
Aki Jack Holland Nõgyûlölet – a világ
legrégibb elõítélete címû könyvébe2 bele-
olvas, annak óhatatlanul az jut az eszébe,
mennyire tragikus lény az ember. A nyu-
gati és sok más kultúra meghasonlottsága
– mert ez a probléma szinte univerzális-
nak tekinthetõ – leginkább a nõgyûlölet-
ben érhetõ tetten: a férfi önmaga másik
felét utálja, amikor a nõt megveti. Platón
androgün-mítosza isteni büntetés követ-
kezményének látja e hasadtságot. A két
nem egységét tartalmazó férfinõk a ma-
guk teljességében isteni hatalomra törtek.
Zeusz tehát kettéosztotta õket: „Kettévá-
gom õket – mondta –, mindegyiket kétfe-
lé. Ezzel gyengébbek lesznek.”3

A nõgyûlölet jelenségének Holland ál-
tal gazdagon adatolt kultúrtörténeti össze-
foglalása a mitikus kezdetektõl napjainkig
heterogenitása, néhol a publicisztikára
jellemzõ felületessége, a konklúziók rö-
vidre zárása ellenére rendkívül érdekes
olvasmány. Bizonyos passzusai, fejezetei
– például a középkori boszorkányüldözés
módozatainak vagy a mai észak-koreai nõi
börtönökben uralkodó viszonyoknak, az
afganisztáni tálib terror nõregulázó eszkö-
zeinek, bizonyos afrikai törzsek gyakorla-
tában (de a múlt század elejének Ameri-
kájában is) elõforduló rituális csonkítás-
nak, a clitoris eltávolításának leírása –
gyengébb idegzetû olvasók számára nem
ajánlott. Hogy a sok riasztó tény ellenére
mégis az olvasás örömét élhetjük meg a
könyvet lapozgatva, az a pontos, szaksze-
rû fordításnak köszönhetõ, Vallasek Júlia
munkáját dicséri. (Ha nem tudnók, hogy
amerikai szerzõ szövegét tartjuk kezünk-
ben, a nyelvi megformálásból nem követ-
keztetnénk fordításra. És persze élvezetes
a szerzõ humora is: „A romantikusok
azonban (a költészetben és filozófiában)
olyan szerepet játszottak a nõk felszabadí-
tásában, mint az énekesek a polgárjogi
mozgalomban.” (215.)

Ha azt gondolnók, hogy errõl a témá-
ról már mindent elmondtak, Hollandnak
a következtetéseit bevezetõ vallomása is
arra figyelmeztethet, hogy tévedünk: a
nõgyûlölet kliséi mélyen benne gyökerez-
nek a társadalmi közgondolkozásban, a
huszonegyedik században is és a „fejlett
nyugati kultúrában” is virágoznak. „Vala-
hányszor megemlítettem valahol, hogy a
nõgyûlölet történetérõl írok, beszélgetõ-
társaim nemüktõl függõen kétféleképpen
reagáltak. A nõk kíváncsiak voltak, mire
jutottam. A férfiak viszont […] bólogat-
tak, kacsintottak, és kimondatlanul is fel-
tételezték, hogy a jogossága igazolásán 
fáradozom. Ha azt mondtam volna, hogy
a rasszizmus történetét írom, nem hi-
szem, hogy bárki is feltételezte volna 
rólam, hogy rasszista vagyok. Ez azt su-
gallja, hogy a rasszizmussal ellentétben 
a nõgyûlöletet sok férfi nem elõítéletnek
tekinti, hanem elkerülhetetlen adottság-
nak.” (283.) 

Egyetérthetünk Jack Holland fõ kö-
vetkeztetésével: „A nõ megfosztása ember
mivoltától – felmagasztalása vagy becs-
mérlése által – nagyjából mindig politikai
ügy volt.” (251.) És hatalom kérdése – te-
hetjük hozzá. A legeklatánsabb példa er-
re Jeanne d’Arc esete, akit az angol hódí-
tók 1431-ben boszorkányság vádjával
máglyán megégettek, mert látomásában
arra kapott buzdítást, hogy a franciák 
ellenállását megszervezze. Az egyház 
késõbb Jeanne d’Arcot rehabilitálta, és
szentté avatta. 

A pusztán politikainál ugyanakkor
valami mélyebb indíttatás az, ami a törté-
nelem során más-más formában, ám
minduntalan felbukkanó jelenséget ma-
gyarázhatja. A nõgyûlölet ugyanis az
egyik legállandóbb jelensége az emberi
történelemnek: „a nõk gyûlöletének törté-
nete […] összeköti Arisztotelészt Hasfel-
metszõ Jackkel.” (12.) A szerzõ szerint téka
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ezért az a dualista gondolkodási hagyo-
mány okolható, amely szintézist nem is-
merõ antagonista párokra osztja a valósá-
got: hideg-meleg, lent-fent, szellemi-
anyagi, férfi-nõ, és az antik görög meg az
ószövetségi zsidó filozófiából és teológiá-
ból került át a milliók gondolkodását be-
folyásoló katolicizmusba és iszlámba.

