
Adalékok 
a homoszexualitás problémájához

A hom oszexualitás fogalm ának m eghatározása és okainak megértése nem 
kis feladat elé állítja azokat, akik ezzel a témával szeretnének foglalkozni. A rá 
vonatkozó irodalom  szinte áttekinthetetlen és m eglehetősen ellentmondásos. 
A problém ák m ár a definícióknál kezdődnek. Többen körülírják a homoszexuali
tás fogalm át, így Allén, Kinsey és West.

Három féle hom oszexualitást különböztet meg például West. Nyílt homosze
xuálisoknak nevezi azokat, akik ugyanazon nemű személlyel kölcsönös szexuális 
kapcsolatba lépnek. Exkluzív hom oszexuálisoknak tartja azokat az embereket, 
akikből hiányzik vagy akikben igen csekély az ellenkező nem tagjai iránti eroti
kus érdeklődés. Fakultatív homoszexuálisok pedig azok, akik csak akkor lesznek 
hom oszexuálisán aktívak, ha nem áll m ódjukban az ellenkező nem tagjaival 
érintkezni, illetőleg meg vannak fosztva azok társaságától. Az olyan személy, aki 
m indkét nem tagjaival erotikus kielégüléshez tud ju tn i: biszexuálisnak nevezen
dő.

Több pszichiáternek az a meggyőződése, hogy a férfi hom oszexuálisokat két 
ellentétes kategóriába, az aktívba és a passzívba lehet sorolni. Az aktív típus erő
szakos és férfias a szeretkezésben, míg a passzív típus szolid, félénk, engedékeny 
és kedveli, ha „ráhajtanak” . Annak a hom oszexuális férfinak, akinek túlnyom ó
an passzív szexuális szokásai vannak, nincs szükségszerűen nőies viselkedése 
vagy nőies testalkata. Az aktív vagy passzív szerepet sokan aszerint veszik fel, 
ahogyan azt a helyzet megkívánja.

Homoszexualitás és társadalom

A köztudat a hom oszexuálisokat degenerált személyeknek, ifjúságra veszé
lyes csábítóknak, morális páriáknak, jobb esetben betegeknek tartja. Olyanok
nak, akik belső elválasztású mirigyek megbetegedésében vagy pszichológiai 
rendellenességben szenvednek.

A hom oszexualitás ezzel szemben olyan régi, mint az emberiség. Éppúgy 
előfordul a fejlett civilizációkban, m int a primitív társadalm akban. A homosze
xuális szokások a föld nagy területein honosak, beleértve a Földközi-tenger vidé
két, a Kelet nagy részét, különösen Indiát, Kínát, Japán t és a csendes-óceáni szi
geteket.

A klasszikus G örögországban a hom oszexualitás társadalm ilag is elismert. 
Az ifjú iránti vonzódás a norm ális férfi elfogadott szerelme, akinek egyébként 
kötelessége jó  példát mutatni. A görögök szám ára a hom oszexualitás nemes 
szenvedély, gondoljunk Platónra és Szapphóra! Az ókori legendák mind ezt ta
núsítják, akár a görög civilizáció aranykorát, akár a hanyatlás idejét idézik fel.
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Az antropológiai irodalmat áttekintve több szerző úgy látja, hogy a primitív 
társadalom 64%-a normálisnak tekinti és elfogadja a homoszexuális aktivitás va
lamilyen formáját. Egy kis észak-afrikai törzs, a Siwans például minden férfi és 
fiú tagjától elvárja, hogy valamilyen homoszexuális aktivitásban részt vegyen. 
Furcsállták, ha valaki vonakodott. A Kiwai törzs úgy vélte, hogy a homoszexuá
lis szodomiától erőssé válnak a férfiak.

Néhány törzs a homoszexualitás gyakorlásához intézményes kereteket bizto
sított. Az ausztráliai randáknál pl. a fiataloknak nősülés előtt keresztül kellett 
menniük egy homoszexuális házasságon. Más törzseknél a homoszexualitás ösz- 
szefonódott a sámánizmussal, és így társadalmi presztízsre is szert tett.

