tévhitek
és tények
a melegségről

1. A homoszexualitás ritka jelenség.
Gyakoribb, mint a legtöbb ember gondolja. A rejtőzködés miatt nehéz pontos százalékot
meghatározni, de a kutatók 4% és 10% közé teszik a melegek és leszbikusok arányát a társadalomban. Ez azt jelenti, hogy egy 50000-res kisvárosban minimum 2000 meleg illetve
leszbikus van, egy 500 fős iskolában pedig legalább 20. Melegek és leszbikusok a társadalom minden rétegében, minden foglalkozásban, mindenféle környezetben előfordulnak,
csak vannak olyan közegek, ahol láthatóbbak.

2. A homoszexualitás betegség.
A homoszexualitást előbb bűnnek, majd betegségnek tartották. A melegeket gyakran
kegyetlen módszerekkel (pl. áramütésekkel) próbálták „átnevelni”, ami nem sikerült; azt
azonban elérték, hogy az illetőnek nemhogy a szextől, de az élettől is elmenjen a kedve. A pszichológusok és pszichiáterek között már évtizedek óta egyértelmű az egyetértés
abban, hogy nem betegség a homoszexualitás, a szexuális orientáció egyik válfajának,
egészséges állapotnak tekintik.

3. A homoszexualitását – ha valaki akarja – megváltoztathatja.
A melegek, leszbikusok és biszexuálisok nem maguk választották szexuális érdeklődésüket,
hanem az „történik velük”, függetlenül attól, hogy mit szeretnének, vagy mások mit várnak el tőlük. Akarattal nem lehet új irányt adni a vágyaknak, legfeljebb megtartóztatni
magunkat az azonos nemű partnertől. Ez azonban sok feszültséghez vezet, és nagyban
csökkenti az érzelmi–szexuális élet színvonalát.

4. A homoszexualitás meggyőzéssel, rábeszéléssel, illetve
példamutatással terjed. A meleg párok gyerekei maguk is
melegek lesznek.
Ha a szexuális orientáció meggyőzéssel vagy neveléssel terjedne, senki nem lenne meleg, hiszen a társadalom heteroszexualitást közvetít, így a melegek nagy része is heteroszexuális közegben nő fel, ilyen szülői mintát lát, a heteroszexuális viselkedését jutalmazzák. Ez
fordítva is igaz: a melegség sem terjed rábeszéléssel, valaki az érzései, szexuális késztetése
alapján vélheti magát akár hetero- akár homo- vagy épp biszexuálisnak, így aztán nem
lehet melegnek nevelni sem valakit.

5.

A melegség magánügy, nem kell róla ennyit beszélni.

Az érzelmi és szexuális életünk, szexuális orientációnktól függetlenül – valóban magánügy. A kérdésnek azonban számtalan társadalmi-jogi vetülete van: gondoljunk a jogi
szabályozásokra vagy a családok környezetük által is látható életére. Amíg a magánéletet befolyásoló jogi és társadalmi keretek nem biztosítják az azonos jogokat a meleg
és heteroszexuális kapcsolatok, párok, családok számára, amíg a melegek munkavállalóként vagy fogyasztóként titkolózásra kényszerülnek vagy hátrányba kerülhetnek szexuális orientációjuk miatt, addig beszélni kell a témáról.

6. A heteroszexuálisok sem hangsúlyozzák irányultságukat! A
melegek szándékosan provokálnak viselkedésükkel másokat.
Egy heteroszexuális pár esetén általában észre sem vesszük, olyan mélyen átszövi mindennapjainkat a heteroszexualitás. A külön nemű kedves vagy a közös gyerek fényképe a
munkaasztalon, a férj, feleség megölelése, megcsókolása az utcán, az ellenkező nemnél
elért sikerekről szóló munkahelyi történetek mind „hangsúlyozzák” a heteroszexuális
irányultságot. Nincs is ezzel semmi baj. A problémát az jelenti, hogy ha egy meleg csupán ugyanennyit tesz, máris megvádolják, hogy „kérkedik” a melegségével. Az élet számos
területén érvényesül az a kettős mérce, hogy amit a heteroszexuálisoknak lehet, azt a
szexuális kisebbségeknek nem. A melegek többsége ezért titkolózik és erősen kontrollálja a
melegségére utaló megnyilvánulásokat.

7. A melegfelvonulás feleslegesen provokatív;
többet árt az ügynek, mint használ.
A felvonulás egy emlékmenet és polgárjogi mozgalom, épp úgy, mint annak idején a nők
szavazati jogáért, a munkások betegbiztosításáért vagy a feketék egyenjogúságáért tartott felvonulások. Az esemény alapját adó 1969-es Stonewall-lázadás volt az első alkalom, amikor a melegek felléptek az őket érő zaklatás és jogsérelmek ellen. A felvonulás
köré világszerte, így 1997 óta Magyarországon is, kulturális eseménysorozat szerveződik. A sajtó a kulturális eseményeknél szívesebben ad hírt az eseménysorozatot lezáró
felvonulásról, és a hétköznapi ruhában megjelenő többség helyett ott is szívesebben mutatja a kirívó megjelenésű vagy provokatív viselkedésű kisebbséget. A felvonulás megítélése meleg körökben is sokféle: vannak, akik túlságosan harsánynak tartják, míg mások
a melegjogi mozgalom fő eseményét látják benne. A felvonulással szembeni ellenérzések

alapvetően mégsem ebből, hanem a melegek elutasításából táplálkoznak – mutatja ezt az
is, hogy a menetet Magyarországon csak a szélsőséges nézetek megerősödését követően,
az utóbbi években érték támadások.

