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BEVEZETÉS

Mindenkinél legyen telefonérme. Mutogatós ember 
a kiserdőben. Elsősök vagyunk, a tanítónénik rész-
letesen elmagyarázzák, hogyan kell a telefonfülkét 
használni.

Buszon utazom. Alsós. Hátamon méretes hátitás-
ka, egyik kezemben rajztábla és zongorakották. Má-
sikban tornazsák. Nem hogy védekezni, kapaszkod-
ni se tudok. Egy férfi nyomakodik hátulról, nemi 
szervét (azt se tudom, mi az) hátamnak nyomja. Ke-
ze a fenekemen. Mindig ugyanaz. Ismerem. Évek óta 
les, követ a buszon, mindig nyomakodik, tapizik. 
(Most tényleg! Tényleg egyetlen felnőtt ember nem látta, 
nem érezte, hogy az a szemétláda éveken át tapizott – 
nyilván más gyerekeket is – ugyanazon a buszon? Sen-
ki?) Nem szólok senkinek. Nincsenek szavak.

Kisiskolás kislányok játszunk a kertben. Kell kol-
bász? Egy férfi dugja át a péniszét a kerítésen. 

Ni, milyen kis töltött galamb, de megsunáz-
nálak.

Mutasd a p...dat, szőrös-e már?
Mennyiért jössz el? Ötszáz 

elég?
Halló, halló… hörgés, lihegés 

a telefonban. (Anyám nevén: női 
néven vagyunk benne a telefon-
könyvben, tehát rendszeresen hí-
vogatnak ún. telefonbetyárok.)

A felsoroltak mind 14 éves korom előtti élmények. 
Mindegyik sokszor, többször, rendszeresen ismétlő-
dött. Ahogy az estefelé már kihalt utcán mentem ha-
zafelé a buszmegállótól, éveken, egész gyerek- és if-
júkoromon át azt ismételgettem magamban, hogy a 
házak ablakai szerencsére nagyobb részt az utcára 
néznek, ha kiáltok, biztos meghallja valaki. Mi volt 
ez? Félelem? Nem. Készenlét, éberség. 

Így nőttem fel. Konkrétan, tettleg (leszámítva a 
buszon ismétlődő dörgölőzéseket, fogdosásokat) nem 
bántott senki. szerencsés gyermekkorom volt, biz-
tonságos, szerető családban nevelkedtem. Engem a 
nők és gyermekek elleni szexuális erőszaknak csak 
az a változata ért (az viszont egész életemben), ame-
lyik mindenkit. Amit senki, aki lány, aki nő, nem ke-
rülhet el. 

álljunk meg itt egy pillanatra, és tegyünk fel egy 
pár kérdést:

– Mit érezhetnek azok a férfiak, akik beszólnak 
egy kislánynak/nőnek az utcán? Akik megfogdossák 
a fenekét a villamoson, akik belelihegnek a nyakába, 
akik tesznek egy lealázó ajánlatot egy gyermeklány-
nak? szexuális élvezetet? Örömet, diadalt? Mit? – 
Hatalmat.

– És mit éreznek az áldozatok, a gyerekek, lányok, 
nők? – szégyent, üldözöttséget, elveszettséget, ki-
szolgáltatottságot, vagyis hatalomnélküliséget.

TErmÉSZETES KöZEG

Ez a (nők számára) ellenséges, megalázó, zaklató, 
jogfosztó környezet a természetes közegünk. Nincs 
kitéve a 18-as karika: gyerekkorunktól kezdve ben-
ne élünk: mint a levegőt, úgy szívjuk magunkba. 
Hozzáidomulunk, férfiak, nők egyaránt: mi nők, 
tudjuk, hogy nekünk kell ébernek lennünk, nekünk 
kell készenlétben állnunk, hogy elkerüljük, megúsz-

szuk, megmeneküljünk.1 Az em-
ber nem lazít, feszülten figyel, fe-
dezéket keres a buszon, hajlott 
háttal, sietve halad alkonyat után 
az utcán, nem vesz föl szemkon-
taktust. Vigyáz magára. Ha netán 
rajta veszt, az az ő hibája. Megte-

szi hát, ami rajta áll. A férfiak pedig tudják, s a fiúk 
is fokozatosan megtudják: nekik nagyobb a szabad-
ságuk, nekik többet szabad. Övék a tér.

