


a küszöbön túl ı pornó

A nép ópiuma
HÁLA AZ INTERNETNEK, A PORNÓ 
ELTERJEDTSÉGÉT NEM LEHET ALÁBECSÜLNI.  
MI NEM NÉPSZER!SÍTENI KÍVÁNJUK, S"T,  
BÁR SENKI FÖLÖTT NEM TÖRNÉNK PÁLCÁT. 
VAJON VAN-E A PORNÓNAK ÉRDEMI KÖZE 
A SZEXHEZ? ALTERNATÍV MEGKÖZELÍTÉSEK 
KÖVETKEZNEK. BEREMÉNYI SÁRA ÍRÁSAK

Nekünk, n#knek sokszor nehezünkre esik a pornográfiáról beszélni 
– olyan kínos... Pedig lenne mir#l, ha ugyanis a felmérések nem 
tévednek, az internetet használó férfiak átlag 60 százaléka legalább 
havonta egyszer rákattint valamelyik pornóoldalra. Az Internetfilter 
(http://internet-filter-review.com) adatai szerint évente a világon 
összesen 96 milliárd dollárt költenek pornográf termékekre, és 
ez a szám nem is tartalmazza a filmek és a magazinok gyártási 
költségeit. Az országokra bontott listát magasan vezeti az Egyesült 
Államok, nem sokkal megel#zve Japánt és Kínát. Európa érdekes 
módon messze lemarad mögöttük. 
Akár tetszik, akár nem, a pornográfia elképeszt# gyorsasággal lett 
életünk része. Aki nem néz pornót, el#bb-utóbb az is bizonyosan 
szembetalálkozik vele. Esetleg a férje vagy fia (lánya) zoknis fiókja 
mélyén… De még a szekrényig sem kell elmennünk: mostanában  
a média mindennapos szerepl#i a pornósztárok, s$r$n jelennek 
meg a tévében és az újságok címlapján. 
Az 1970-es évek óta megszámlálhatatlan, egymásnak ellentmondó 
kutatás és vélemény létezik a pornográfiáról. Magyarország a rend-
szerváltás után kapcsolódott be a nagy nemzetközi körforgásba 
– de épp id#ben ahhoz, hogy itt épüljön meg a pornófilmgyártás 
(egyik) Mekkája.
 
A KEZDETEK
Idestova 40 éve vitáznak hevesen a világ feministái, de a kezdetek 
sokkal messzebbre nyúlnak, lényegében a 19. század végére, a fe-
minizmus bölcs#jéhez. „A 19. század végéig fel sem merült, hogy 
egy n#nek önálló rendelkezési jog járna, természetes volt, hogy 
csakis egyféleképpen létezhet: a férfiakhoz viszonyítva – mondja 
Pet# Andrea történész-szociológus. – Az els# feministák ezt az #si 
igazságot vonták kétségbe.” A pornó kérdésében sok mai feminista 
is ezt az „alá-fölé rendeltségi” viszonyt hangsúlyozza. „Nem 
szexualitás a pornográfia, hanem er#szak, nem az intimitásról, 
hanem a hatalomról szól. Táptalaja a n#gy$löletnek, olyan, mint 
egy járvány – mondja Wirth Judit, a N#k a N#kért az Er#szak 
Ellen (NaNe) Egyesület munkatársa. – A férfiak a filmek rettenetes 

80    2007 június éva
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Sokszor bélyegzik 
pr!dnek azt, 