Voltak olyan társadalm ak is, melyek súlyosan elítélték és büntették a homo- 
szexualitást, Lót ótestamentumi története is erre utal. Lót éjszakai vendégeit, az 
angyalokat nem adta ki Szodoma férfiainak, cserébe inkább felajánlotta nekik 
két szűz lányát. Ezért az Úr vaksággal büntette Szodoma erőszakos férfiak, a vá
rosra pedig kénköves esőt bocsátott. Ezt a hozzáállást a kereszténység is átvette. 
A középkori Angliában például az egyházi bíróságok elevenen eltemettették vagy 
megégettették a homoszexuálisokat.

Jogi vonatkozások

A XVIII. század közepén még máglyán égették Párizsban a homoszexuáliso
kat. Az 1789-es francia forradalommal kezdődött a változás. Voltaire és Montes- 
quieu hatására a büntető törvénykönyvet a nyilvánvalóan káros cselekményekre
— így az erőszakos nemi közösülésre és gyermekek megbecstelenítésére — korlá
tozták. A homoszexualitás kérdéseit az 1818-as Napóleoni Törvénykönyv már az 
egyes állampolgárok lelkiismeretére bízta.

Az USÁ-ban a szexuális aktivitás bizonyos formáit büntették, tekintet nélkül 
arra, hogy homo- vagy heteroszexuálisok követték-e el. 1962-ig minden abnor
mális szexuális cselekedetet igen szigorúan megtoroltak, az elítélt 5, 10, 20 évi 
fogházat is kaphatott. Nevada államban pedig életfogytiglan bezárták.

Angliában a Lordok Háza 1954-ben foglalkozott a homoszexualitás kérdé
seivel. A bizottság azt javasolta, hogy az olyan szexuális viselkedés, amely két fel
nőtt magánéletében megy végbe, a továbbiakban ne tartozzék a törvény hatáskö
rébe.

A homoszexualitást mint alaptényállást önmagában az európai államok kö
zül nem bünteti: Franciaország, Belgium, Hollandia, Dánia, Svédország, Spa
nyolország, Portugália, Görögország, Svájc, Anglia, Lengyelország, Csehszlová
kia, NDK és Magyarország. Latin-Amerikában nem bünteti Argentína, Brazília, 
Mexikó. A minősített eseteket, mint pl. a közbotrányokozást, a fiatalkorúak el
csábítását stb. viszont szankcionálják.

Velük szemben Norvégia, Finnország, NSZK, az ír Köztársaság, Ausztrália, 
Szovjetunió, Románia, Jugoszlávia, Kolumbia, Ecuador, Szíria, Libanon már az 
alaptényállást is bünteti. A belga, olasz, török és japán büntető törvénykönyv pe
dig nem tér ki a homoszexualitás kérdésére.

A Magyar Népköztársaság Büntető Törvénykönyve egy évtől öt évig terjedő 
szabadságvesztéssel fenyegeti a homoszexualitás minősített eseteit. Súlyosbító 
körülménynek számít, ha a sértett az elkövető nevelése, felügyelete, gondozása 
vagy gyógykezelése alatt áll. A bűncselekményt ilyen esetben két évtől nyolc évig 
terjedő szabadságvesztéssel bünteti a törvény.

A 9. nemzetközi büntetőjogi kongresszuson — amelyen 50 ország jogi képvi
selője vett részt — elvetették a nem minősített homoszexuális cselekedet büntet
hetőségét. Azóta semmi olyan figyelemre méltó esemény nem történt, aminek kö
vetkeztében vissza kellett volna térni a homoszexualitás büntetéséhez.

42



Biológiai elméletek

Kallman ikerkutatásait gyakran idézik azok, akik a homoszexualitást geneti
kus okokkal magyarázzák. Kallman 40 egypetéjű és 45 kétpetéjű ikerpárt vizsgált 
meg. Úgy találta, hogy az egypetéjűek 100%-os, a kétpetéjűek 15%-os egybeesést 
m utatnak a homoszexualitás tekintetében. Mivel nem vette figyelembe, hogy az 
ikrek együtt nevelkedtek-e vagy külön, adatait nem sikerült megerősíteni.