* * *
Az alábbi felnőttkori élményeim – a megszámlálha-
tatlan hasonló közül két példa, ezeket az irodalom 
(szerintem nem pontosan) az ún. „munkahelyi” sze-
xuális zaklatás fogalma alá sorolja – azért emelked-
nek ki a többi közül, mert akkor én a nemek egyen-
lőségéért felelős minisztériumi részlegben dolgoztam, 
ahol épp a nők elleni erőszak kérdéseivel foglalkoz-
tam. s így ebben a két esetben meg tudtam szólalni. 
Az erőszak, amit megtapasztaltam, nem énellenem 
irányult, nem irányult az senki ellen. Csak épp min-
den nő ellen. 

aZ ErõSZaK, amIT mEGTa
PaSZTalTam, nEm ÉnEllE
nEm IrányulT, nEm Irá
nyulT aZ SEnKI EllEn. CSaK 

ÉPP mInDEn nõ EllEn

Betlen Anna
a láTHaTaTlan

a SZExuálIS ZaKlaTáS „TárSaDalmI HaSZnOSSáGáról”
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Lakásfelújításban vagyok. A vállalkozó elvisz a 
nagykerbe, szaniter-felszerelést (vécékagyló, mosdó 
stb.) választani. A kis félszuterén helyiségbe lépve 
előttem pult, a pulton monitor. A monitor képernyő-
je kifelé, a vásárló felé fordul, hogy majd jól lássuk a 
beírt árukat, cikkszámokat, árakat.

De most még csak képernyővédő fut rajta. Pornó-
jelenet. Kifakadok: megbocsásson, uram, de miért 
kell ezt nekem néznem? Az eladó védekezik: ide nem 
járnak nők. Vécét, mosdót tehát csak férfiak vásárol-
hatnak. Vagy hogy...?

A nemek egyenlőségéért felelős minisztériumi fő-
osztály dolgozójaként tévéinterjút készülök adni.  
A riporter a prostitúció hazai helyzetéről szeretne ve-
lem beszélgetni, de úgy, hogy együtt megnézünk egy 
a témáról készült riportfilmet, s én azt majd kame-
rába-mikrofonba kommentálom. Keressünk egy olyan 
helyiséget a minisztérium épületében, ahol a riport-
film megtekintésére alkalmas készülék van, s ahová 
a kamerákat is be lehet állítani!  
A minisztérium alagsorában, a 
műszaki személyzet irodájában 
ülhetünk majd le. Mellettünk, az 
irodával összenyitva a büfé és az 
étterem (ide jár enni az egész mi-
nisztérium). A lejátszóeszköz kö-
zépen, körülötte polcok, telis-te- 
le videokazettákkal. Csupa por-
nófilm, ez jól látható. A falakon  
és az ajtón pornófilmplakátok. 
Mind járt itt a tévé, én sebtiben 
megfordítom a polcokon a kazet-
tákat, letépkedem a plakátokat. 
Jöhet a riport… Mikor elmennek 
a tévések, berontok az osztályve-
zető úr szobájába, és ezt üvöltöm: 
mit képzel, milyen érzés volt a széttárt p…k között 
interjút adni? De hát itt mi csak férfiak vagyunk… 
dadogja meglepetten, és korántsem a valóságnak 
megfelelően az osztályvezető. Mellette az osztályve-
zető-helyettes asszony pirul. (Kijön utánam, és meg-
köszöni: mi ezt nem engedhettük volna meg ma-
gunknak.)

KöZöSSÉGI SZExuálIS ZaKlaTáS

A szexuális zaklatás azon formáit, amelyekre a fenti 
néhány példát hoztam fel, s amelyeknek még számos 
változatát ismerjük, e cikkben „közösségi szexuális 
zaklatásnak” fogom nevezni, nem találom elég jónak 
az „utcai szexuális zaklatás” kifejezést. általában kö-
zösségi terekben alkalmazzák: utcán, közlekedési 
eszközökön, üzletekben, irodákban, de nem csak ott 

(egyebek között az interneten is). Az viszont közös 
tulajdonságuk, hogy szemben a szexuális zaklatás 
más formáival, ezek a zaklatási formák nem irányul-
nak egy bizonyos személy ellen (a buszos tapizás határ-
eset), nem céljuk konkrét személyes előny megszer-
zése vagy hátrány okozása, és többnyire nem is for-
dulnak át manifeszt erőszakba.

Mi lehet az az egyénen túli, közösségi funkció, 
amit e széles körben elterjedt jelenség betölt? Mire jó 
az egész, ha egyszer a szexuális zaklatás ezen válto-
zata esetében jellemzően nem egyes személyek, ha-
nem általában a nők, lányok jelentik a célpontot?

