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„Erósz szárnyain” – E. M. Forster élete  
és munkássága a homoszexualitás szemszögébQl

„Amit a közvélemény nem visel el, az nem maga a homoszexualitás, hanem a tény, 
hogy gondolkozni kell róla. Ha észrevétlenül közénk szivároghatna, ha máról holnapra 

elismerné egy apró bet_vel nyomtatott rendelet, nagyon kevesen tiltakoznának.”
(E.M. Forster: Maurice)

(Bevezetés) E. M. Forster a 20. század minden bizonnyal egyik legnagyobb brit írója volt. 
Ennek ellenére azt mondhatjuk, hogy viszonylag kevesen ismerik és olvassák munkáit. Ez 
azért is különösen szomorú, mivel a regényeibQl készült filmadaptációk (James Ivory ren-
dezései: Szoba kilátással [1985], Maurice [1987], Szellem a házban [1992]) összesen 17 
Oscar-díj-jelölést kaptak. Forster zsenialitása abban rejlett, hogy egy konvencióktól átitatott 
korban képes volt áttörni a normák határát. Az osztálykülönbségek éppúgy semmit sem je-
lentettek neki, mint a vallási, rasszbeli differenciák. Ami legalább olyan fontos, hogy Forster 
homoszexuális volt, melyet élete nagy részében titkolnia kellett. Életének kilencvenegy éve 
során mindössze hat regényt és néhány novellát írt, mely viszonylag kevésnek mondható, de 
jelentQségük annál nagyobb. Ezek közé tartozik The Story of a Panic (1902) cím_ novellája 
és a Maurice (1913–1914) cím_ regénye, melyeket csak halála után engedett publikálni. Az 
azonos nem_ek közötti kapcsolatok büntethetQsége óva intette Qt m_vei megjelentetésétQl, 
s ezáltal attól, hogy Qszintén beszéljen gondolatairól és érzelmeirQl. Tanulmányom Forster 
életét és munkásságát nagyrészt angol nyelv_ forrásokra támaszkodva elemzi a homoszexu-
alitás szemszögébQl, külön figyelmet fordítva az említett két munkájának.

(A görög szerelem megjelenése Forster életében és munkásságában) Edward Morgan 
Forster 1879. január 1-jén született Londonban. Londoni évei után Tonbridge-ben járt 
iskolába. Egyetemi tanulmányait Cambridge-ben, a King’s College-ban végezte, 1946-tól 
itt helyezkedett el fQállású tanárként. Az egyetem elvégzése után Európában utazgatott, 
évekig élt Olaszországban. A Szoba kilátással (1905) és Where Angles Fear to Tread 

(1905) cím_ regényei is itteni élményeit és érzéseit adják vissza.1 Anyjával Németország 
mellett olyan egzotikus országokba is ellátogatott, mint India vagy Egyiptom. Az I. vi-
lágháborúban a Vöröskereszt alkalmazottja volt. Férfiak iránti érdeklQdése korán nyil-
vánvalóvá vált számára, de kifejezni azokat egészen 38 éves koráig nem merte. Korai 
novellája, az 1902-ben megírt, de csak halála után megjelent The Story of a Panic is a 
homoszexuális szerelmet jeleníti meg. A történet egy tizennégy éves angol fiú és egy nála 
idQsebb egyszer_ olasz szállodai szolga közötti szerelmét meséli el, mely elQrevetíti nagy 
regényét, a Maurice-ot. A novellában már megfigyelhetQ Forster természetszeretete. Az a 
jelentQs motívum sem elhanyagolható, hogy az erdQ, a mezQ számára a társadalomtól tör-
ténQ menekülés lehetQségét rejti magában. „A fákat, hegyeket, csillagokat, vizeket látom 
mind. De nem furcsa? Nem tudom kivenni az embereket?”2 A természet, mint oltalmazó a 
Maurice-ban is jól megfigyelhetQ.

