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N

oha manapság az ókori szexualitás meglehetősen népszerű témának számít,
az ilyen jellegű kutatások csupán néhány évtizednyi múltra korlátozódnak,
ezért jó néhány tabu ledöntése még várat magára. Vannak bizonyos, a témához tartozó területek és egész forráscsoportok, amelyek szinte teljesen érintetlennek
mondhatók. A Római Birodalom egykori provinciáinak területéről például sok olyan
régészeti és epigráﬁai forrást ismerünk, amelyek jelentős mértékben hozzájárulhatnának a római kori szexualitásról alkotott jelenlegi tudásunkhoz, mégis, eddig kevés
ﬁgyelmet kaptak. Jóllehet az alábbi tanulmány egy nagyon speciális témát jár körbe,
egyúttal talán felhívja a ﬁgyelmet arra is, hogy mennyire érdekes és hasznos e források tanulmányozása.
Azt, hogy a római kori mindennapokban – a fogalom szélesebb értelmében – jelen
voltak szadomazochista elemek, már több, a témával foglalkozó szerző megállapította. Gondolhatunk itt az amphitheatrumokban lejátszódott jelenetek némelyikére, a
rabszolgákkal szembeni kegyetlen bánásmódra, továbbá a bizonyos személyek szadista tetteiről ránk maradt tudósításokra. Ernest Borneman szexológus egyenesen úgy
vélte, hogy a korabeli szadizmus és „nagymértékű mazochizmus” tanulmányozása lehet a „legfontosabb kulcs a rómaiak
szexuális életének megértéséhez”. Ugyanakkor a terület specialistái azon a véleményen vannak, hogy a szadomazochizmus,
a fogalom legszűkebb értelemében, azaz szadomazochisztikus
szexuális gyakorlatokként, nem mutatható ki a római korban.1
Kétségtelen, hogy ebben az esetben a kutatás átsiklott azon
képi és szöveges emlékek felett, amelyek pedig igen látványosan bizonyítják a szadomazochista gyakorlat bizonyos formáit.
Ezek a felirattal is ellátott képi ábrázolások egy a római provinciákban felbukkanó speciális kerámiafajtán, az úgynevezett
applikált díszű Rhône-völgyi edények medalionjain jelennek
meg. A Kr. u. 2–3. században divatban lévő, változatos formájú
edények közös jellemzője, hogy oldalukat medalionokkal díszítették. Ezeket előre elkészített, sorozatgyártásra is alkalmas
negatívokból préselték ki, majd tették fel (applikálták) a még
félkész edényre, amelyet ezután kiégettek (1. kép). A medalionokon megjelenő szöveges és képi ábrázolások legkedveltebb
témái az istenek és egyéb mitológiai alakok, cirkuszi és amphitheatrumi életképek, végül – mintegy a fennmaradt ábrázolások egyötödén – az erotika. Ez utóbbi esetében a szeretkezési
testhelyzetek szinte minden lehetséges variánsát bemutatják,
és ezáltal egészen nyilvánvalóan azt a gyakorlatot tematizálják, amely tökéletesen megfelel az elsőként a Bécsben és Grazban működő pszichiáter, Richard Freiherr von Krafft-Ebing
(1840–1902) által leírt „mazochizmus” és „szadizmus” kate1. kép. Mitológiai témájú medalionnal díszített Rhône-völgyi korsó
góriáinak.2
(Lyon, Musée gallo-romain de Lyon-Fourvière)
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A Rhône-völgyi medalionok
képi világa
Mielőtt a római kori szadomazochizmus
eme mellőzött dokumentumainak szentelnénk ﬁgyelmünket, célszerűnek tűnik,
hogy megvizsgáljuk az erotikus tárgyú
Rhône-völgyi medalionok képi világát.