„A történelem a férfiak története volt
(és nagyjából maradt), annak története,
hogy hogyan hatottak a férfiak az õket kö-
rülvevõ világra, valamennyi – vallási, po-
litikai, katonai, társadalmi, filozófiai, gaz-
dasági, mûvészi és tudományos –
vonatkozásban”– állítja Jack Holland.
(15.). Így a nõk története csakis a nõk fér-
fiakkal való kapcsolatának története, tu-
lajdonképpen annak a folyamatnak a raj-
za: hogyan, milyen formákban szorították
ki, tartották távol a nõket a fent felsorolt
területekrõl. 

Amikor pedig a férfiak valamiért
frusztráltnak érezték magukat, az ostor
rendszerint a nõkön csattant. Jack Lon-
don amerikai író 1902-ben például így
számol be a londoni East Enden szerzett
tapasztalatairól: „A feleségverés a férfiak
elõjoga a házasságban. Vasalt vagy bronz-
zal kivert orrú csizmát viselnek, és miu-
tán gyermekeik anyját kidíszítették egy-
két ökölnyommal a szeme alatt, a földre
lökik, és nagyjából úgy taposnak rajta,
mint egy nyugati csõdör a csörgõ-
kígyón… A férfiak gazdaságilag függenek
a munkaadóiktól, a nõk pedig gazdasági-
lag függenek a férfiaktól. Ennek az 
az eredménye, hogy a nõk kapják azt a
verést, ami a munkaadónak járna, és 
ez ellen nem tehetnek semmit.” (Idézi
Holland, 197.)

A közismert példák és közkeletû
összefüggések mellett Holland – a míto-
szoktól filozófiai munkákon át a szép- és
populáris irodalom termékeiig, a törté-
nelmi forrásoktól a napisajtóig sok min-
dent felhasználva – olyan, kevéssé megvi-
lágított kultúrtörténeti jelenségekre is fel-
hívja a figyelmet, mint Jézusnak és köve-
tõinek, a korai keresztényeknek a koruk-
ban gyökeresen új, „nõbarát” magatartá-
sa. Az az arisztotelészi felfogás ugyanis,
hogy a nõ csonka férfi, nem csupán a nõk
kiskorúságban tartásához, engedelmes-
ségre ítélt státusához vezetett, de ideoló-
giai alapot is szolgáltatott ahhoz a görög
és római társadalomban bevett gyakorlat-
hoz, hogy a fölöslegesnek ítélt, túlnyomó-
részt lány csecsemõket sorsukra hagyták.

Azok többnyire elpusztultak, vagy – „jó”
esetben – életben maradtak, ha egy bor-
délyház-tulajdonos felnevelte õket után-
pótlásnak. Így a kereszténység elterjedé-
séig sokkal több szabad férfi volt, mint
nõ. A keresztények élettisztelete és az
egyenlõség Jézus által hirdetett eszméje
oda vezetett, hogy a keresztények megtar-
tották a leánycsecsemõket is, így körük-
ben sokkal több volt a nõ, mint a pogány
rómaiak között. Egyre több lett tehát az
olyan házasság, amelyben a pogány férj
keresztény felesége hatására tért át az új
hitre. A nõk egyenértékû emberként való
elfogadása tehát a kereszténység gyors
terjedésének egyik fõ oka. (A nyugati tör-
ténelmi mozgások egyik alapképlete, ál-
lítja a szerzõ, hogy a nõk szabadulni akar-
ván a rájuk erõltetett korlátok közül, egy
frissen megjelenõ ideológia terjesztõivé
válnak, gyõzelemre segítik, amikor pedig
a mondott ideológia képviselõi hatalomra
jutnak, elsõ dolguk a nõk jogainak meg-
nyirbálása. Paradox módon ugyanez a
képlet érvényesült a francia forradalom-
ban vagy Hitler hatalomra jutásakor is.)

Ha azt tudtuk, hogy a boszorkányül-
dözés a középkor sötétjének egyik legin-
kább elrettentõ aspektusa, az a tény el
szokta kerülni a figyelmünket, hogy a 
felvilágosodás korában még javában szü-
lettek a boszorkányokra kirótt halálos
ítéletek, s ezek nem tekinthetõk vallás-
specifikusnak. A protestáns, felvilágosult
Svájcban mondták ki 1787-ben az utolsó
halálos ítéletet egy boszorkánysággal 
vádolt nõre.

Ugyancsak sokakat meglepõ újdon-
ság, hogy Viktória angol királynõ sok más
nõtársával együtt ádáz ellensége volt nem
csupán annak, hogy a nõk szavazati jogot
kaphassanak, de ideológiai okokból eltûr-
te azt is, hogy egy Simpson nevû orvost
amiatt támadjanak, mert az a vajúdó nõk
szenvedéseit kloroformmal csillapította.
Mindaddig, míg utolsó két gyermeke
szülésekor maga is fájdalomcsillapításra
szorult… „A királynõ, a status quo dü-
hödt védelmezõje bekerült azok sorába,
akik a nõk sorsának javításáért küzdöt-
tek.” (206.)