Népszerű az a megállapítás, hogy a hom oszexualitásnak endokrin háttere 
van. Glass és Johnson endrogén horm onok adagolásával akarták a homoszexuá
lisokat heteroszexuálisokká változtatni. A kísérlet eredményeként növekedett 
ugyan a kezeltek szexuális késztetésének intenzitása, de azok irányát nem változ
tatta meg a hormonkezelés. A heteroszexuális nők nem váltak leszbikussá, ami
kor megemelkedett szervezetükben az endrogén horm onok mennyisége. Elmé
lyült a hangjuk, visszafejlődtek a melleik, de nem szóltak homoerotikus vágyak
ról.

D örner szerint a nemiség központja a hipotalam uszban van. Elméletét állat- 
kísérletekkel próbálta bizonyítani. Hormonkészítményeket ju ttato tt a magzati 
korban lévő állat agyvelejébe, s azt találta, hogy az adagolt horm on fajtájától és 
mennyiségétől függően különbözött a felnőtt állat nemi viselkedése. Kolodny és 
m unkatársai a vérplazm ában mérték a férfi nemi horm on szintjét, és hasonló 
eredményre jutottak.

Lélektani teóriák

Homoszexualitás-elméletében Freud a biológiai és pszichológia tényezőket 
egyaránt figyelembe vette. Egyik hipotézise az volt, hogy az embernek genetiku
sán determ inált hajlam ai vannak az aktivitás, azaz a masculinitás és a passzivi
tás, azaz a feminitás iránt. A gyermek azzal a nemmel fog azonosulni, amely ten
dencia alkatában túlsúlyban van. Másik hipotézise a biszexualitás általánosságá
ból indult ki. Úgy vélte, hogy a szexuális indíttatás nem jellemzi sem a kielégü
lést okozó tárgy nemét, sem fajtáját. A szexuális késztetés homoszexuális vagy 
heteroszexuális irányba csak később terelődik.

Az Ödipusz-konfliktus Freud szerint az egyén szexuális fejlődésének kiemel
kedő jelentőségű tényezője, megoldásától függ a szexuális prevencia iránya. 
Négyéves kora körül a gyermek felfigyel anyja és apja nemi különbözőségére. 
A fiú szeretné anyja érzelmeiben elfoglalni apja helyét. Vágyai nem juthatnak ki
elégüléshez, mert meghiúsítja az apariválistól való félelem. Ha a fiú ezt a konflik
tust nem képes megoldani — ha nem tudja anyja iránti vágyát elnyomni, ha nem 
tud azonosulni apjával —, akkor szorongásában kerülni kezd minden heterosze
xuális kontaktust. Ha felnőttként heteroszexuális kapcsolatot kísérel meg, feléb
rednek gyermekkori szorongásai, ugyanakkor a homoszexuális érintkezés megkí
méli ettől.

M cCord számos figyelemre méltó vizsgálatot végzett azzal kapcsolatban, 
hogy miképp sajátítja el a gyermek nemi szerepét. M egállapítja, hogy a szülők 
szerepe meghatározó a hom oszexualitáshoz vezető úton. Négy fontos tényezőt 
említ: a szülők félelmét a szexualitástól, a szülők büntetési hajlamát, a gyermek 
kigúnyolását, valamint a szociális (étkezési, szobatisztasági) szokások elhanyago
lását. A fiúkban mindezek nőies viselkedésmódokat erősítenek fel.

Tiller szerint az apa távolléte szintén hozzájárulhat a fiúgyermek szexuális 
életének eltorzulásához. Következtetéseit dán tengerészcsaládok vizsgálatából 
vonta le. A gyermeküket tartósan egyedül nevelő anyák túlzottan óvták fiaikat. 
Ennek következményeképp a fiúk egy része homoszexuális lett, más részük pedig 
hipermaszkulin személyiséggé vált.
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A szerző szerint a hom oszexualitás kialakulásához vezet az em lősöknek az a 
fiziológiai sajátossága, hogy bárm iféle m ennyiségileg elegendő ingerre válaszol
nak. Az a véletlen, ami egy egyént azonos nemű személlyel való szexuális tapasz
talathoz vezet, egyidejűleg az ilyen tapasztalatok reflexszé válásának is oka lesz. 
Végül, de nem utolsósorban m eghatározzák a hom oszexualitáshoz való viszonyt 
a társadalm i norm ák is.