Ez a tárgycsoport még az ókorkutatók
számára is kevéssé ismert, tekintve, hogy
a kutatás eddig csak érintőlegesen foglalkozott vele, és mind a mai napig alig vett
tudomást róla. Jóllehet a megmaradt emlékeket már annak idején katalógusszerűen összegyűjtötték,3 teljesen hiányoznak
még a kultúrtörténeti, illetve ﬁlológiai
kommentárok és kiértékelések. Pedig a
Rhône-völgyi medalionok fontos és bizonyos módon szinte egyedülálló forrásaink. Az egyediségük abban áll, hogy
nemcsak képileg ábrázolják az erotikus
jeleneteket, hanem az ábrázolt szereplőkhöz, akárcsak a mai képregények szövegbuborékaiban, kijelentéseket rendelnek,
sőt azok némelykor dialógusokat folytatnak egymással. Ezek a kijelentések tehát
– egyébként csak a legritkább egyedi esetekben – a szeretkezések alatti párbeszédeket idézik. Jóllehet ezek természetesen
2. kép. Szeretkezési jelenet
csupán ﬁktív párbeszédek, mégis jól köz(Arles, Musée de l’Arles antique, ltsz. CIM. 64.00.7 – M. Martin szíves jóvoltából)
vetítik az erotikus nyelvezet formáját és
szókincsét illető elképzeléseket. Ezáltal
lehetőségünk nyílik, hogy bővítsük ismereteinket a római kori erotikával és a korabeli latin nyelv eroti- egy kívánság kifejezését: „fúrj keresztül”, „repessz szét!” Az
kus kifejezéseivel kapcsolatban.
óhaj – ami természetesen a hölgynek tulajdonítható – világos, a
A medalionok első példájaként nézzünk egy eddig még pub- drasztikus megfogalmazás azonban – valakit „keresztülfúrni”
likálatlan, illetve a Rhône-völgyi kerámiák eddig közreadott vagy „szétrepeszteni” – eddig ismeretlen volt a latin erotikus
katalógusaiból kevésbé ismert darabot (2. kép). Az erre vo- nyelvezetben.
natkozó információkért – ahogy több, a későbbiekben tárgyalt
Az előzőhöz hasonlóan második példánk is Arles-Trinquepéldány esetében is – a szerző Michel Martinnak, a Musée de taille-ből származik (3. kép). Míg az imént bemutatott darab
l’Arles antique munkatársának tartozik köszönettel. Tőle tud- [R]VMPES ME feliratával egyedi darabnak számít, erre a májuk, hogy ezt a példányt 1964-ben, Arles jobb parti városrészé- sodik esetre már több, ugyanabból a formából kialakított daraben, Trinquetaille-ben találták, majd a múzeumba szállították. bot ismerünk, amelyek különböző lelőhelyekről származnak.
A 6,7 centiméter átmérőjű medalionon egy felizgult, mezte- Ez az arles-i példány, amelyre úgyszintén Michel Martin hívta
len, a fekvőhelyén kinyújtózott férﬁt láthatunk partnernőjével, fel a ﬁgyelmet, és ugyancsak hiányzik az 1967-ben publikált
aki éppen a férﬁ ölébe ereszkedik. A nő még nem ül, hanem Rhône-völgyi kerámiák katalógusából, szintén a Musée de
leereszkedni készül, egy ruhadarab pedig, amely semmit sem l’Arles antique tulajdonában található.4
A 7,2 centiméter átmérőjű medalion egy szerelmespárt ábráfed a testéből, a mozgás lendületétől hullámzik a háta mögött.
A férﬁ jobb karját a nő felé nyújtja, láthatólag magához húz- zol (egy esztergált lábú ágyon fekszenek), akik talán épp megva őt. A jelenet fölött felirat részlete látható: balról világosan pihennek két szeretkezés között. A hölgy háttal térdel a fekvő
a MPES szó töredéke, majd jobbra egy pont után a latin ME férﬁn, és láthatólag éppen a frizuráját ellenőrizi egy kézitükörszemélyes névmás olvasható. A darabot alaposabban megnéz- ben. Partnere visszahanyatlik a párnákra, és jobb kezével egy
ve látható, hogy a törési élnél mintha még egy nagyon csekély ivókürtöt, azaz rhytont emel a magasba, amelynek tartalma a
további betűmaradvány lenne. A formája és a további megma- férﬁ nyitott szájába ömlik. Első pillantásra különösnek hat a
radt példányok hasonló szövegezése alapján biztosnak tűnik, felirat megformáltsága: a medalion felső peremén a rhytonhogy a kis felirat [R]VMPES ME-re egészíthető ki (úgy, hogy tól balra és felette a következő mondat áll: ITA VALEA. Az
a V és az M betűket száruknál összevonva írták). A kijelentés ITA szóhoz pedig alulról – a hölgy háta és a férﬁ feltartott keze
szó szerinti fordítása „keresztülfúrsz” vagy „felrobbantasz”, közti sávban – merőlegesen a DECET ME mondat csatlakozik.