Forster 1912-ben látogatást tett a kor egyik legismertebb szociológusánál, filozófu-
sánál, írójánál és reformerénél, Edward Carpenternél (1844–1929). Carpenter 1899 óta 
együtt élt George Merrillel, egy munkásosztályból származó férfival. Forster jó barát-



108 TALABOS DÁVIDNÉ DR. LUKÁCS NIKOLETT: „ERÓSZ SZÁRNYAIN” ...

juk lett, s példájuk hamarosan a Maurice megírására sarkallta Qt. Carpenter jelentQsége 
abban rejlett, hogy Forster egyik kedvenc költQjéhez, Walt Whitmanhez hasonlóan a 
férfiak közötti vonzalmat nem pusztán lelki síkon értelmezte. A viktoriánus korszakban 
(1837–1901) ugyanis újjáéledt a görögség iránti tisztelet, s az azonos nem_ szerelmet 
hirdetQk csoportja („uránik”) gondolkodásuk középpontjába a görög szerelmet („greek 
love”) helyezték. Utóbbi meghatározást elQször a már említett John Addington Symonds, 
majd Oscar Browning használta elQször. Ezek a m_vészek az azonos nem_ek szerelmét, 
vagy más néven pederasztiát (a forrásokban szodómiaként említik) egy magasabb rend_ 
érzelemként fogták fel. Ennek alapját Platón filozófiája képezte, ezért nem meglepQ, hogy 
a korszak híres irodalomtörténészei, esztétái pusztán érzelmi síkon tekintettek ezekre a 
kapcsolatokra (Pater, Symonds).3 Akadt olyan szerzQ is, aki a keresztény szenvedéstörté-
neten keresztül élte át az azonos nem_ szerelem lényegét (Benjamin Jowett),4 Carpenter 
és követQi pedig már igazából megélték azt. Ennek a nézetnek a képviselQje volt Forster 
is, aki azonban a jogi következmények és a társadalmi kiközösítés miatti félelmében min-
den ezzel kapcsolatos munkáját posztumusz jelentette meg.

Forster aggodalma nem volt alaptalan: egyes ókori államok toleráns társadalmai után 
a kereszténység a homoszexualitást „peccatum non nominandum inter Christianos”-
nak tekintette.5 Amikor a 4. században a kereszténység lett az államvallás a Római 
Birodalomban, a homoszexuális viselkedés büntetése is halál lett.6 Az azonos nem_ek 
között létrejött aktus a legszörny_bb b_nök egyikeként jelent meg az angol jogban is. 
VIII. Henrik 1533-ban kötél általi halállal rendelte büntetni elkövetQit, s ezen 1828-ig 
nem változtattak. 1861-tQl 10 év fegyházbüntetéssé enyhült a szigor, melyet az 1885. 
évi Criminal Law Amendment Act 11. szakasza, a Henry Labouchere képviselQ nevéhez 
f_zQdQ „Labouchere Act” változtatott meg azzal, hogy bevezette a „súlyos közszemérem-
sértés” („gross indecency”) b_ncselekményét. A jogszabály két év fegyházbüntetéssel 
és kényszermunkával szankcionálta azokat a férfiakat, akik azonos nem_ személyt ilyen 
kapcsolatra rábírtak, azt megkísérelték, vagy el is követték azt, akár közterületen, akár 
saját házukban, vagy egyéb privát helyiségben. Mivel Viktória királynQ számos forrás 
alapján el sem tudta képzelni, hogy nQk között ilyenfajta tevékenység elQfordulhat, illetve 
kivitelezhetQ, ezért a nQi homoszexualitás itt nem is került említésre és a peres jegyzQ-
könyvek tanúsága szerint nQket csak bordélyházak, vagy molly házak fenntartása miatt 
vonták felelQsségre ezzel kapcsolatban. A társadalmi kirekesztettség azonban a jogi fele-
lQsségre vonás után sem sz_nt meg, hanem élete végéig elkísérte a perbe fogott személyt. 
Így történt ez a korszak egyik legelismertebb írójával, Oscar Wilde-dal, akit 1895-ben két 
év kényszermunkával súlyosított fegyházbüntetésre ítéltek „súlyos közszeméremsértés” 
miatt. Az angol társadalom súlyos csapást mért a biszexualitását meglehetQsen nyíltan 
vállaló ír m_vészre. Wilde – bár két gyermek apja és boldognak t_nQ házasember volt 
– fiatal kora óta tartott fenn hosszabb-rövidebb viszonyokat férfiakkal, fiatal fiúkkal és 
hivatásos prostituáltakkal egyaránt. 1891-ben megismerte az ifjú Lord Alfred Douglast, 
akivel ettQl kezdve rendkívül szenvedélyes szerelmi kapcsolatban élt. A két férfi szo-
ros barátsága hamarosan beszédtéma lett egész Londonban. Lord Douglas apja, Lord 
Queensberry haragjában – miután többször sikertelenül követelte a kötelék megszakítását 
– egy névjegykártyát nyújtott át Wilde klubjában, pózoló szodomitának titulálva az írót. 
Wilde a szerelme, becenevén Bosie unszolására becsületsértési pert indított a márki ellen, 
ami azonban tragédiába torkollt. A lord által felbérelt magándetektívek fényt derítettek 
ugyanis Wilde másik életére, s kiderült, hogy a lord sértésének van valóságalapja. Wilde 
hamarosan a vádlottak padján találta magát, aki ellen a korona kezdeményezett büntetQ-
eljárást nemi b_ncselekmény miatt. Az igazságszolgáltatás nem kegyelmezett a népszer_ 
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m_vésznek, súlyos büntetést szabott ki. Elmarasztalása hatására valóságos „homosze-
xuális kivándorlás” indult meg a jóval toleránsabb déli államokba, különösen Algírba, 
Franciaországba, vagy olyan szigetekre, mint Capri vagy Szicília.

