
* Köszönettel tartozom Vörös Miklósnak szakmai tanácsaiért és bíztatásáért, valamint Horváth Ágotának a
kö zölt fordítások szövegének gondozásáért.

1 A mo dern in téz mé nyek tör té ne té hez lásd Foucault 1961, 1963, 1990[1975]; a tu do má nyos dis kur zu sok hoz és 
a tu do má nyos meg is me rés ről Foucault 1966 és 1969.
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Az el múlt két év ti zed so rán az em be ri test a 
tu do má nyos ku ta tá sok kö zép pont já ba 
ke rült. E di va tos, „új” té ma fe lé irá nyu ló 
tu do má nyos ér dek lő dés szin te be lát ha tat la
nul nagy ku ta tá si te rü le tet je lölt ki, ahol a 
vizs gá ló dá sok gya kor ta át lép nek a ha gyo má
nyos disz cip lí nák ha tá ra in, és kü lön bö ző 
mód sze rek és szem lé let mó dok össze han go
lá sá val pró bál ják fel tár ni a kü lön fé le ko rok 
test ről al ko tott el kép ze lé se it, a tes ti meg nyil
vá nu lá so kat és a testábrázolások szim bo li
kus je len té se it. Be ve ze tőm ben e ha tár ta lan 
szak iro da lom egy ré szé nek is mer te té sén 
ke resz tül a mo dern em ber tes ti ta pasz ta la tai
nak, il let ve az em ber és a tár sa da lom tes té ről 
al ko tott mo dern el kép ze lé sek nek a jel leg ze
tes sé ge it pró bá lom meg ra gad ni. Cé lom nem 
az em ber és a tár sa da lom tes té ről ki ala kult 
tel jes, át fo gó ké pek re konst ru á lá sa, ha nem 
csu pán ap ró mo za ik da rab kák egy más mel lé 
ren de zé se, és – ahol le het sé ges – a kon tú rok 
éle sebb meg raj zo lá sa.

Ér tel me zé sem ben a mo dern em ber a tár sas 
vi sel ke dé si nor mák ál tal meg sza bá lyo zott, a tár sa dal mi el vá rá sok nak meg fe lel ni vá gyó, ön fe
gye lem mel ren del ke ző ra ci o ná lis lény, akit a mo dern in téz mény rend szer „ágyaz” a tár sa da lom
ba. E mo dern em bert kö rül ve vő in tim szfé rá ba fo lya ma to san be ha tol nak a ha tal mi tech ni kák és 
a tu do má nyos meg is me rés, an nak el le né re, hogy a ma gán élet in teg ri tá sá nak fon tos sá gát a tár sa
da lom ban fen nen han goz tat ják. A mo dern em ber sa ját tes té ről al ko tott el kép ze lé se it és a test 
hasz ná la tá nak és szer tar tá sa i nak mai for má it az el múlt négy száz év tör té ne ti fo lya ma tai ala kí tot
ták ki. En nek so rán a leg na gyobb ha tást a Foucault ál tal is vizs gált, s a ti zen nyol ca dik szá zad 
vé gé től ki ala ku ló (no ha en nek előz mé nye ként, kez det le ges for má ban már a ti zen ha to dik szá zad 
vé gé től meg je le nő) mo dern in téz mény rend szer gya ko rol ta, amely al kal mas nak bi zo nyult a 
be teg és a nor má tól el té rő en vi sel ke dő em be rek tár sa da lom ból va ló ki re kesz té sé re. Az új in téz
mé nye ken be lül a kü lön fé le ha tal mi tech ni kák se gít sé gé vel le he tő vé vált az em be rek fe gyel me
zé se és el len őr zé se, a tes ti meg nyil vá nu lá sok sza bá lyo zá sa és kor lá to zá sa. Az em ber hét köz na pi 
és in tim éle té be be ha to ló mo dern tu do má nyos meg fi gye lés az új in téz mény rend szer hez szo ro san 
kap cso lód va lét re hoz ta azon in téz mé nyes dis kur zu so kat és tu dást, ame lyek ki je lö lik az em ber 
ter mé szet ben és tár sa da lom ban el fog lalt he lyét, és meg ha tá roz zák a test moz gás te rét.1

A vá lo ga tás ban meg je le nő írá sok leg in kább a test tu do má nyos ér tel me zé se i vel és azok 
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2 Bahtyin és Elias itt is elem zett mun ká i nak rész le tes be mu ta tá sát és kri ti ká ját lásd Klaniczay 1990. Bahtyin a 
har min cas évek vé gén ír ta köny vét, amely azon ban csak 1965ben je lent meg Moszk vá ban; Elias mun ká ja 
1939ben je lent meg elő ször, de őt is csak a hat va nashet ve nes évek ben fe dez ték föl.