de a jövő idejű igét értelmezhetjük felszólító módként is, mint Balról jobbra tehát (a hétköznapi beszédben elhagyott M han-
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a római kori szeretkezési testhelyzetek
minden addig ismert és értékelhető képi
és szöveges forrását. A vizsgálatba bevont források alapján kevéssel 50%
alatti arányban voltak azok a pozíciók,
amelyekben a nő ül vagy fekszik a férﬁn.7 E pozíciók gyakorisága szerinte
elsősorban azzal az igénnyel volt öszszefüggésben, hogy a nő legyen szexuálisan aktív, és arra is utalhat, hogy az
akkori férﬁak nem minden esetben látták magukat uralkodó szerepben. A római nő státusza végtére is meglehetősen erős lehetett. Annak ellenére, hogy
Marks összeállítása súlyos statisztikai
hiányosságokban szenved, e kép, illetve
az értelmezés alapvonásait mindenképpen megerősíthetjük.
A Marks által kidolgozott jellemzőknek megfelelően a Rhône-völgyi medalionokon ábrázolt nők öntudatosan
fellépő és szexuálisan aktív szereplők.
Ennek különösen kifejező példáját láthatjuk a 4. képen. Az 5,5 centiméter
nagyságú medalionon, aminek egy-egy
példánya ismert Orange-ból és Nîmes-ből is, megint csak egy nőt látunk,
aki egy kinyújtózva fekvő férﬁn ül. A nő
a férﬁre néz, és bal kezével annak jobb
3. kép. Szünet szeretkezés közben?
karjára támaszkodik. Mellette felirat ol(Arles, Musée de l’Arles antique, ltsz. CIM. 67.0.180 – M. Martin szíves jóvoltából)
vasható, amelynek elhelyezkedése egyértelműen hozzá rendelhető. Közvetlegot is hozzáadva) ITA VALEA[M] olvasható, azaz „Így hozom nül a szája elől indul ki az első szó, a függőlegesen írt VIDES.
magam formába” vagy „Így válok ismét ﬁtté”; a lefelé tartó Ettől jobbra – mivel a medalion felső részén megjelenített abfelirat pedig, abban az esetben, ha az ITA szót újra bevonjuk, lak miatt nem volt elég hely – a nő kinyújtott karja felett folyaz ITA DECET ME, azaz „Így tetszeni fogok” mondatot adja tatódik a mondat többi része: QUAM BENE CHA, majd az
ki.5 Utóbbi mondat nyilvánvalóan a tükörrel felszerelkezett elválasztott szó végét, a LAS-t már a kar alatt találjuk. Együtt
nőhöz illik, ezt az elhelyezése is erősíti. Az előbbi pedig egy- tehát a következő mondatot kapjuk: VIDES QUAM BENE
értelműen az italt fogyasztó férﬁ gondolatait adja vissza. A két CHALAS, amelyet körülbelül így fordíthatunk le: „Most már
mondat azonban nem merül ki annyiban, hogy csak a frissí- látod, milyen jó vagy az ágyban?”8 Feltételezhetjük, hogy itt
tőre és a frizurára vonatkoztathassuk. Fordíthatjuk ugyanis nem udvariaskodásról van szó, hanem a nő őszinte véleményéúgy is: „Ezáltal szeretnék formában maradni” és „Így lesz ő az nek kinyilvánításáról, amellyel értékeli partnerét, aki ezek szeenyém”. Ha e két utóbbi variációt is beleértjük, akkor arra is rint korábban kétségbe vonta a saját szerelmi képességeit, sőt
fény derül, mennyire elégedettek a partnerek randevújuk eddi- talán újonc volt ezen a téren. A nő vezeti be a szerelmi technikákba, és megerősíti a férﬁ önbizalmát. Teszi ezt empátiával és
gi lefolyásával.