Wilde tragédiája beárnyékolta az irodalmi életet is: az Edward-korban semmilyen új 
jogszabály nem született a homoszexualitás dekriminalizálására, ez mindössze 1967-ben 
következett be Angliában és Walesben, Írországban és Skóciában még ennél is késQbb. 
Forster életét két olyan korszakban élte le, ahol valódi érzéseirQl és gondolatairól hallgat-
nia kellett. A Maurice cím_ regénye világosan mutatja be vágyait és reményeit, melyek 
késQbb meg is valósultak.

Forster m_ve a 20. század eleji Cambridge-ben kezdQdik. Az egyetemen tanul az ifjú 
Maurice is, aki semmiben sem különbözik társaitól. A jó családból való fiú korosztályá-
hoz hasonló neveltetésben részesül, ezért tananyagának része a görög klasszikus szövegek 
tanulmányozása is. Forster fiatal korában azonban az angol egyetemeken szándékosan ki-
hagyták a klasszikus szövegek fordításánál azon passzusokat, amelyek két férfi szerelmét 
említik. A dékán a regényben ezt azzal indokolja, hogy a hallgatók jó erkölcseit megQr-
zendQ ugrott át a görögök minQsíthetetlen b_nén. Minden óvintézkedés ellenére a forrá-
sok azt bizonyítják, hogy Cambridge 1895 és 1910 között volt a homoszexualitás kifejlQ-
désére alkalmas idillikus hely, míg Oxfordban ezelQtt az idQszak elQtt az esztétizmus és a 
görög szerelem szolgáltatott mintát.7 Jó példa erre Oscar Wilde szerelmének, Lord Alfred 
Douglasnak több visszaemlékezése is, amelyekben arról írt, hogy Oxford és a többi más 
bentlakásos magániskola is a homoszexualitás melegágyai voltak. A dékán cselekedete 
már csak azért is képmutató, mivel az évtizedek során több eljárás zajlott le oktatók és 
hallgatók között egyaránt ilyen jelleg_ cselekmények miatt.

Maurice az egyik ilyen tanórán megismerkedik Lord Risley-vel, aki meghívja magához 
kollégiumi szobájába. Maurice azonban nem Qt, hanem Clive Durhamet találja ott, akivel 
szoros barátságot kötnek. Clive egy nap bevallja Maurice-nak, hogy szerelmes belé, aki 
viszonozza érzéseit. Clive azonban pusztán plátói módon tudja elképzelni ezt, ahogy az a 
Phaidroszban és a Lakomában is megjelenik. Clive Platónt idézve érvel állításai mellett.8 

Alakjához George Meredith szolgálhatott alapul, akivel Forster romantikus barátságot 
ápolt.9 A Lakoma (Symposium) cím_ munkájában Platón kétféle szerelmet, a közönsé-
geset és a nemeset különbözteti meg. Az égi Erósz Platón szerint nemesebb, mivel nem 
a közönséges, hanem az égi Aphroditétól ered, akiben semmi nQies nincsen. E szerelem 
követQi férfiak iránt lobbannak szerelemre, s velük maradnak életük végéig. Platón másik 
m_vében, a Phaidrosz-ban Szókratész és Phaidrosz beszélgetését követhetjük nyomon, 
melyben Erósz dicséretén kívül a rajongás formáit és a lélek természetét is vizsgálja. 
Platón itt úgy beszél Erószról, mint istenrQl, vagy isteni lényrQl, aki így nem lehet rossz. 
A Lakomában viszont nem istennek, hanem daimónnak mondja, azaz „isteni természet_ 
lénynek”.10