3 Bahtyin Rabelais szép iro dal mi mun ká já nak kap csán ír a né pi kul tú rá ban meg je le nő gro teszk test ről, amely 
így nem csak a né pi test el túl zott jel leg ze tes sé ge i re utal, ha nem an nak mű vé szi áb rá zo lá sá ra is. A Tal mud ban 
meg je le nő, és a bahtyini gro teszk test föl fo gás ra em lé kez te tő ter hes, kö vér és vér ző rab bik ról lásd Boyarin 
1991 és 1993. A ter hes fér fi alak já nak fel buk ka ná sá ról és szim bo li ká já ról a nyu ga ti kul túr kör ben: olasz, 
né met, fran cia, finn, dán és orosz né pi kul tú rák ban és iro da lom ban lásd Zapperi 1991. A ko ra új ko ri Itá li á val 
fog lal ko zó Camporesi írt az éhín ség és a lak má ro zá sok idő sza ka i ról, a hét köz na pi éhe zés ről, a vér szim bo li
ká já ról, a koz mosz és a test mint mik ro koz mosz kap cso la tá ról (Camporesi 1994). A ma gyar folk lór hoz lásd 
Hoppál és Szepes 1987a, b.

4 A kö zép ko ri ke resz tény ség nek a tes ti meg nyil vá nu lá sok ról, a sze xu a li tás ról, az em be ri test ről al ko tott el kép
ze lé se i ről és a test me ta fo rá i ról lásd Kay és Ru bin 1994; Rousselle 1983; Pouchelle 1990; Jacquart és 
Thomasset 1988; Krisz tus tes té hez lásd Ru bin 1991; Steinberg és Bynum vi tá ját Steinberg 1983 és Bynum 
1991; Bynum 1982.

5 A kar ne vá li funk ció bahtyini ér tel me zé sé nek össze ve té sét Victor Turner struk tú ra – antistruktúra mo dell jé vel 
lásd Klaniczay 1990. A gro teszk test szét ára dó és hab zso ló meg nyil vá nu lá sai mel lett Turner az antistruktúra 
rend jé be so rol ja a má sik vég let ri tu á lis ma ga tar tás for má it: az asz ké zist, a böj töt és az absztinenciát (Klaniczay 
1990: 40–44).
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tár sa dal mi je len tő sé gé vel fog lal koz nak kü lön bö ző kor szak ok ban. E szö ve gek tá gabb kon
tex tus ba he lye zé sé nek ér de ké ben a kö vet ke zők ben elő ször a test bün te té sé nek és fe gyel me
zé sé nek tör té ne té vel fog lal ko zom. Ezu tán a test és az or vos tu do mány kap cso la tá nak tör té
ne té ből ki ra gad va a bon co lás nak, illatve a nő és fér fi közötti ne mi kü lön bö ző sé g nek szen
te lek né hány sort; majd a sze xu a li tás mo dern ko ri je len té se i re té rek ki. Vé gül az em be ri test 
és a tár sa da lom tes te kö zöt ti pár hu za mok ter mé sze té re irá nyí tom a fi gyel met. Szak iro dal mi 
vá lo ga tá som a ren del ke zés re ál ló hely szű kös sé ge mi att kü lö nö sen sze lek tív, az ál ta lam 
föl hasz nált mun kák fő ként az an gol szász szak iro da lom ban el is mert, sok szor idé zett – vagy 
ép pen vi ta tott –, el ső sor ban tör té ne ti írá sok.