Mindkét eddig felhozott példánál – akárcsak a cikk többi tudatos pszichológiai jártassággal. Jóllehet az antik regényből
ábráján – olyan ágyjeleneteket láthatunk, amikor a nő felső jól ismert az érett nő mint szerelmi tanító alakja, ez a darab a
pozícióban van. Ez a pozíció nagyon gyakori a medalionok maga módján a téma egészen egyedi ábrázolása.9
ábrázolásainál, körülbelül ugyanakkora arányban fordul elő,
mint az a póz, amelyben a férﬁ van felső helyzetben. Ez a jeA domina győzelme
lenség annyiban ﬁgyelemre méltó, hogy a zsidó-keresztény
hagyományokon alapuló európai kultúrában egészen a közelmúltig a férﬁ felső pozícióját természetesebb, sőt az egyedü- Igen érdekesek és páratlan bizonyítékai a római nők szexuáli természetes szeretkezési testhelyzetnek tekintették. Ebből a lis aktivitásának azok a Rhône-völgyi medalionok, amelyekre
nézőpontból az a pozíció, amelyben a nő van felül, egyenesen jelen cikk a legfőképpen összpontosít: a szadomazochisztikus
a világrend fejtetőre állítása, merénylet a nemek között fenn- témájú ábrázolások. Kezdjük az 5. képen ábrázolt jelenettel.
álló hatalmi viszonyokkal szemben.6 Római kori kontextusban A 9,8 cm átmérőjű medaliontípusból egy teljes példányt isazonban korántsem meglepő e pozitúra gyakorisága. Margaret merünk Vienne-ből, egy nagyobb töredéket Arles-ból és egy
Carole Marks 1978-ban írott disszertációjában összegyűjtötte kisebbet Lyonból.10 Sajnos a sértetlen vienne-i lelet holléte bi-
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zonytalan, ráadásul a nagyobb töredékről, amelyet 1951-ben
találtak, Michel Martin a Musée de l’Arles antique -ből a következő tájékoztatást adta: „a leltárkönyvi adatok szerint úgy
tűnik, hogy egy ideje már nem elérhető”. Szerencsére legalább
egy fotó a rendelkezésünkre áll, ezt láthatjuk az 5b képen. Ezt
Jean Marcadé 1961-ben kiadott Roma amor című könyvében
publikálta. Az 5a-n pedig ugyanerről az eltűnt arles-i darabról
készült rajz látható, amelynek feliratát a vienne-i lelet ránk maradt leírása alapján lehetett kiegészíteni.
Egy ruhátlan, ám felfegyverzett nőt látunk, aki gladiátornőként jelenik meg. Jobbjában rövid kardot, baljában íves, négyszögletes pajzsot tart. Lovaglópózban egy meztelen férﬁn ül,
aki félig felemelkedve fekszik az ágyon. Kinyújtott, pajzsos
karja a férﬁ arca felé irányul, aki jobbjával védekező mozdulatot tesz. A ránk maradt képen jól látható, hogy felemelt
kezével azt az antikvitásban is használt ujjgesztust használja,
amit Olaszországba még ma is le corna (szarvak) elnevezéssel
illetnek. Ilyenkor csak a kis- és a mutatóujj van kinyújtva, és
a kézfej vagy vízszintes, vagy – mint a mi esetünkben – függőleges helyzetben van. A gesztus értelme többek között a baj
elhárítása. De ha ettől eltekintünk is, és a férﬁ talán csak ellöki magától a pajzsot, kézmozdulata még inkább gyámoltalan
ijedtséget fejez ki, megrettenést a nő agresszivitásától, akinek
a fegyverzete bizonyosan nem csak játékos célú maskaraként
szolgál. Hiszen a félelem is alkotórészét képezi a szexualitás
azon formájának, amely itt kétségtelenül (elég megnézni a férﬁ arckifejezését) a kép témáját alkotja: a mazochizmusnak.