Homoszexualitás a börtönben

M agyarországon a börtönben lévő elítéltek által elkövetett fegyelmi vétség
nek mindössze 0,5-0,6%-a hom oszexuális vétség. Ezek a számok olyan alacso
nyak, m ondhatnánk elenyészőek, hogy a kérdéssel nem érdem es foglalkozni. 
A valóságban azonban jóval több fegyelmi vétséget követnek el az elítéltek (áll ez 
különösen a börtönben elkövetett hom oszexuális cselekményekre), m int ameny- 
nyit a személyzet felfedez. Az Országos Parancsnokság nevelési osztálya által 
összesített fegyelmi statisztikák alapján a visszaeső férfiak 25-30%-ánál, valam int 
a nők 70-90%-ánál tapasztalható  hom oszexuális aktivitás. A problém a tehát még
is súlyos, m ert ténylegesen az elítéltek nagy számát érinti.

A magam részéről arra a kérdésre szerettem volna választ kapni, hogy mi
lyen személyiségen belüli, illetőleg kívüli tényezők játszanak szerepet a hom osze
xuális m agatartás létrejöttében, és hogy van-e különbség a férfi és a női hom osze
xualitás között. A fenti kérdések m egválaszolása érdekében két m ódszerrel (irat
tanulm ányozással és ún. BSRI-teszttel) vizsgálódtam . Az iratok tanulm ányozása 
során átnéztem  az intézeti anyagokat, valam int a bíróság által hozott ítéleteket. 
Az 1974-ben S. Ben am erikai pszichológus által kidolgozott BSRl-tesztet pedig 
az alábbi m ódon használtam  fel. (A tesztet dr. Boros János adaptálta  a magyar 
viszonyokra, m agyar standard ja ugyanis nem létezett.)

A teszt 60 személyi tu lajdonságot foglal magába. Az első 20 férfias, a m áso
dik 20 nőies, a harm adik 20 pedig olyan semleges tulajdonságokat tartalm az, 
amely lehetővé teszi a szociális kívánalm aknak megfelelő viselkedésm ódot. Én a 
hom oszexuális és a nem hom oszexuális bűnelkövető csoport eltéréseit értelmez
tem. A vizsgálati csoportok 20-20 főből álltak. Az egyik (alap) csoportban 20 ho
moszexuális, a másik (kontroll) csoportban pedig 20 nem hom oszexuális fogva
tarto tt volt.

A vizsgálat eredm énye m egállapította, hogy a női hom oszexuális fiatalok 
alapvetően foglalkozásnélküliek, bár befejezték a nyolc általánost. Túlnyomó- 
részt em berölésért vannak elítélve, nagy részük m ásodszor van bv-intézetben, és 
hosszú ideje tölti szabadságvesztés-büntetését. A nem hom oszexuális csoport tag
jai kicsit idősebbek, noha ugyanúgy nyolc általánost végeztek, zömmel szakm un
kások, tu lajdon elleni bűncselekm ényért vannak elítélve, főként elsőbűnténye- 
sek, és büntetésüket rövid ideje töltik a bv-intézetben.

A férfi hom oszexuálisok fiatal életkornak, 8 általánost végzett segéd- és be
tanított m unkások. Egy részük tu lajdon  elleni, más részük erőszakos bűncselek
ményekért van elítélve — közepesnél hosszabb büntetési időre. A nem hom osze
xuális férfiak valamivel idősebbek, zömmel 8 osztályt végeztek, szakm unkások, 
fele-fele arányban követtek el erőszakos, illetve tu lajdon elleni cselekményeket, 
többszörös visszaesők — átlagosnál hosszabb büntetési idővel.