A test kül ső és bel ső sza bá lyo zá sa

Mi ha il Bahtyin François Rabelais mű vé sze te, a kö zép kor és a re ne szánsz né pi kul tú rá ja 
(Bahtyin 1982)2 cí mű klasszi kus mun ká já ban a né pi kul tú rá ban sok év szá za don ke resz tül 
ural ko dó „nyi tott”, „gro teszk” test föl fo gás sal, il let ve an nak fo ko za tos el hal vá nyu lá sá val fog
lal ko zik.3 No ha az a sza ba don és gát lás ta la nul sza po ro dó, za bá ló és sze mér met le nül má sok 
előtt ürí tő „gro teszk test”, amely a kö zép ko ri és re ne szánsz kar ne vá lok ide jén vagy a vá sár
te re ken meg je lent, az ün nep fe je te te jé re ál lí tott vi lá gá ban a pa rasz ti kö zös sé gek test hasz ná
la tá nak és testi szo ká sa i nak föl na gyí tott, el túl zott ké pe, Bahtyin sze rint ez a test fölfogás 
ko ránt sem köthető ki zá ró lag a pa rasz tok testi megnyilvánulásaihoz: a kar ne vá li ün ne pek 
so rán a hi e rar chia al já ra ke rü lő pap ság vagy ne mes ség tes tét is meg ha tá roz ta (Bahtyin 1982: 
28). A né pi kul tú ra kü lön bö ző meg nyil vá nu lá sai vagy az össz né pi kar ne vá lok a hi va ta los 
ün ne pek kel és a fenn ál ló vi lág rend del szem ben „a hi e rar chi kus vi szo nyok, ki vált sá gok, nor
mák és ti lal mak át me ne ti föl füg gesz té sé nek ün nep lé sei” vol tak. A ter mé keny, sza bad sá got 
hir de tő gro teszk test föl fo gás, il let ve a tes ti funk ci ók sza bad meg je le ní té se egy ben a föl di 
él ve ze te ket el ve tő ke resz tény ség gel va ló szem be he lyez ke dés is.4 Bahtyin ér tel me zé sé ben 
azon ban „a kar ne vá li pa ró dia úgy ta gad, hogy egy szer smind új élet re kel ti, meg is újít ja azt, 
amit ta gad” (Bahtyin 1982: 15–17). A kar ne vá li fe je te te jé re ál lí tott vi lág a meg lé vő rend 
kri ti ká ja, s egy ben meg erő sí té se is.5

A né pi kul tú rá ban meg je le nő gro teszk test föl fo gás sal kap cso lat ban (ame lyet Bahtyin 
el ső sor ban a hu ma nis ta Rabelais elit kul tú rát gaz da gí tó mun ká ja alap ján mu tat be) föl me rül 
a kér dés, hogy mennyi ben tük rö zi a kö zép ko ri em be rek tény le ges tes ti ta pasz ta la ta it és szo
ká sa it. A bahtyini gro teszk test az el foj tá sok tól men tes, sza bad tes ti ség nek a szé les tár sa dal



6 Caroline Bynum sze rint  a szak iro da lom ban hosszú időn át túl sá go san egy ol da lú nak tün tet ték föl a kö zép ko ri 
ke resz tény ség test föl fo gá sát: el tú loz ták a test el uta sí tá sát és a tes ti ség nek a sze xu a li tás sal va ló gya ko ri azo no
sí tá sát. Bynum azt hang sú lyoz za, hogy a test kö zép ko ri meg je le ní té sei nem annyi ra a sze xu a li tást, mint in kább 
a ter mé keny sé get és a rom lást, az el mú lást jel ké pez ték. Az asz ké zis, „a test fö löt ti ura lom, a test fe gyel me zé se, 
il let ve kín zá sa” a kö zép ko ri vallásosságban „nem annyi ra a tes ti ség el uta sí tá sát je len tet te, mint in kább az is te
ni hez” va ló kö ze lí tés „esz kö ze” volt: ép pen a húsvér em be ri test je len tett hi dat a spi ri tu á lis be tel je se dés hez 
(Bynum 1990: 162–163; lásd még Brown 1988).