A pszichoanalitikus Theodor Reik egyenesen a mazochizmus
Janus-arcáról beszél, aminek „egyik fele eltorzul a rémülettől”,
míg a másik „az élvezettől elragadtatott arcot mutat”.11

4. kép. „Látod, milyen jó vagy az ágyban?”
A Nîmes-ből ismert medalionról készített rajz
(Wuilleumier–Audin 1952, n. 73 nyomán)

A kép értelmezésénél nehezebb az ORTE SCVTVS EST felirat megfejtése. Mit jelenthet itt az ORTE szó? A latin nyelvből ugyanis nem lehet levezetni. A kontextus alapján, amelyben ugyanezt a szót további medalionok olvasata támasztja alá,
kizárhatjuk, hogy személynevet takar. Csupán az a lehetőség
marad, hogy egy latin betűkkel írt görög kifejezésről van szó
– ilyesmire néhány más medalion felirata esetében találhatunk

5. kép. Szadomazochisztikus jelenet:
a) az eltűnt arles-i darabról készült rajz, kiegészítve a vienne-i lelet ránk maradt leírása alapján
(Wuilleumier–Audin 1952, n. 74 nyomán); b) ugyanezen töredék fotója (Marcade 1961, 84 nyomán)
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6. kép. Szeretkezési jelenet győzelmi szimbólumokkal:
a) egy Xantenben talált példányról készített rajz (Wuilleumier–Audin 1952, n. 71 nyomán);
b) egy arles-i töredék fotója (Arles, Musée de l’Arles antique, ltsz. CIM. 64.00.7 – M. Martin szíves jóvoltából)

példát (például a calos formában leírt görög határozószó, amely
„szép”-et jelent). Ha az ORTE szó E-jét görög étával (Η, η),
továbbá véghajtottan és ióta subscriptummal írjuk, akkor egy
határozószói alakot kapunk (ὀρθῇ), amelynek jelentése „helyes”, „tényleg”, „igaz”.12 Ebben az esetben az ORTE SCVTVS
EST a következőt jelentheti: „Valóban! Ez tényleg egy pajzs!”
A megjegyzés meglepő lehet, amennyiben a kihúzott és a szadomazochisztikus játékoknál manapság is kedvelt penge nagyobb
feltűnést kellene hogy keltsen, mint a pajzs. Másrészt azonban
a pajzs az, amivel a nő a partnere felé hadonászik, miközben
a kard még nem jut szerephez. Hozzájárul még ehhez, hogy a
pajzs az antikvitást követő idők szexuális szimbolikájában a női
genitália megfelelőjévé vált. Amennyiben a megfeleltetés már a
római korra vonatkoztatva is érvényes, a feliraton említett „igazi
pajzs” (ellentétben az átvitt értelemben értendő „pajzzsal”) sajátos jelentéstöbblettel rendelkezik.13
Egy másik medalionábrázoláson az (ismét csak felül elhelyezkedő?) nő, úgy tűnik, nincs pajzzsal felfegyverkezve, de a jobbjában ugyancsak egy kardot tart. Ebből a típusból sajnos csak
egy mára már elveszett orange-i példányt ismerünk (átmérője 16
cm),14 amelynek csupán pontatlan leírásaira és a hozzá tartozó
felirat régi olvasatára hagyatkozhatunk, fénykép vagy rajz nem
maradt fenn róla. Az olvasat a következőképpen szól: VICISTI
DOMINA – D[A MER?]CE[DEM?], magyarul: „Győztél, úrnőm – Add a pénzem (?)” Világos, hogy ez a két rövid mondat
két beszélő között oszlik meg. A férﬁ az, aki elismeri legyőzöttségét a mazochisztikus szerepjátékban, és az ő szájából hangzik
el: „Legyőztél, úrnőm!” A töredékesen megmaradt válasz kiegészítései Antoine Héron de Villefosse-től származnak. Amennyiben az olvasat helyes, a nő válasza józan: rendben, akkor jöhet
az elszámolás ideje. Egy bordélyházi jelenetnek lehetünk tanúi,
amelyben a lány – a kuncsaft különleges mazochisztikus kívánságának megfelelően – kardot használt kellékként. Hasonló környezetre csupán egy másik, mára már szintén elveszett példány

felirata utal.15 Így tehát korántsem vonhatjuk le a következtetést,
hogy a Rhône-völgyi medalionok valamennyi erotikus jelenetét
bordélyházi környezetbe kell helyeznünk.