A dialógus során az ifjabb és idQsebb férfi közötti szerelmi kapcsolatok lényegének 
tárgyalását olvashatjuk: „Mert ha egy idQsebb ember szegQdik egy ifjabb mellé, önként 
ugyan el nem szakad tQle se éjjel, se nappal, hanem valami kényszer és ösztökélQ vágy 
nem hagy neki nyugtot, ez hajtja Qt, mivel szüntelen gyönyört jelent neki ha látja, hallja, 
megérinti és minden érzékszervével érzékeli kedvesét, úgyhogy gyönyör_séggel, valóság-
gal rátapadva áll szolgálatára.”11

Ezeket a szövegeket olvasva a fiatal hallgatókban önkéntelenül is furcsa zavar támad-
hatott, hiszen keresztény neveltetésüknek gyökeresen ellentmondtak a fenti gondolatok. 
Maurice és Clive egy nap óra helyett kirándulni mennek. Szinte kitörésként értelmezhetQ 
ez az egyetem közösségébQl, amiért Maurice-ot ki is csapják, mivel a dékán utasítására 
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nem ment be az órájára, illetve viselkedéséért bocsánatot sem kért. Maurice már ekkor 
saját meggyQzQdésére hallgat, ez Clive-ból hiányzik. A természetben nyugodtan együtt 
lehetnek, nem kell korlátok között élniük. Maurice titokban erre vágyik, s késQbb meg is 
valósítja. A két férfi ezt követQen is többször nyaral egymás családjánál. Egy nap azonban 
az újságokban Lord Risley letartóztatásáról tudósítanak, akit szemérem elleni b_ncselek-
mény miatt büntetQeljárás alá vontak. Risley figurája teljesen azonosítható Wilde-dal, aki-
nek a korona szintén nem kegyelmezett. Risleyt Wilde-hoz hasonlóan elítélik, Clive pedig 
lázas rohamot kap. A regény egyik nagy erQssége éppen az, hogy felhívja a figyelmet arra 
a stigmatizációra, melytQl Maurice és társai rettegnek.12 A büntetésüket letöltöttek közül 
sokan elhagyták az országot, máshová költöztek, vagy öngyilkosságot követtek el. Éppen 
ezért Clive rettegése a kitaszítástól, a társadalmi peremre szorulástól érthetQ, így a kon-
vencióknak, neveltetésének és a vele szemben támasztott elvárásoknak megfelelQen meg-
nQsül és barátját is erre biztatja. Maurice teljesen összetörik, bár ennek ellenére elmegy 
barátja esküvQjére és meghívásuknak eleget téve meglátogatja Qket birtokukon. Cive iga-
zi földesúr lett, aki politikai pályát is fontolgat. Forster kit_nQen ábrázolja a viktoriánus 
korból maradt örökséget, mely szerint a házasság és az erkölcsös élet a birodalom alap-
pillérei. Nem véletlenül házasságról szóló regények töltötték ki az irodalom nagy részét.13 

Az erkölcs azonban mindig is megbomlani látszott, a 20. század elejére pedig egy let_nt 
világ utolsó darabjai maradtak csak fenn. Jól érzékelhetQ ez a szolgák viselkedésébQl is. 
A szobalánynak többször kellett csengetni, hogy hozzon vödröt a mennyezetrQl csöpögQ 
víz miatt, az öreg szolga Simcox pedig elsQ perctQl kezdve sejti, hogy a két férfi között 
több van barátságnál, ezért megveti Maurice-ot.14

Maurice Clive iránt érzett szerelme, saját belsQ énjével vívott küzdelmei miatt elQször 
a család orvosától, Barry doktortól kér segítséget, majd a terapeuta Lasker-Jonestól, aki 
hipnózissal próbálja kigyógyítani Qt a „betegségébQl”. A doktornál történQ látogatása 
során tépelQdéseinek egyik (mély)pontján közli az orvossal, hogy „[a]molyan Oscar 
Wilde-féle betegségben szenvedek”. – 169. Ahogy Forster a m_ben korábban leírja: 
„évek teltek el, mire fölfedezte lényének bizonyos mélységeit – igazán förtelmes volt a 
mélység.”15 Maurice Wilde hQseitQl eltérQen (Dorian Gray, Camille de Grieux – Teleny) 
a Természettel magyarázzák cselekedeteiket és hajlamaikat, s nem élnek át Maurice-hoz 
hasonló szenvedéseket.16 Hasonló vetületet fedezhetünk fel Stevenson Dr. Jekyll és Mr. 
Hyde különös esete cím_ m_vében is: Dr. Jekyll kettQs énje a társadalom rosszallását fe-
jezi ki. Mr. Hyde visszataszító személy, egy szörny, aki a doktor öngy_löletének és meg-
vetésének termékeként is értelmezhetQ. Ahogy Dorian Gray17 elpusztítja a valódi énjét 
ábrázoló képet, úgy szeretne Dr. Jekyll megszabadulni Hyde-tól. A homoszexuális vetület 
a sorok között felismerhetQ Dr. Jekyll következQ soraiból is:

