnek. A Mások a szó szoros értelmében nem 
politizál, inkább reagál a politikai történésekre: közvetít, 
biztat, szemrehány, csodálkozik.

S néha nemcsak a homoszexualitást próbálja feldol
gozni, hanem azon is elmereng, mi valójában a hetero
szexualitás. A válasz kész, csak el kellett lesni: „A he
teroszexualitás az az állapot, amikor az ember makacs 
érzelmi és szexuális vonzódást tanúsít az ellenkező ne
műek iránt. Ezen érdeklődésük miatt a heteroszexuálisok 
rendszerint komoly anatómiai, pszichológiai és társadal
mi akadályokba ütköznek. Sokan közülük mégis kihívás
nak tartják problémáikat, és igen leleményesen töreked
nek furcsa vágyaik beteljesítésére. ” 35
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