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Forró csók, irány az ágy - és akkor 
ügyvédek toppannak a szobába 
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Szexuális felvilágosítás és emberi jogok címen rendezett interaktív műhelyfoglalkozást a Patent 
Egyesület arról, hogyan beszéljünk gyerekekkel és fiatalokkal a szexualitás személyes, 
kapcsolati, emberi jogi vonatkozásairól: a személyesről és nemcsak a biológiáról, a 
párkapcsolatról és nemcsak szexuális technikákról, az emberi jogokról és nem a bűnről. 
 
Az elsősorban pedagógusok, fiatalokkal foglalkozó szociális munkások, védőnők részére hirdetett 
foglalkozáson megjelenő mintegy bő két tucat érdeklődő között akadtak olyanok is, akik fiatal szülőként 
a saját gyermekeikkel való felvilágosító beszélgetésekhez reméltek útmutatót, illetve akadt olyan 
érdeklődő is, aki személyes, szexualitással összefüggő traumájára keresett válaszokat a beszélgetésen. 
A foglalkozás moderátora, Szil Péter pszichoterapeuta kiindulásként mindenkitől azt kérte, írja le néhány 
kulcsszóval vagy tőmondattal, mit jelent számára a szex, szexualitás kifejezés. A névtelen válaszokat 
aztán összegyűjtötték, majd minden résztvevő kihúzott egy cédulát (sajátot vissza kellett dobni), így a 
következő körben valaki más definícióját olvasta föl. 
 
A válaszok a szexualitás legkülönbözőbb meghatározásait tükrözték. A teljesség igénye nélkül a 
leggyakrabban elhangzó kifejezések az alábbiak voltak: intimitás, kölcsönösség, reprodukció, élvezet, 
közös beleegyezés, lelki kapocs, önmegismerés, az önkifejezés egyik formája, fájdalom, kielégülés, 
megnyugvás, tabu, sok baj forrása. Szil Péter ez utóbbiból indult ki, méghozzá úgy, hogy a szexualitást 
az emberi jogok aspektusából közelítette meg. 
 
Az irányított disputa előtt azonban levetítettek egy hatperces filmet, amelyben egy fiatalember és egy 
ifjú nő - miután meggyőződtek a kölcsönös vonzalomról - az első csók előtt az ágy két oldalán váratlanul 
megjelenő ügyvédjeik jelenlétében pontokba szedve tisztázták azokat a kérdéseket, amelyeket minden 
szexuális aktus előtt célszerű lenne tisztázniuk a feleknek. Vagyis a nyelves puszitól a behatolásig ki mit 
vár el a másiktól, hogyan előzhetők meg a nemi betegségek, mi a teendő nem kívánt terhesség esetén. 
Miután a vitás kérdések tisztázódtak, a felek aláírták a Beleegyezési nyilatkozatot, az ügyvédek 
felszívódtak, és kezdetét vehette az intim együttlét. 
 
Persze ez a filmecske az abszurd humor eszközeivel mutatta be, mi mindent kellene megbeszélni a 
feleknek egy önismereten és a másik tiszteletén, kölcsönös beleegyezésen alapuló párkapcsolat 
kezdetén. A film utáni beszélgetésben sok szó esett a társadalom által elvárt nemi szerepekről, az 
annak való megfelelés kényszeréről és a pornográfiáról. Szil Péter szerint a szexualitásban résztvevő 
két (vagy több) ember elvárásain túl rengeteg társadalmi elvárás is rakódik a nemi kapcsolatok 
szereplőire, ami jelentősen meghatározza a közöttük kialakuló szexualitás minőségét. 
 
A terapeuta rámutatott: a nemek egymáshoz való viszonya többnyire hatalmi viszony, ami pregnánsan 
mutatkozik meg a pornográfiában, amely túlnyomórészt a nők kiszolgáltatottságáról és 
lealacsonyításáról szól. E ponton jegyezte meg egy résztvevő szakmabeli pszichiáter, hogy az 
egészséges szexuális viselkedést bemutató pornográfia a jó pornográfia. Mégis létezik jó pornó? Milyen 
az egészséges szexuális viselkedés? Újabb komoly disputa alakult ki a kérdések kapcsán, melynek 
végén Szil Péter megállapításával értett egyet mindenki: az önkifejező erotikus művészet és az 
iparosodott pornográfia különválasztandó. 
 
Maradtak még megválaszolandó kérdések. Például ez: ha a többség által perverznek tartott szexuális 
viselkedés kölcsönös örömforrás mindkét félnek, akkor az már normális? Alighanem igen. A sokfelé 
ágazó beszélgetés vége felé Szil Péter pszichoterapeuta a következő konklúziót adta: a szexuális 
felvilágosításnak nem csupán a testiségről kellene szólnia, és semmiképpen sem egyfajta normatívát 
kéne megfogalmazni. Jó esetben a felvilágosítás egyfajta közeget teremt, amelyben a fiatalok másokkal 
együtt kölcsönösen fölfedezhetik saját szexualitásukat. Alapkövetelmény, hogy mások emberi jogait 
soha nem sértheti szexualitásunk. 
 
Még egy figyelemreméltó összehasonlítás a végére: a nők néha eljutnak az intimitás azon fokára, hogy 
már - urambocsá - "dugni" is szeretnének partnerükkel, míg a férfiak sok coitus után olykor már 
intimitásnak érzik a szexuális együttlétet. Mindenki értse úgy, ahogy. 