Miközben (legalábbis egyelőre) egyetlen további (szado-)
mazochisztikus fegyverhasználattal kapcsolatos ábrázolást
sem ismerünk, addig a győzelmi és behódolási metaforikával még két további medaliontípus esetében találkozhatunk.
A több példányban – és részben teljesen – fennmaradt példányok egy olyan típust (átmérője 9,6 cm) ábrázolnak, amely a
6. képen látható. Ezen egy rajzot (a) és egy még publikálatlan
darab fotóját (b) közöljük, ez utóbbit Michel Martin jóvoltából.
Ez a példány is, akárcsak a legelsőként bemutatott darab, Arles-Trinquetaille-ban került elő 1968-ban, és a Musée de l’Arles antique gyűjteményében őrzik.
Az ábrázolt jelenet felépítését elvben már ismerjük: megfelel
a 3. képen láthatónak, azzal a különbséggel, hogy itt más a felirat
és a férﬁ attribútuma, aki ebben az esetben két meglepő tárgyat
tart a kezében. Baljában, amelyikkel az ágyra támaszkodik, egy
pálmaág van, jobbjával pedig egy koszorút emel, a rajta háttal
ülő partnere fölé. A koszorú és a férﬁ arca közötti részen látható
a felirat: TV SOLA / NICA, ami annyit tesz „Győzz egyedüliként”. A nőnemben ragozott SOLA alak világosan jelzi, hogy a
nő a megszólított. A mondat tehát – pozíciójának megfelelően
– a férﬁ kijelentését vagy gondolatát tükrözi.
A NICA alak ugyancsak egy görög szó latinosan írt változata. Elképzelhető, hogy egyik vagy másik hasonló, görögből
vett kölcsönzés mögött Galliának a görög nyelvhez fűződő
speciális kapcsolata áll; mindazonáltal a NICA („győzz!”) formula ugyanúgy feltűnik pompeii falfeliratokon is. A különböző feliratos bizonyítékokból kitűnik, hogy a szó a római cirkuszi, színházi és amphitheatrumi zsargon része volt. Az ebből
a környezetből származó kifejezés használatához jó illik az,
hogy a pálmaág és a koszorú mint győzelmi szimbólumok (ﬁgyelembe véve azt a módot is, ahogy a férﬁ tartja őket) élénken
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felidézik a sport és a játékok világát. Joggal következtethetünk tehát arra, hogy a balra forduló nő és mögötte a győzelmi
szimbólumokat tartó férﬁ mintegy az amúgy a Rhône-völgyi
medalionokon is felbukkanó kocsiversenyek győztes fogatábrázolásait parodizálja.16
Ám a jelenet egyedüli magyarázataként ez még túlságosan
egyszerű volna. Hiszen az értelmezésnek mindenekelőtt azt
az ellentmondást kell megvilágítania, miért nevezheti a felirat
győztesnek a nőt, miközben a képen a férﬁ tartja a győzelmi
szimbólumokat. A probléma úgy oldható fel, ha feltételezzük,
hogy a koszorút és a pálmaágat még csak most fogják átnyújtani a nőnek. Ezt megerősíti, hogy egy másik medaliontípuson
a pálmaágat egy női kéz tartja. Sajnos azonban az e típusból töredékesen fennmaradt ábrázolásokról csaknem az egész felirat
és a háromszereplős jelenet nagy része is hiányzik.17

Az erős nő és a férfimazochizmus:
megfontolások a történeti besoroláshoz
Az eddigiek alapján kijelenthetjük tehát, hogy a mazochisztikus szexuális gyakorlatok (vagy legalábbis az ezeket a középpontba állító szexuális fantázia) a kora és középső császárkorban is kimutathatóak. Ha tehát bizonyos szerzők a
mazochizmus eredetét a keresztény mentalitásban keresték,18
érdemes felhívnunk a ﬁgyelmet a kettő összefüggésére. Talán
igaz, hogy a mazochizmust elősegítették bizonyos keresztény
tradíciók, de bizonyos, hogy a jelenség – mégpedig a fogalom
legszűkebb értelmében – ismert volt már a klasszikus antikvitásban is.