Célja, társadalmi „hasznossága” nem elsősorban a 
konkrét elkövető férfiak (mert e zaklatások elkövetői 
gyakorlatilag kivétel nélkül férfiak) élvezetében, jó 
érzésében, szórakoztatásában, hanem a férfiak, nők, 
gyerekek helyének a társadalmi térben történő kijelölésé-
ben keresendő. A közösségi szexuális zaklatás egy-
ben a szexuáliserőszak-ingerküszöb emelését és ma-

gasan tartását célozza, és eredmé-
nyezi.

A közösségi szexuális zaklatás 
talaján bontakozhat azután ki a 
par excellence szexuális zaklatás.

Ebben a környezetben fordul-
hat elő, hogy vizsga közben a pro-
fesszor az asztalra dőlve az asztal 
alatt átnyúlva rendszeresen az 
egyetemista lányok combját fog-
dossa, miközben a teremben fel-
készülő többiek – köztük fiúk is – 
látják mindezt, és dermedten pa-
pírjaikba temetkeznek.

Ez az a miliő, amelyben képző-
művész-tanárok kockázatmente-
sen alázhatják diákjaikat.2 Ez az a 

környezet, amelyben főnökök fogdoshatják beosztot-
taikat, munkatársak tapogathatják munkatársnőiket,3 
s amelyben a cégvezetés nyilvánvaló, dokumentált, 
súlyos kárt okozó jogsértés esetén is összezár az ál-
dozattal szemben, csak mert az nő.4

A szexuális zaklatás már konkrét, személyes előnyt 
és hátrányt oszt a résztvevő feleknek. Az elkövetőket 
az adott intézményen belül fölénybe, jobb teljesítési 
helyzetbe hozza, az áldozatokat pedig eltéríti, meg-
betegíti, kizárja fontos helyzetekből, lehetőségekből, 
folyamatokból, s ha be nem hódolnak, kirekesztheti 
az érvényesülés kereteit jelentő közösségből. 

A szexuális zaklatás emellett a szexuális erőszak, 
s ezen belül a szexuális kényszerítés, valamint a nemi 
erőszak általános gyakorlata számára biztosítja a 
szükséges feltételeket: a módszerek ismeretét és gya-
korlatát az elkövetők, az alávetettségbe való bele-
nyugvást és a károk elviselését az áldozatok oldalá-

a SZExuálIS ZaKlaTáS már 
KOnKrÉT, SZEmÉlyES ElõnyT 
ÉS HáTrányT OSZT a rÉSZT
VEVõ FElEKnEK. aZ ElKö VE
TõKET aZ aDOTT InTÉZmÉ
nyEn BElül FölÉnyBE, JOBB 
TElJESíTÉSI HElyZETBE HOZ
Za, aZ álDOZaTOKaT PEDIG 
ElTÉríTI, mEGBETEGíTI, KI
ZárJa FOnTOS HElyZE TEK
Bõl, lE HETõSÉGEKBõl, FO
lyamaTOKBól, S Ha BE nEm 
HóDOlnaK, KIrEKESZTHETI 
aZ ÉrVÉnyESülÉS KErETEIT 

JElEnTõ KöZöSSÉGBõl
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ról, továbbá az áldozatokkal való szolidaritás részle-
ges vagy teljes megvonását a kívülállók, közöttük 
igen sokszor relatíve előnyös helyzetben lévő nők ré-
széről. 

Ebben a környezetben válhat gyakorlattá a gólya-
tábori beavatás keretében elkövetett erőszak,5 a spor-
toló kisfiúk és lányok, nők elleni rendszeres szexuá-
lis erőszak, az uszodai csoportos nemi erőszak mint 
gyakorlat,6 ebben a környezetben üzemelnek a sze-
reposztó díványok, ebben a környezetben történhet 
meg, hogy a pszichológus kikép-
ző terapeuta a leendő kolléganő-
től előbb egy kis hátmasszázst, 
majd rendszeres szexuális együtt-
létet kér, kérhet, és meg is kapja.7 
Az órát azért a lány fizeti tovább-
ra is. Ebben a miliőben számít 
természetesnek, hogy az ipari kö-
zépvezetőnek szex jár a nem sza-
kadó, nem törő, tehát jobb telje-
sítménnyel kecsegtető alapanyag-
ért, s ebben a környezetben 
fordulhat elő, hogy orvosok,8 köz-
tük nőgyógyászok is, szexet kér-
nek pácienseiktől orvosi ellátás 
(sokszor egyenesen műtét!) ellenértékeként.9

És ez az a közeg, amelyben vitán felül áll a férfi-
ak csoportos joga10 az általában vett nők testéhez va-
ló hozzáférésre: háborúban a háborús nemi erőszak 
(bordély-lágerek inclusive), békében a prostitúció in-
tézményes keretei között.

mIrE Jó?