A BSRI-teszt a férfiak esetében azt m utatta, hogy a nem hom oszexuális cso
port a férfiasság, a nőiesség és a szociális kívánalom  skáláján is m agasabb pont
számot ért el, m int a hom oszexuális. Mivel a két csoport tagjai krim inológiai sa
játosságaikat tekintve nem különböztek egymástól, ezért ezek a tényezők a pszi
chológiai tesztek eredm ényeinek különbözőségében nem játszottak szerepet.
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Vagyis nem arról van szó, hogy a hom oszexuálisok kevésbé férfiasak és inkább 
nőiesek, mint a nem hom oszexuálisok, hisz a kontrollcsoport — ha kismértékben 
is — férfiasabb és nőiesebb, m int az alapcsoport.

A szociális kívánalom  skála szintén a kontrollcsoport javára tér el. Ez azt je 
lenti, hogy a hom oszexuális személyek nem férfiatlan, illetőleg nőies tu lajdonsá
gaik m iatt folytatnak hom oszexuális tevékenységet a börtönben, hanem  azért, 
m ert tulajdonságaik kevésbé felelnek meg a szociális kívánalm aknak. Hajlanak a 
szabálytalan viselkedésre, hajlanak arra, hogy a szexuális depriváció problém áját 
a társadalm i és börtönnorm ák tilalm a ellenére rendellenes m ódon, hom oszexuá
lis tevékenységgel oldják meg.

A nők átlagainak összehasonlítása a férfiakétól eltérő eredm ényt hozott. 
A hom oszexuális csoport m agasabb pontszám ot ért el a férfiasság, mint a nőies
ség skáláján. A női hom oszexuális személyek férfiasabb tu lajdonságúnak vallot
ták m agukat, m int a kontrollcsoport tagjai. Ennek oka az, hogy közöttük kétszer 
annyi az erőszakos bűnöző, kétszer annyi az életellenes bűncselekm ényt elköve
tő, m int a nem hom oszexuálisok között. De ezek az elítéltek erőszakosságuk mi
att m utatnak inkább férfias, m int nőies tulajdonságokat.

Összefoglalva: a kinti és a benti hom oszexualitás között abban látom a kü
lönbséget, hogy a börtönélet során m inden elítéltnek szembe kell néznie a hetero
szexuális kapcsolatoktól való megfosztottság  problém ájával. Míg a szabad életben
— egyes extrém helyzetektől eltekintve — úgyszólván korlátlan lehetőség van a 
heteroszexuális kapcsolatok létesítésére, addig a bv-intézetekben élő elítélteknek 
át kell élniük a szexuális depriváció kellem etlen, kínzó érzését. Ennek csökkenté
sére különféle technikák vannak, pl. elfojtás, önkielégítés, ez azonban nem min
denki szám ára megfelelő m egoldás, és így a problém a újraterm elődik.

A hom oszexuális csábítás, a hom oszexuális viselkedési m inta — különösen 
a fiataloknál és a hosszabb időre elítélteknél — elfogadható alternatívát jelent a 
depriváció csökkentésére, különösen ott, ahol ezt a börtönnorm a nem ítéli el, pl. 
a férfi visszaesőknél a férfi szerepet játszóknál és a női börtönben.

A másik jelentős különbség a kinti és a benti hom oszexualitás között az erő
szakhoz való viszonybán rejlik. Míg a szabad életben alig hallani hom oszexuális 
erőszakról, addig ez a bv-intézetekben m indennapos jelenség. A börtönnorm ák 
gyakorta lehetővé teszik, hogy az erősebb elítélt nemcsak anyagilag, hanem  sze
xuálisan is kizsákm ányolja a nála gyengébb társát. Az erőszakkal kikényszerített 
hom oszexuális kapcsolat szenvedő alanya megvetés tárgya lesz, az agresszor pe
dig bizonyos fokú megbecsülést élvez.