8. A melegség természetellenes, mert nem szolgálja a
fajfenntartást. A melegek miatt fogy a lakosság.
Az újabb kutatások az állatvilágban is kimutatták a valódi homoszexualitást (amikor
pl. a hím nem csupán azért létesít szexuális kapcsolatot másik hímmel, mert nem áll rendelkezésre nőstény). Mindez arra utal, hogy a homoszexualitásnak megvan a maga jelentősége az élővilágban (pl. a hímek közötti agresszió csökkentése), így semmiképp sem
nevezhető „természetellenesnek”.
A fajfenntartást közvetlenül nem szolgálja, bár számos melegnek van gyermeke. A fajfenntartást azonban a fogamzásgátlás vagy a cölibátus sem szolgálja – mindkettőnek
megvan a maga egyéb funkciója.
A népesség Európa-szerte tapasztalható csökkenését sem lehet a melegek számlájára
írni. A melegek aránya a társadalomban a múltban is kb. annyi volt, mint manapság, és
a világ minden területén nagyjából azonosra becsülhető. A népességfogyás ehhez képest
Európában viszonylag új keletű jelenség, míg a fejlődő országok népessége manapság is
növekszik – a Föld összességében túlnépesedett.

9. Azonos nemű kapcsolatokban az egyik fél férfi, a másik női
szerepet játszik.
Az azonosnemű párkapcsolatok nem feltétlenül heteroszexuális mintákat követnek. Kutatások szerint sok azonosnemű párkapcsolatban jellemző, hogy egyenlőbben oszlanak
meg a heteroszexuális párkapcsolatokban jellegzetesen nemekhez kötött tevékenységek,
például a házimunka. A szexualitásban pedig a melegek vágyai és igényei ugyanolyan sokfélék és változatosak, mint a heteroszexuális embereké.

10. A homoszexualitást gyermekkori trauma okozza.
A homoszexualitás okait a tudománynak még nem sikerült feltárni, és kérdés, hogy valóban fontosak-e az okok, ha nem tekintjük a melegséget valamilyen abnormális eltérésnek,
hanem a szexuális irányultság egy természetes válfajának. Különböző elméletek léteznek, melyek sokfélét állítanak az örökletességről és a környezet hatásairól. A gyerekeket nagyon sokféle trauma érheti és éri. A homoszexuális orientációjú gyerekek esetleges
traumatizáltáságának oka a nem elfogadó környezet, a melegeket érő sokféle megkülön-

böztetés és bántás, tehát ezek a gyerekek nem trauma elszenvedése miatt lesznek melegek,
hanem melegségük miatt szenvednek el traumákat.

11. A melegek promiszkuisak (gyakran váltogatják
partnereiket), és nem képesek hosszú távú kapcsolatra.
Nagyon sok meleg tartós kapcsolatban él. Súlyos teher ugyanakkor, hogy ezt sokan nem
merik felvállalni környezetük előtt, ami megnehezíti az együttélést. Amíg a környezet a
megromló heteroszexuális kapcsolatot (pl. házasságot) is összetartani igyekszik, a környezet által kikényszerített titkolózás az érzelmileg erős meleg kapcsolatot is rombolja.
Mégis sok meleg tud hosszan tartó kapcsolatban élni, akár közös háztartásban is.

12. Azért lesz valaki meleg, mert nem kell az ellenkező
neműeknek, vagy nem volt ellenkező neművel kielégítő
szexuális élménye.
Sok meleg és leszbikus az ellenkező nem számára is vonzó, de ez nem befolyásolja a szexuális irányultságát. Például számos egyedülálló heteroszexuális nő félig humoros, félig
keserű tapasztalata, hogy „a legjobb pasik vagy foglaltak, vagy melegek”. Mivel a leszbikusok és melegek saját nemükhöz vonzódnak, természetes, hogy nem elégíti ki őket a másik nemmel folytatott szex. Jó páran közülük akkor ismerik fel valódi vágyaikat, miután
megtapasztalták, hogy az ellenkező nemmel nem tudják élvezni a szexet.

13. A biszexuálisok nem tudják eldönteni, hogy nőkhöz vagy
férfiakhoz vonzódnak-e.
El tudják: a biszexuálisok nőkhöz és férfiakhoz egyaránt vonzódhatnak egyenlő vagy
más-más mértékben. Ez nem feltétlenül jelenti, hogy egyszerre több partnerük lenne, illetve időszakonként változhat a beállítottságuk iránya. Biszexualitásukat nincs jogunk
megkérdőjelezni.

