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Erotika és szexualitás
A szexualitás ókori történetéről beszélni: népszerű, ám annál kockázatosabb vállalkozás. Az ókori szexualitás – pusztán
történeti témaként kezelve – természetesen ugyanúgy (nem) feltárható, mint az ókori civilizációk bármely más jelensége. A különféle források gondos és az adott forrástípus igényeihez igazított vizsgálata révén kétségkívül eljuthatunk az
egykor volt valóság bizonyos töredékeinek, szeleteinek rekonstrukciójához, de ennek során a szokásos nehézségekkel
szembesülünk. Az ókori szexuális gyakorlatoknak vagy különféle érdekektől vezérelt, különféle kontextusoktól befolyásolt és a szó tág értelmében retorikai, tehát valamilyen hatásra törekvő reprezentációihoz férhetünk hozzá, amelyek
eredeti összefüggésükben éppen reprezentáció mivoltukban (s nem forrásként) töltötték be funkciójukat; vagy pedig
olyan nyomaira bukkanhatunk, amelyeket csakis a kutató rájuk vetett pillantása értelmez „nyomként”, s ennyiben legalább annyira tanúskodik a kutató (az 1960-as évekig jellemzően: férfi kutató) szexualitásról vallott elképzeléseiről, mint
amennyire az ókori szexuális gyakorlatok egyikéről vagy másikáról.
Ezekre a nehézségekre időnként „forrásaink” maguk figyelmeztetnek. Példaként elég a késő köztársaságkori római
költő, C. Valerius Catullus 16. carmenére utalnunk, ahol Catullus maga hívja fel a figyelmünket arra, hogy verseit nem
szabad forrásként olvasnunk, hiszen nem szerzőjük szexuális gyakorlatait tükrözik, hanem erotiko-poétikai hatás elérésére törekszenek:
Majd szátokba s a seggetekbe fúrom,
rongy Aurelius és te férfiringyó
Furius, kik a verseim miatt, mert
kissé pajkosak, engem elpuhultnak
véltek. Mert a kegyes poéta jó, ha
tiszta, ám ne a költeménye! Arra
nincs szükség: sava-borsa úgy van éppen,
hogyha csintalan és ha nem szemérmes,
ám a kéjre fölingerelni képes:
nem kis gyermekeket, de azt a bundást,
ki nem tudja emelni lomha tagját.
S míg olvastok ezernyi csókjaimról,
azt, hogy férfi vagyok, nem értitek meg?
Majd szátokba s a seggetekbe fúrom.
Devecseri Gábor fordítása

Catullus itt legalább kettős játékot játszik: a szerzői én és a versbeli én elkülönítésének diskurzusán belül egyszerre kívánja magát – a verseitől elhatárolódva – a „tiszta”, illetve a „maszkulin” szerepben feltüntetni. Ez utóbbit, szemben a
negatívan értékelt „elpuhultsággal” (= nőiesség vagy passzív homoszexualitás), a vers a homoszexuális aktus aktív résztvevőjének szerepével azonosítja, amely nem feltétlenül a „kegyes költő” „tisztaságának” bizonyítéka. A védekezés és
támadás tehát ellentmond egymásnak, és így megkérdőjelezi az állítás komolyan vehetőségét is: lehet, hogy mégis az
„elpuhult” szerepében kell elképzelnünk Catullust? Egy szó mint száz, a 16. carmen összesűrítve mutatja meg az ókori
szexuális gyakorlatok „feltárásával” kapcsolatos legtöbb nehézséget, ideértve olyan, a szexualitást, illetve a szexualitásról való beszédet is meghatározó tényezőket, mint a „titok”, a „szégyen”, a „perverzió”, a „büntetés”, amelyek – amint
azt Michel Foucault A szexualitás történetében kifejtette – az ember szexuális dimenzióját kezdettől társadalmi küzdőtérként, tudás és hatalom összefüggésében teszik értékelhetővé.
Ráadásul a viktoriánus kor, amely Foucault elemzése szerint úgy igyekezett korlátok közé szorítani a szexualitást,
hogy ezáltal éppen „a szexuális túltelítettség” lett rá a jellemző, „amelyet körkörös izgalom, a hatalom és gyönyör test
körüli örök spirálja táplál”, egyszersmind a klasszikus ókortudomány mint diszciplína születésének korszaka is, s így
az ókorkutatás hagyományaira sok tekintetben rányomja a bélyegét. Az e hagyományokkal szakító, a gender studies
alapján álló kutatások éppen ezért számíthatnak máig gyanakvó, ellenséges fogadtatásra, amely persze olykor ideologikus olvasásmódjuk jogos kritikájából is fakad. Mindebből logikusan adódik, hogy aligha tudunk tehát beszélni (vagy
éppen hallgatni) az ókori szexualitásról anélkül, hogy ne bocsátkoznánk bele saját korunk és társadalmunk testpolitikai
csatáiba. Az Ókor jelen számának szerzői – az egyes ókori civilizációk legkülönfélébb szexuális gyakorlatait bemutatva
– mindenesetre úgy csatáznak, hogy közben egy pillanatra sem feledkeznek meg a delectare et docere („gyönyörködtetni és tanítani”) eredendően poétikai, ugyanakkor a szexualitás diskurzusába váratlanul könnyen beleíródó követelményéről.
Tanulságos gyönyörködést kívánunk!
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