„Enyém a legnagyobb b_n a világon, de a legnagyobb szenvedés is. Nem hittem vol-
na, hogy ezen a földön legyen hely ilyen lesújtó szenvedés és borzalom számára, és ön, 
Utterson, csak egyet tehet e végzet enyhítésére: tartsa tiszteletben hallgatásomat.”18

A „homoszexualitás” szó is mindössze kétszer hangzik el a regényben, mindkét alka-
lommal Dr. Lasker Jonesnál.19

Mivel sem az orvos, sem a hipnotizQr nem képesek feledtetni Maurice-szal vágyait, Q 
kétségbeesetten vergQdik gondolataitól. Clive iránta és érzelmei iránt tanúsított hidegsége 
vérig sebzi. Az estély, mely úrias öltözetben zajlik és finom társalgással tarkított, untatja 
és egyben taszítja is. Ekkor a lehangoló este után Clive-éknál töltött estén a nyitva ma-
radt ablakon bemászik hozzá a fiatal vadQr, Alec Scudder. Alec Clive-ék mindenese, aki 
Maurice regényben többször szólítja meg Maurice-t. A szenvedélyes éjszaka után Maurice 
kétségbeesik: nem tudja, hogy zsarolót, vagy igaz társat sejtsen-e Alecben. Visszarohan 
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Londonba a City-be, ahol egy bankban dolgozik. Alec levelet ír neki, hogy várja a kis 
csónakházban, Maurice nem megy el a találkozóra, ezért Alec zsarolni kezdi. Megjelenik 
munkahelyén, ahonnan Maurice a British Múzeumba viszi. Ott döbbennek rá, hogy valódi 
érzelmeket táplálnak egymás iránt. Újabb együttlétük után Maurice kéri Alecet, hogy ne 
utazzon Argentínába, ahol új életet szeretne kezdeni. Alec hárít, hiszen szerinte Angliában 
semmi jövQ nem várhat rájuk. Szinte elköszönés nélkül hagyja ott kétségbeesett kedve-
sét, aki megfogalmazza Forster tanítását is: lehet élni rang, cím, sQt vagyon nélkül, de 
szerelem nélkül semmiképpen. Maurice kimegy a kikötQbe, hogy elbúcsúzzon tQle, a fiú 
azonban lekési a hajót. Maurice azonnal tudja, hogy hol keresse Alecet. Rohan vissza a 
kastélyba, s a csónakházban megtalálja a most már nem hiába váró vadQrt.20

James Ivory és Ismail Merchant 1987-es filmje tökéletesen adja vissza a m_ cselekmé-
nyét. Az alkotásban kiválóan érzékelhetQ a Társadalom és a Természet ellentéte. A City, 
az estélyek, mint az elvárások, a szabályok, a konvenciók, a képmutatás és a megfelelés 
szimbólumai. Az erdQ, ahová a film végén Maurice elmegy, hogy Aleccel legyen, a sza-
badságot és a függetlenséget testesíti meg. Az erdQ mint menedék több irodalmi m_ben 
is megjelent elQtte, mégis hangsúlyos az a jelképes erQ, mellyel rendelkezik. Alec is a 
természetességet képviseli, aki szabadszájú, nyíltszív_ férfi. Elmondhatjuk, hogy a re-
gény tulajdonképpen két típusú homoszexuális viselkedést mutat be. Clive a megalkuvó, 
a társadalomnak megfelelni akaró, megbújó karakter, aki titokban, a görög érzések és a 
barátság emlékeiben tetszelegve a házasság mögé rejtQzve éli életét. Alec viszont telje-
sen, testével és lelkével egyaránt megéli szexualitását. A könyvben és a filmváltozatban 
is ezért nagyon fontos Alec és Maurice jeleneteinek ábrázolása, a meztelenség és a szen-
vedély kendQzetlen bemutatása, szemben Clive és neje h_vös, illedelmes viselkedésével.