14. A nők között több a meleg és biszexuális, mint a férfiak
között.
Számos kultúrában a nők közötti intimitás, szorosabb lelki és testi kapcsolat elfogadott. Ezért sok heteroszexuális nő olyan viselkedésformákat is megjelenít (pl. kézenfogva
megy az utcán a baránőivel), amelyeket, ha férfiak csinálják, rögtön melegnek minősítik
őket.

15. A melegek szeretnek női ruhába öltözni. A transzvesztiták
egyben melegek is.
Azokat az embereket, akik szeretik a másik nem ruháit hordani, transzvesztitáknak nevezzük. A legtöbb meleg férfi soha nem öltözik női ruhába, sőt nagy részük külön gondot
fordít arra, hogy még férfiasabban nézzen ki. Nem törvényszerű, hogy a transzvesztiták
melegek lennének. Vannak biszexuális vagy heteroszexuális érdeklődésű férfiak, akik időnként szeretnek női ruhába öltözni.

16. A leszbikusok férfiak akarnak lenni, a melegek pedig nők.
A nemi önazonosság (identitás) és a szexuális irányultság (orientáció) két különböző fogalom. A legtöbb leszbikus és meleg orientációjú ember jól érzi magát olyan neműnek,
amilyennek született. Kevés olyan személy van, aki szeretné megváltoztatni a nemét: őket
transzszexuálisoknak nevezzük.

17. A melegek pedofilok (gyermekeket rontanak meg).
A gyermekek iránt érzett szexuális vágy (pedofília) független attól, hogy valaki heterovagy homoszexuális. Százalékos arányban kevesebb pedofil van a melegek, mint a heteroszexuálisok között (azaz a legtöbb pedofil heteroszexuális).

18. A meleg tanár veszélyt jelent a gyerekek erkölcsi fejlődésére.
A gyerekekre rossz hatással van, ha melegeket látnak kézen
fogva sétálni az utcán.
A gyerekekre nincs rossz hatással, ha találkoznak a melegséggel, épp úgy, mint fekete bőrű,
idegen nyelvet beszélő vagy egyéb módon a többségtől eltérő emberekkel. Ezeket eleinte
minden kisgyerek természetesként kezeli, az előítéletek beépülésével csak később észleli különbségként az eltéréseket. Attól egyetlen gyermek sem válik meleggé, hogy melegeket lát.
Érdemes a gyermekek elől nem eltitkolni a melegség létét, hanem a saját fejlettségi szintjüknek megfelelően elmagyarázni, mi az, amit látnak. Ebben akár segítséget is nyújthat
egy nyíltan meleg tanár. A legtöbb tanár melegsége semmilyen hatással nincs tanítványaik erkölcsére vagy életére, hiszen nem melegként, hanem oktatóként, nevelőként, emberként találkoznak velük. Azt pedig, hogy valaki jól magyarázza-e a matematikát, vagy
következetesen osztályoz-e, nem befolyásolja az, hogy milyen nemű a partnere.

19. Az AIDS a homoszexuálisok betegsége.
Az AIDS mindenkit veszélyeztet, aki nem tartja be a biztonságos szex szabályait (pl. óvszerhasználat). Igaz, hogy az ismert magyar HIV-fertőzöttek többsége meleg vagy biszexuális
férfi, ennek hangoztatása azonban indokolatlan biztonságérzetet sugall a heteroszexuálisoknak, akik jóval ritkábban járnak HIV-szűrésre, mint a melegek. Így valószínű,
hogy a heteroszexuálisok között sok a még fel nem ismert HIV-fertőzött. Számos fejlett
országban az új fertőzöttek többsége heteroszexuális, mivel a melegeknek és biszexuálisoknak intenzív felvilágosító kampányokkal megtanították a biztonságos szexet. A
heteroszexuális nők is veszélyeztetett csoport, mivel a heteroszexuális férfiak, akik nem
védekeznek óvszerrel, őket fertőzhetik meg.

20. Az azonos nemű párok által nevelt gyerekek esetében nincs
megfelelő férfi és női minta a gyermek előtt.
Számos kutatás látott már napvilágot a meleg családokban felnőtt gyerekekkel kapcsolatban, melyek nem igazolják ezeket az aggodalmakat. Sokféle családforma létezett,
létezik, a gyermek számára ezekben a szerető, biztonságos légkör a fontos, nem a szülők
neme vagy szexuális orientációja. Egyrészt a hagyományos női és férfi szerepminták manapság fellazultak, a társadalmi-gazdasági változások hatására egyre rugalmasabbá
válnak. Másrészt a gyerekre nem kizárólag a szülői minta, hanem a tágabb család, a környezet (iskola, barátok, média...) hat. Így az egyszülős családokban és az azonos neműek
„szivárványcsaládjaiban” is jól fejlődik a gyermek személyisége.

Bővebb információk:
www.melegsegesmegismeres.hu
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www.melegvagyok.hu/mm
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