A szexuális zaklatás tehát – annak közösségi és 
egyénre irányuló formái együtt – az a szocializációs 
mező, amelyben a társadalom tagjai – nők és férfiak 
– megtanulják, elfogadják és beépítik a gondolkodá-
sukba, hogy a hatalomnak szexuális töltete van, s ez 
egyértelműen osztja ketté (elsősorban nemek szerint) 
a társadalmat fönt és lent lévőkre, feljogosítottakra 
és jogvesztettekre (vagy jogaikban legalábbis korlá-
tozottakra): férfiakra és nőkre, illetve gyermekekre. 
Ebben a szocializációs mezőben határozódnak meg 
azok az egyénre szabott nemi szerepek is, amelyek-
nek fő funkciója a társadalmi hatalmi viszonyok csa-
ládon belül történő gyakorlása, továbbörökítése, rög-
zítése. Fontos mellékhatásként kell elkönyvelnünk 
azt, hogy maga a hatalom is, mivel annak alapvető 
társadalmi megosztása a nemek között történik, óha-
tatlanul erotizálódik, s ez aztán alkalomadtán átvi-
vődik más típusú (tehát nem nemileg megosztott) ha-
talmi hierarchiákba is. (Így fogják egyáltalán nem 

homoszexuális férfiak szexuálisan is megalázni, il-
letve megerőszakolni az alávetettet a börtönben, a 
kollégiumokban, a katonaságnál, mint „valami nőt”, 
és persze hivatkoznak majd leküzdhetetlen szükség-
leteikre, ami enyhén szólva is nevetséges érv.) Ugyan-
csak mellékes, de egyáltalán nem lényegtelen követ-
kezménye a nők elleni erőszakkal átitatott szociali-
zációnak az, hogy egyes férfiak (nem kevesen) pont 
ebben az erőszakos szexben érzik jól magukat: ez is 
nevelés, szocializáció eredménye. El tudnánk kép-

zelni olyan világot is, amelyben 
sem a férfiak, sem a nők nem az 
erőszakot élvezik a szexben, ha-
nem mondjuk a gyengédséget (óh, 
minő obskúrus prüdéria, nem?).

Fölmerül hát a kérdés, hogy 
mire jó ez az egész. Minek a tár-
sadalom felét (ráadásul közte ki-
nek-kinek legközelebbi hozzátar-
tozóit) félelemben tartani, alázni, 
tárgyként kezelni? 

Ha belátjuk (nem nehéz), hogy 
az erőszak a hatalom eszköze: esz-
köz, amely a másik fölötti hatal-
mat segít megszerezni, megtar-

tani, kiszélesíteni, bebiztosítani, akkor a nők elleni 
erőszak a nők fölötti hatalom megszerzésének, megtar-
tásának, kiszélesítésének, bebiztosításának az eszköze – 
mi más lehetne. Ez az erőszak-komplexum szinte lát-
hatatlanul van jelen a társadalomban, alapvető szo-
cializációs tényezőként határozza meg a felnövekvő 
generációk – fiúk-lányok – beállítódásait; azt, hogy a 
nőket érő erőszak természetesként és elkerülhetet-
lenként jelenik meg, neve sincs. Vagy ha mégis be-
szélnek róla, gyakran jelentőségét csökkentve, tréfá-
nak, játszadozásnak, természet által diktált, kódolt 
viselkedésformának írják le: bagatellizálják, illetve 
megváltoztathatatlan, természetből eredő tulajdon-
ságként igyekeznek elfogadtatni, s azt, aki fel mer 
lépni ellene, egyenesen agresszióval,11 netán alantas 
politikai erők kiszolgálásával12 vádolják meg.

Érdemes észrevenni, hogy a nők elleni erőszak 
számos formában mutat példát más társadalmi erő-
szakok számára. Ki lehet tanulni a családban és a tár-
sadalomban megfigyelt elnyomó magatartásformá-
kat, és sikerrel be lehet vetni ezek legnagyobb részét 
(sokszor még a nemi erőszakot is) más társadalmi 
csoportok – etnikai vagy más kisebbségek – ellen is. 
A nők elleni erőszak különböző formái szinte kime-
ríthetetlen eszköztárként szolgálnak a társadalom ha-
talmi viszonyainak szabályozásában. Ennek az esz-
köztárnak az alkalmazása folytán a születés fogja meg-
határozni – legalábbis nagyon-nagy részben –, hogy 
valaki mennyi hatalommal, lehetőséggel rendelkezik 