Természetesen ennél a kijelentésnél még nem állhatunk
meg, és fel kell tennünk a kérdést, megállapítható-e, hogy mikor és mely mentalitástörténeti keretfeltételek mellett alakult
ki a férﬁmazochizmus jelensége Rómában. Gyanítható, hogy
az egyik ezt előmozdító feltétel a nők egyre emancipáltabb
szerepe volt a kései köztársaságkor, illetve a császárkor időszakában. Ez leginkább azt jelenti, hogy a nők szexuális életben
elfoglalt helyzete és aktivitása erősebbé vált. Arra a jelenségre,
hogy a férﬁ szadomazochizmust erősíti a növekvő női emanci-

páció, napjainkban is felﬁgyeltek. A pszichiáter és szexológus
Eberhard Schorsch szerint a férﬁ szadomazochizmus stratégia
a nőkkel szemben megmutatkozó félelem és bizonytalanság
kezelésére.19
Ha konkrétabban vizsgáljuk, mely forrásainkban érzékelhetőek a császárkori férﬁmazochizmus lehetséges korai fázisai,
úgy elsőként a Krisztus születése körüli évtizedek elégiaköltőire kell gondolnunk. Korábban soha nem magasztalták még
ennyire Rómában a nőt és a szerelmet, mint az ő műveikben
látjuk (miközben persze tisztázásra szorul, mennyiben feleltek
meg ezzel a korszakban uralkodó általános trendnek). E költők
a szerelemnek azt az addig még ismeretlen modelljét propagálták, amelyben a férﬁ a szeretett nő szolgálatába vettetik. Ez a
szolgálat, a servitium amoris („rabszolgaság a szerelemért”) a
vágyott hölgy kívánságainak és szeszélyeinek való teljes alárendeltséget jelentette. E nőt ennek megfelelően a késő köztársaságkortól, illetve az elégiaköltőktől kezdve gyakran jelölik meg úrnőként, dominaként is. Az elégiaköltők verseiben
azonban „a szerelem rabszolgájánál” még gyakoribb a militia
amoris („a szerelem hadiszolgálata”) metafora. Ez a szerelmes férﬁt katonához hasonlítja, akinek készen kell állnia arra
is, hogy beletörődjön az alávetettségbe és a leigázásba. Ezzel
összefüggésben esik egyébként szó a szerelmi harcban aratott
erotikus „győzelemről” és a küzdelemben megszerzett „győzelmi pálmákról” (victrices palmae) is.20
Arra a tényre, hogy a római elégiaköltők viselkedése a szorosabb értelemben vett mazochizmus kialakulásának egy lehetséges, korai fázisaként értékelhetők, már Richard Freiherr
von Krafft-Ebing, a szadomazochizmus-kutatás megalapozója
is felhívta a ﬁgyelmet. A római költők servitium amorisát példaként hozta fel az általa deﬁniált „nemi függőségre”, ami az
ő megfogalmazásában a „mazochizmus fő gyökerének táptalaja” lehetett. Ha tehát napjainkban a klasszika-ﬁlológus Walter
Wimmel a költő partnerével szembeni „elégikus-erotikus függőségéről” beszél, akkor ebben az esetben – akár tudatosan,
akár véletlenül – nemcsak a klasszikus képzettségű pszichiáter
terminológiáját követi, hanem diagnózisát is.21
Vámos Péter fordítása
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