A regény, s ezzel a film is két részre osztható: az elsQ a Clive–Maurice szerelem, mely 
Cambridge-hez köthetQ, a második fQként Clive-ék birtokán Maurice és Alec között zaj-
lik. Az elsQ felében Platón és Symonds filozófiája dominál, a másodikban Whitmannek 
és Carpenternek a görög szerelemrQl írt és megvalósított elképzelései.21 A regény másik 
felében az ideákból valóság lesz, szemben a mély, spirituális érzelemmel, mely vágyako-
zásban és lelki egységben valósult csak meg.22 Alec nevére több magyarázat is született: 
egyes elemzQk szerint az Apollón Smintheus, a Gyógyító nevébQl eredeztethetQ. A kez-
dQbet_k Forster Arthur Snatchfold cím_, 1928-ban írt és 1972-ben megjelent novellája 
fQhQsének kezdQbet_ivel egyeznek meg, mivel Q is a tiszta lelket és az egyenességet szim-
bolizálja. A történetben a férfit egy erdei meleg pásztoróra után elkapja egy rendQr. Alkut 
ajánlanak neki: szabadságáért cserébe segítsen felderíteni társát, de Q erre nem hajlandó 
még a börtön árán sem.23

Forster a Maurice megírása után utazgatott. Ahogy említettem, Forsterre Maurice-hoz 
hasonlóan rátalált a szerelem: Alexandriában összeismerkedett egy 17 éves vasúti ellen-
Qrrel, Mohammed el-Adl-lel, akibe szerelmes lett. Amikor 1922-ben Mohammed meghalt 
tuberkulózisban, Forster az emlékezete segítségével kívánta Qt megtartani, amelyhez jól 
jött a regényírás. Indiai élményei (Dewas maharadzsájának személyi titkára volt) és elsQ 
igazi kapcsolata fodrászával, egy Kanaya nev_ fiatal fiúval, utolsó regénye megírására 
inspirálták. Az Út Indiába (A Passage to India, 1924) címét Whitman egyik költemé-
nyébQl kölcsönözte.24 A m_ amellett, hogy kíméletlen portré az angolokról, tartalmazza 
a Forster életében megjelent m_vek közül az egyetlen nyilvánvaló, s egyben legerotiku-
sabb szálat mely azonos nem_ek között létrejött. Ahogy Bényei Tamás is megjegyzi, Aziz 
doktor és Mr. Fielding kapcsolatában a faji különbség is csak a homoerotika elfedésére 
szolgált.25 A két férfi barátsága nem teljesedhet be, mivel a világ körülöttük nem ismer 
egyenlQségjelet két eltérQ rassz és vallás között. A regény óriási sikere ellenére Forster 
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mint regényíró elhallgatott.26 A BBC Rádió tudósítójaként helyezkedett el, illetve volt is-
kolájában, Cambridge-ben, s szinte minden idejét ott töltötte. Forster életébe is beköszön-
tött saját Alec-je: boldog párkapcsolatban élt az 1930-as években Bob Buckinghammel, 
a londoni Metropolitan rendQrség egy kapitányával.1970-ben, 91 éves korában hunyt el 
Coventry-ben.

(Összegzés) Forster Maurice-a csak 1975-ben jelenhetett meg, mely egy meglehetQsen 
szomorú tény. Regénye ugyan a viktoriánus korszak után, 1912–1913-ban keletkezett, de 
sok helyen utal Oscar Wilde tragikus pereire, s jól ábrázolja a férfiszerelem társadalmi 
megítélésének azonosságát két eltérQ korszakban, ami az 1970-es években kezdett változ-
ni Nagy-Britanniában. Forster életében és munkásságában – melyek a Maurice, valamint 
az Út Indiába cím_ m_veiben teljesedtek ki – mindvégig jelen volt a homoszexualitás. A 
Maurice azért tekinthetQ korszakalkotó alkotásnak, mert Wilde és mások dekadens, b_-
nöktQl terhelt hQseivel ellentétben egy normális ember egyszer_ vágyait és normális ér-
zelmeit mutatja be. Éppen ezért nem homoszexuális propaganda, hanem szép felszólalás 
egy egyenlQbb világ reményében. Forster munkásságában mindvégig megfigyelhetQ ez a 
hangadás az osztálybeli különbségek ellen, utolsó regényében azonban már a vallási és 
rasszbeli differenciákat sem hajlandó elismerni.27 Súlyos ítélet volt nemzete és honfitár-
sai ellen, s még súlyosabb az, hogy egyes novelláit, illetve Maurice cím_ munkáját csak 
halála után engedte kiadatni, félve a társadalmi megbélyegzéstQl. Forster az Út Indiába 
megjelenése után elhallgatott, mondván, hogy véget ért a világ, amelyben felnQtt. Teljes 
szexuális kiteljesedése bekövetkezte után azonban joggal vélhetjük úgy, hogy a heterosze-
xuális kapcsolatok magasabbrend_ségét hirdetQ korában nem kívánt többet ezekrQl írni.28 