Ha valaki nyugodtan hátradõlve azzal
hessegetné el magától a Jack Holland 
által felvetett kínos kérdések aktualitásá-
nak gondolatát, hogy ezek a jelenségek
idõben vagy térben távoli társadalmak 
viszonyaira jellemzõek, Balázs Lajos 
nagyon érdekes utószava figyelmezteti: a122
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székely-magyar paraszti társadalom
patriarchális rendje, gondolkodásmódja
olyan szokásokat szentesített, amelyek
miatt saját közelmúltunk közgondolkozá-
sát nagyon is megterhelik a nõgyûlölet
negatív elõítéletei, a mi kultúránk is bele-
illik ebbe a hátborzongató sorozatba. „A
nõgyûlöletnek nem volt jól kiforrott ideo-
lógiája, csupán klisészerû, férficentrikus
mondatok, szentenciák rögzültek a köz-
tudatban.” (324.) Hallgatólagosan viszont
természetesnek tartotta a paraszti társa-
dalom a nõk hátrányos megkülönbözteté-
sét. Balázs Lajos példái közül kiemelem
azt a szokást, hogy Csíkszentdomokoson
az alávetettség abban is megnyilvánult,
hogy a figyelmetlen leányt, aki nem ug-
rott a bálban azonnal a legény intésére,
„fuszulykás” húzatásával szégyeníthették
meg, ami után hosszú ideig nem is mert
az illetõ a falu lakói elõtt mutatkozni. Be-
vett szokás volt az is, hogy a menyasz-
szonyt a võlegénye „megkényszergette”,
majd megzsarolhatta, az esküvõ alkalmá-
val nyilvánosan alkudozhatott a hozo-

mányra, „pinapénzt” követelhetett „kár-
pótlásul, mert a leány nem volt tiszta”. 

Érzékenyebb lelkû férfiolvasók, mi-
közben a nõolvasók csendes borzadállyal
vagy felháborodottan bólogatnak, hozzá-
teszik, hogy a teljes kép kialakításához
mellékelni kellene Holland könyvéhez
egy férfiak által írt költeményekbõl álló
szerelmesvers-antológiát, amely a nõk
elõtti hódolat, a szeretet kifejezésével
mutatná fel az érem másik oldalát.

A nõk nagyon lassan, de mára már
egyre több társadalomban sikeresen ki-
léptek korlátaik közül, vagy elkezdték
azok lebontását, saját értékeik elismerte-
tését. Bíró Béla Az ember tragédiáját4 ér-
telmezve észreveszi, hogy Éva más lelki-
állapotban ébred a Lucifer által elõidé-
zett, pokoli álomból, mint Ádám. Õ nem
készül öngyilkosságra, tehát valami szeb-
bet, biztatóbbat álmodott az emberiség
sorsáról. Talán reménykedhetünk abban,
hogy a történelem elõbb-utóbb Éva
mennyei álma szerint alakul. Vagy leg-
alább a két álom kombinációja szerint.

Tapodi Zsuzsa

téka
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KÁNTOR LAJOS AJÁNLJA
A 2012-es év egész világot megmozgató eseménye, a londoni olimpiai játékok elõtt

– és a Korunk újabb sportszáma szerkesztésének befejezése után – illene új sportköny-
veket ajánlani olvasóink figyelmébe. Ha nem tettem volna meg már 2011 márciusában,
most (újra) Borsi-Kálmán Béla Puskás-könyvével kezdeném. Kezem ügyében találok
egy jóval szerényebb, ám hozzám közel álló kiadványt, az elkötelezett kolozsvári fiatal
sporttörténész Killyéni András újabb munkái közül a tõrvívó Orbán Olga pályájának
fényképes összefoglalását. Legszívesebben persze a még csak vágyak szintjén jelentke-
zõ kötetet ajánlanám, amely a folyóiratunk kérésére született sportfilozófiai, sporttör-
téneti tanulmányok, esszék, versek gyûjteménye lehetne, olyan szerzõkkel, mint pél-
dául Esterházy Péter, Markó Béla, Szilágyi Ákos vagy Vitray Tamás. Részben nevezett
írókhoz kapcsolódva tágítom a kört, pontosabban visszatérek a „normalitáshoz”, illet-
ve a folyamatosan érdekes, jó és szép könyveket piacra dobó kiadókhoz, a
Kalligramhoz, a Magvetõhöz, az Európához, a Bookarthoz, másokhoz, no meg a szerzõ-
iktõl ajándékba kapott, ám nem udvariasságból ide kiemelt könyvek közül nevezek
meg néhányat. „Vegyes” lesz a lista – gondolom, ez a természetes. Nyilván nem a ká-
non alakítása (átalakítása) a célom.
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