Ha BEláTJuK (nEm nEHÉZ), 
HOGy aZ ErõSZaK a HaTa
lOm ESZKöZE: ESZKöZ, amEly 
a máSIK FölöTTI HaTalmaT 
SEGíT mEGSZErEZnI, mEG
TarTanI, KISZÉlESíTEnI, BE
BIZTOSíTanI, aKKOr a nõK 
EllEnI ErõSZaK a nõK Fö
löTTI HaTalOm mEGSZEr
ZÉSÉnEK, mEGTarTáSánaK, 
KISZÉlESíTÉSÉnEK, BEBIZTOSí
TáSánaK aZ ESZKöZE – mI 

máS lEHETnE
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majd; hogy hol áll a sorban a társadalom legkülönfé-
lébb javai fölötti osztozkodáskor.

EZT aKarJuK?

Polgári társadalomban minden állampolgár egyenlő; 
az előbbre jutás alapelve nem a születés, hanem a tel-
jesítmény; stb. Ha azonban valaki nőnek születik, 
akkor mégsem egyenlő, az ő előrejutását nem első-
sorban a teljesítmény, hanem mégiscsak az fogja meg-
határozni, hogy nő és nem pedig férfi.

Aki nőnek születik, az fizetett munkahelyén (ha 
lesz neki) várhatóan évente két hónapot ingyen dol-
gozik majd, vagyis átlagosan 17%-kal kevesebbet ke-
res a férfiaknál,13 naponta azonban átlagosan egy órá-
val tölt több időt fizetett és nem fizetett munkával, 
mint a férfiak.14 Mindezt úgy tudja majd elérni, hogy 
a férfiaknál átlagosan szignifikánsan magasabb isko-
lai végzettséggel rendelkezik.

Tehát míg a nők átlagosan magasabb képzettségi 
színvonalon (azaz magasabb munkaértéken) több 
munkát végeznek a társadalomnak, mint a férfiak, 
addig az összvagyonból és összjövedelemből a férfi-
ak részesednek nagyobb arányban. Ezt erkölcsileg 
igazságtalanságnak, közgazdaságilag kizsákmányo-
lásnak szokták nevezni. Ha feltesszük a kérdést, hogy 
miért hagyjuk ezt, egy válaszunk lehet rá: az erőszak 
miatt. A nők elleni erőszak – az egyéni és a tömeges 
egyaránt – lefegyverzi áldozatát, távol tartja a hata-
lomtól, korlátokat szab érdekérvényesítése elé. Ez a 
célja, nem más.

Viszont az így létrejövő munka- és hatalommeg-
osztás az egész társadalom szintjén szükségszerűen 
rosszabb hatékonysághoz vezet, mint ha a nők és a 
férfiak valóban (tehát nem csak az elvekben és a jog-
szabályokban) egyenlőek lennének, s az egyenlősé-
gükkel élni is tudnának. A nőkben rejlő, ma még je-
lentős részben elfojtott alkotó potenciál felszabadítá-
sa beláthatatlan fellendülés forrásává válhatna.

Fogalmazzunk élesen: a nők elleni erőszak intéz-
ménye a társadalmi javakért folytatott versenyben a 
férfiakat általában előnybe, a nőket pedig általában 
hátrányba hozza; ez a valamiért rosszabb eséllyel in-
duló férfiak számára egyenesen létérdek.15 A társada-
lom egésze szempontjából azonban tiszta pazarlás.

Adam smith 18. századi közgazdász nyomán a 
ma is közkedvelt „láthatatlan kéz” metaforája írja le 
a piac működését, amely a benne résztvevők tudta 
nélkül, mintegy a hátuk mögött rendezkedik úgy, 
hogy az áruk a lehető legjobb minőséget érve el, a 
mindenki számára legmegfelelőbb áron értékesüljenek, 
s így a gazdasági fejlődés a lehető legkedvezőbben 
alakuljon.

Ez a metafora járt az eszemben, amikor a szexu-
ális erőszak rendszerén, s ezen belül is kiemelten az 
egyébként nem annyira komolyan vett „közösségi 
szexuális zaklatás” jelenségén kezdtem gondolkodni. 
Hiszen a szexuális zaklatás az a láthatatlan kéz (bár 
talán helyesebb volna itt egy másik testrészt emle-
getni), amely – anélkül, hogy felismernénk valódi mi-
benlétét, anélkül, hogy ez a társadalmat alkotó egyé-
nek kifejezett szándékában állna – gondosan ügyel-
ve az egyenlőtlenség fenntartására, arra, hogy a pálya 
feltétlenül a férfiak felé lejtsen, a háttérben szorgos-
kodva elrendezi a nők és a férfiak közötti erőviszo-
nyokat. 
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