Forster jelentQsége a 20. század brit irodalmában óriási, de ugyanakkor maradandót al-
kotott a homoszexuális témájú irodalom történetében is, mely szintén figyelmet érdemel.

JEGYZETEK

1 FORSTER, Út Indiába, Ford. Göncz Árpád, 
Európa, Budapest, 1967, 325.

2 KÉRY László, Angol írók, Tanulmányok, cikkek, 
MagvetQ Könyvkiadó, Budapest, 1975, 263.

3 Walter Pater „Plato and Platonism” cím_ 1839 és 
1894 közötti elQadásainak gy_jteményében több-
ször is utalt a Platón filozófiájában nagy hangsúlyt 
kapó szerelemre is. Meglátásában Platón egyik 
nagyszer_sége abban rejlik, hogy szükségszer_ 
dolognak látta azt valódi emberek között. Lásd: 
PATER, Walter, A Series of Lectures, Plato and 
Platonism, London, Macmillan and Co., Limited, 
New York, 1905, 134.

4 HORVÁTH Nóra, „A szépség szeretQi” – George 
Santayana és kortársai. A platóni égi Erósz által 
befolyásolt létezésesztétikák példázatai a 19–20. 
század fordulójának új-angliai eszmetörténeté-
bQl, Doktori értekezés, Pécsi Tudományegyetem 
Filozófia Doktori Iskola, Pécs, 2014, 9.

5 CROMPTON, Louis, Homosexuality and 
Civilization, The Belknap Press of Harvard 
University Press, Cambridge, Massachusetts and 
London, England, 2006, 1.

6 Uo. 34.
7 PRINS, Jopie, Greek Maenads, Victorian Spinsters. 

In: DELLAMORA, Richard (szerk.), Victorian 
Sexual Dissidence, The University of Chicago 
Press Ltd., Chicago–London, 1999, 46. Vö.: 
TAMAGNE, Florence, A History of Homosexuality 
in Europe, Vol. I & II: Berlin, London, Paris, 
1919-1939, 1. kötet, Algora Publishing, New York, 
2006, 126.; Vö. DOWLING, Linda, Hellenism 
and Homosexuality in Victorian Oxford, Cornell 
University Press, 1996, Ithaca and London.

8 FORSTER, E. M., Maurice, LÁZÁR Júlia (ford.), 
Európa Könyvkiadó, Budapest, 1994, 56., majd 
késQbb ugyanez megismétlQdik a 213. oldalon 
(továbbiakban: FORSTER, Maurice, i. m.).

9 ADAIR, G., A Love That Cares Not Speak Its 
Name: Clive Durham as Narrative Guide in E. 
M. Forster’s Maurice, SKASE Journal of Literary 
Studies [online]. 2010, vol. 2, no. 1, 58. In: http://
www.skase.sk/Volumes/JLS02/pdf_doc/4.pdf 
(2016. január 22-i letöltés).

10 Platón összes m_vei kommentárokkal – Phaidrosz, 
MIKLÓS Tamás (szerk.), SIMON Attila (ford.), 



TALABOS DÁVIDNÉ DR. LUKÁCS NIKOLETT: „ERÓSZ SZÁRNYAIN” ... 113

Atlantisz, Budapest, 2005, 34. 48. lábjegyzet, 35. 
(továbbiakban: Platón összes…) Vö. NÉMETH 
György, A polisok világa, Budapest, Korona 
Kiadó, 1999.

11 Platón összes… 31. Vö. BARBERÁ, Pau Gilabert, 
Greece and Platonic Love in E. M. Forster’s 
Maurice, or the greatness and limits of Antiquity 
as a source of inspiration, Universitat de Barcelona 
(University of Barcelona), BELLS (Barcelona 
English Language and Literature Studies), First 
part, 1994, vol. 5, 39–56. Second part: in 1995, 
vol. 6,. 71–88.