aki nyíltan 
elutasítja a pornót



példáján megtanulhatják, hogyan kell uralkodni a n#kön és a gyerekeken, a n#k pedig 
láthatják, hogyan is kell tárgyként viselkedni. Ez azért veszélyes, mert a néz#k a látottakat  
a való életben is gyakorolják. Pedig a szexualitás két él#-érz#, egyenrangú ember közös ügye.  
A filmekben ráadásul valódi n#ket és gyerekeket kínoznak és aláznak meg.”
Az 1970-es években amerikai radikális feministák, Andrea Dworkin emberjogi harcos és 
Catherine McKinnon jogász vezetésével mozgalmat indítottak a pornográfia betiltásáért.  
A „N#k a pornográfia ellen” mozgalom egyik f# akciója Linda Lovelace ügye volt: az egyik 
els# pornográf világsiker, a Mély torok cím$ film híressé vált f#szerepl#je azt állította, hogy 
férje er#szakkal kényszerítette a jelenetek leforgatására. A mozgalom tehát bizonyítékot 
talált arra, hogy a n#k nem önként vesznek részt ilyen filmekben. Holott ma is rendszeresen 
hallani „munkáját imádó, elégedett és boldog pornósztárról”. „A korai radikális feminista 
mozgalmak – mondja Pet# Andrea – úgy hitték: a pornográfia közvetlenül nemi er#szakhoz 
vezet.” Ezzel természetesen sokan nem értenek egyet. Camille Paglia amerikai feminista írón# 
(ellentmondásos személyiségét egyes feministák „imádják utálni”) írja: „A csábítás igenis 
létez# dolog, és inkább támogatást, semmint rosszallást érdemelne. A hangadó pornóellenes 
feministák… fetisizálták a nemi er#szakot…, a fogalom banalitássá vált, megingott a n#k 
hitele, és csökkent az együttérzés a kegyetlen szexuális támadások valódi áldozatai iránt.”

SZABADSÁGJOGOK
„Létezik olyan nézet is – folytatja Pet# Andrea –, amely szerint a pornográfia kísérletezésre 
nyújt lehet#séget, fantáziát ad a néz#knek. Mindenkinek joga van ilyen filmeket nézni. 
Egyesek a pornót az egyéni szabadságjogok és a szólásszabadság tárgykörébe sorolják.” 
Egy amerikai cenzúraellenes szervezet, a „Feministák a szabad véleménynyilvánításért” 
vitaanyagot adott ki, mely szerint a pornográfia és az er#szak nem feltétlenül függ össze. Az 
er#szakosabb pornójáról híres Japánban például 100 ezer f#re évente 2,4 nemi er#szak jut,  
az Egyesült Államokban viszont ez a szám 34,5. A vitaanyag kitér arra is, hogy a közhiedelem-
mel ellentétben a pornográfia nem csak férfiaknak szól, hisz az ilyen videók kölcsönz#inek 
fele n#. Arról nem is beszélve, hogy a n#k sokféleképpen értelmezik a filmeket: van, aki 
szexistának tartja és elítéli, van, aki a szexuális képzelet remek segédeszközének tekinti #ket, 
mások nagyszer$ szexuális felvilágosító eszközt látnak bennük. A szerz#k úgy gondolják, 
hogy „rossz pornográfiára jó pornográfia, nem pedig a pornográfia betiltása a megoldás”. 
„A pornográfiának semmi köze a szólásszabadsághoz, tehát nem jogi kérdés – állítja Wirth 
Judit. – Nem használ a problémának, ha a konkrét körülmények vizsgálata helyett egy 
elvont jogi, pró és kontra érvrendszerbe visszük át. Így távol kerül a valóságtól, attól, amiben  
a gyártók és a fogyasztók is élnek.”

LIBERÁLISOK
A liberális feminista nézet sem támogatja a pornográfiát, a cenzúrát azonban még a pornónál 
is rosszabbnak tartja. Szerintük ez nem old meg semmit, ellenben nagyon veszélyes helyzeteket 
teremthet. Nadine Strossen polgárjogi ügyvéd A pornográfia védelmében cím$ könyvében ki 
is fejti, hogy a cenzúra miként válhat kétél$ fegyverré. „A liberális feministák úgy látják, hogy 
a n# egyedüli tulajdonosa testének. Mindenkit fel kell világosítani a veszélyekr#l, de a szabad 
választást meg kell hagyni.” Bár sok liberális feminista elfogadta a radikálisok pornóellenes 
nézeteit és vallja, hogy a pornográfia lealacsonyítja a n#ket, a radikális és liberális feminista 
mozgalmak nincsenek beszél# viszonyban egymással. 
Ide most kéne egy frappáns befejezés – de sajnos nincs. Legalábbis nincs e sorok írójának, aki  
a cikk leadásáig pártatlannak hitte magát. De kiderült, hogy ugyancsak liberális állásponton 
van a szerkeszt#ség néhány tagjához képest, akik olyannyira radikálisak, hogy legszívesebben 
úgy akadályoztatnák a pornó terjedését, mint ma a fejlett államok a dohányzást. Ez nem baj, 
hiszen a vélemény szabad. Közös nevez#re nem jutottunk, iIgaz, nem is próbáltunk, mert 
tiszteljük egymás meggy#z#dését, és nincs nálunk a bölcsek köve – ami egyébiránt sajnálatos.