A férfi és a női hom oszexualitás két szem pontból tér el egymástól. A férfiak
nál a hom oszexuális viselkedés elsősorban a szexuális depriváció okozta feszült
ség csökkentésére irányul, a nőknél sokkal inkább érzelmi okokból jön  létre. N á
luk a hom oszexuális aktivitást a valakihez való tartozás igénye m otiválja alapve
tően. A férfiak a kapcsolat kezdetekor, a startnál alkalm aznak erőszakot, a nők 
viszont szinte sosem folyam odnak erőszakos m egoldáshoz a viszony kialakítása
kor, inkább udvarolnak. Ám ha partnerük hűtlen lesz, vagy ha el akarja őket 
hagyni, akkor agresszív m egoldásokat találnak ki a kapcsolat visszaállítása érdé- 
kében.

A férfi és női pszichés tényezők különbségét a BSRl-teszt eredm ényei is iga
zolták. Ezekből kiderült, hogy a férfiaknál nem a nőies tulajdonságok túlsúlya 
okozza a hom oszexuális viselkedést, hanem  inkább a szociális elvárásoknak, nor
m áknak megfelelő tulajdonságok csökkent volta. Ezzel szemben a női hom osze
xuálisok között a kevésbé nőies, úgynevezett m aszkulin tulajdonságok dom inál
nak. Sok volt közöttük az erőszakos bűnöző, és az átlagosnál erősebb volt náluk 
a norm akövető viselkedésre való késztetés. M iután a börtönnorm a a nők eseté
ben megengedi a hom oszexualitást, a nők norm akövető hajlam a is erősíti a ho
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moszexuális aktivitást. De mivel a női hom oszexualitás érzelmi telítettségű, a 
börtönnorm a m egengedő jellege indokolt.

Rövid értekezésemmel, remélem, hozzájárultam  a börtönben kialakuló ho
moszexualitás okainak feltárásához. Jó lenne, ha a jövőben több szakem ber fog
lalkozna e jelenség mélyebb vizsgálatával. Véleményem szerint a bv-intézetekben 
dolgozó orvosok, pszichológusok, pedagógusok egybehangolt, alapos — külön 
erre a célra kidolgozott tervek szerinti — csoportm unkájával lényegesen csök
kenteni lehetne a hom oszexuális elítéltek számát. Ez lehetővé tenné a fogvatar
tottak szabadulás utáni könnyebb beilleszkedését is a társadalom ba.

Szalma Eszter

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Kriminológiai Társaság az alapokmányában rögzítetteknek megfelelően pályá
zatot ír ki a kriminológia és a büntetőpolitika legaktuálisabb kérdéseinek megválaszolására. 

A pályázat témái a következők:
— A kriminológia magyarországi fejlődése tudomány- és intézménytörténeti megközelí- 

tesben.
— A rablás és a kifosztás kriminológiai kérdései.
— A büntetőeljárás egyes szakaszainak — a nyomozástól az utógondozásig — egybehan

golása, hatásai egységesítésének lehetőségei.
— Az öngyilkosság és a kriminalitás összefüggései adott közigazgatási vagy regionális 

egységben.
— A kábítószerekkel való visszaélés kriminológiai problémái.
A pályázás feltételei:
1. A pályázaton bárki részt vehet (egyes személyek és alkotó közösségek).
2. A pályázat jeligés. Nevet és címet zárt borítékban kell mellékelni.
3. A pályázat minimális terjedelme 2 szerzői ív, maximális terjedelem 3 szerzői ív (44—66 

oldal).
4. Pályázni csak olyan művel lehet, amelyet szerzője eddig nem publikált, és máshova pá

lyázatként nem nyújtott be.
5. A pályaművek beküldési határideje: 1987. október 30.
Eredményhirdetés a társaság 1988. évi beszámoló közgyűlésén.
6. A pályaműveket egy példányban a következő címre kell eljuttatni:
M agyar Kriminológiai Társaság T itkársága
1053 Budapest, Egyetem tér 1—3.
7. A szerzőt a pályázatok értékelése után megilleti a publikálás ioga.
Pályadíjak: 1. díj 10 000,— Ft

I I . díj 7 0 0 0 ,-  Ft 
III. díj 5 0 0 0 ,-  Ft

Határidő után érkezett, továbbá az előírásoktól eltérő formában benyújtott pályázatokat 
nem veszünk figyelembe.

Budapest, 1987. február
M agyar Kriminológiai Társaság 
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