12 PEPPIS, Paul, Sciences of Modernism: 
Ethnography, Sexology, and Psychology, 
Cambridge University Press, Cambridge, 2014, 
109.

13 SINGH, Avtar, The Novels of E.M. Forster, 
Atlantic Publishers & Distributors, New Delhi, 
1986, 184.

14 VÁRÓ Kata Anna, A nemzeti identitás kérdése 
a brit filmben és filmtörténetírásban az 1970–
80-as évek változásainak tükrében, Színház- és 
Filmm_vészeti Egyetem, 2015, 167.

15 FORSTER, Maurice, i. m. 65.
16 Wilde Telenyje két férfi szenvedélyes szerel-

mérQl és szexuális kapcsolatáról szól. A m_ben 
Camille így gondolkodik: „Természet elleni b_nt 
követtem volna el, csak mert a magam legmé-
lyebb természetéhez híven cselekedtem?” Lásd: 
WILDE, Oscar, Teleny, Lazi, Szeged, 2010, 
145.; Vö. DARABOS EnikQ, Végletek, ó ret-
tentQ végletetek! (Fázisok és frázisok Oscar 
Wilde Teleny cím_ regényében), Kalligram, 2004. 
július–augusztus, In: http://www.kalligram.eu/
Kalligram/Archivum/2004/XIII.-evf.-2004.-
julius-augusztus/Vegletek-o-rettento-vegletek 
(2016. január 28-i letöltés).

17 BQvebben lásd: MURIQI, Luljeta, Department 
of English Lund University codes in The Picture 
of Dorian Gray, A60, Literary Seminar Spring, 
2007.

18 FORSTER, Maurice, i. m. 49–50.
19 JON, Hamed, Becoming Gay in E.M. Forster’s 

‚Maurice, Academic Journal Article, Papers 
on Language & Literature, 1993, vol. 29., 

no. 1, In: https://www.questia.com/library/
journal/1G1-13639047/becoming-gay-in-e-m-
forster-s-maurice (2016. február 4-i letöltés).

20 SÁRI László: „RÓMEÓ ÉS JULIO” – avagy a 
gyanú hermeneutikája, Élet és Irodalom, XLV. 
évfolyam, 18. szám, 2001. május 4., In: http://
www.es.hu/;romeo_es_julio;2003-02-19.html 
(2016. február 5-i letöltés).

21 SARKER, Sunil Kumar, A Companion to 
E.M. Forster, 2. kötet, Atlantic Publishers and 
Distributors Ltd., New Delhi, 2007, 682.

22 KELLOGG, Stuart, Literary Visions of 
Homosexuality, The Haworth Press, New York, 
1983, 37.

23 MAUNDER, Andrew, The Facts on File 
Companion to the British Short Story, Facts 
on File, New York, 2007, 19. Vö. https://
lostgayfiction.wordpress.com/2011/06/19/arthur-
snatchfold-by-e-m-forster/ (2016. február 6-i 
letöltés).

24 KATINA Anna, Edward Morgan Forster (1879–
1970), In: http://www.literatura.hu/irok/xxszazad/
euproza/forster.htm (2016. február 6-i letöltés).

25 BÉNYEI Tamás, Gyarmati hangzavar: hangok 
és visszhangok E. M. Forster: Út Indiába cím_ 
regényében, Partitúra, Dunaszerdahely, 2007.1, 
101–134., Vö. BÉNYEI Tamás, Traumatikus 
találkozások – Elméleti és gyarmati variációk az 
interszubjektivitás témájára, Debreceni Egyetemi 
Kiadó, 2011, Debrecen, 264.

26 BÉKÉSI Pál, Forster és a film – „És akkor… és 
akkor… és akkor…”, Filmvilág, In: http://www.
filmvilag.hu/xista_frame.php?cikk_id=1279 
(2016. február 7-i letöltés).

27 Forster és a hinduizmus kapcsolatáról bQvebben: 
COPLEY, Antony R. H., A Spiritual Bloomsbury: 
Hinduism and Homosexuality in the Lives and 
Writings of Edward Carpenter, E.M. Forster 
and Christopher Isherwood, Lexington Books, 
Lanham – Boulder, New York – Toronto – 
Oxford, 2006.

28 WOTHERSPOON, Garry – ALDRICH, Robert, 
Who’s who in Gay and Lesbian History: From 
Antiquity to World War II, Routledge, London, 
New York, 2002, 195.