A gro teszk test és a ke resz tény, pon to sab ban szent test össze ha son lí tá sá nál fon tos ki emel ni, hogy no ha 
egy más sal szem ben áll tak, mind ket tő ké pes volt ar ra, hogy erőt és ha tal mat je le nít sen meg. A gro teszk test az 
alan tas test ré szek és funk ci ók út ján, va la mint ter mé keny sé gé vel ele mi ener gi át és fék te len ter mé sze ti erőt 
su gár zott. De a mindezeket el uta sí tó ke resz tény szent tes te is a ha ta lom és az erő szín te ré nek bi zo nyult: az 
erek lye kul tusz ban a szen tek tes té nek leg ap róbb da rab ja is cso dás, gyó gyí tó és át ala kí tó erő vel ren del ke zett. 
Más rész ről pe dig nem csak a gro teszk test, ha nem a szent test is össze kap cso ló dott va la mi kép pen az „alan tas
sal”, amely ál tal to váb bi ha ta lom ki fe je zé sé re volt ké pes. Az ál tal, hogy a szent éle tű ek et tek a be te gek és a 
sze gény em be rek tes ti vá la dé ka i ból, vagy lep rá so kat csó kol tak meg, ké pe sek vol tak má sok fáj dal mát, „be teg
sé ge it és sze ren csét len sé gét sa ját tes tük be fo gad ni”, s így még kö ze lebb ke rül tek a ke resz tény ide ál hoz (Bynum 
1990: 163). Az alan tas sal va ló köz vet len, tes ti kap cso ló dás te hát nem csak a né pi kul tú rá ban je lent meg, ha nem 
fon tos sze re pet hor doz ha tott akár a leg ma gasz to sabb ke resz té nyi ide ál ban is. A szen tek ké ső an tik és kö zép ko
ri éle té hez lásd Brown 1993; Van Dam 1993; ma gyar kon tex tus ban Klaniczay 1990: 211–230. Az asz ké zis 
je len té se i nek és tör té ne té nek vizs gá la tá hoz lásd Winkler és Cole 1994; Fine 1992; Bordo 1988.

7 A 16. szá zad dal kez dő dő en a gro teszk test fel fo gás fo ko za to san el hal vá nyult: a nyi tott test fo ko za to san be zá rult, 
éles kon túr ral el ha tá ro ló dott a kül vi lág tól és egy ben a töb bi test től is. Bahtyin sze rint a gro teszk test ha lá la 
mind ig meg úju lás és szü le tés is egy ben, az új faj ta test azon ban ön ma gá ban tel jes és ab szo lút, a szü le tés és a 
ha lál egy sze ri és be fe je zett. (A halál megítélésének történetéből lásd Ariès 1976 és 1991; McManners 1981.) 
A fi gye lem az alan tas test ré szek ről áthelyeződik az egyé ni jel leg ze tes sé gek re, a „zárt hom lok za ton” az arc ra 
és a szem re össz pon to sul (Bahtyin 1982: 398–399). A 18. szá zad test áb rá zo lá sa i ban ez a be zá ru lás már tel jes, 
a test kap cso la ta a föld del és a kozmosszal meg sza kadt, a tes ti meg nyil vá nu lá sok és funk ci ók el ve szí tet ték 
po zi tív ér té kü ket. A gro teszk test fel fo gás el tű né se mind azo nál tal ko ránt sem vég le ges: Bahtyin ma ga is utal 
ar ra, hogy a kor társ vic cek és vas kos ká rom ko dá sok ugya nezt a nyi tott tes tet idé zik meg.
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mi ré te gek szint jén a va ló ság ban so ha sem re a li zált utó pi kus ké pét ad ja (lásd Klaniczay 
1990: 37–58). Azt, hogy a gro teszk test fel fo gás mi lyen ha tást gya ko rolt az em be rek hét köz
na pi ta pasz ta la ta i ra, épp oly óva to san kell meg ítél nünk, mint a tes ti él ve ze te ket szél ső sé ge
sen el uta sí tó asz ke ti kus ke resz tény ide ál be fo lyá sát.6

A bahtyini ér tel me zés ben a gro teszk test egyik leg fon to sabb jel lem ző je, hogy „koz mi
kus”, az az a vi lág min den ség gel ro kon anyag ból ke let ke zett: a ki tá gult vi lág ban ha tár ta la nul 
szét folyt, vagy más meg fo gal ma zás ban, az zal a test ned vek út ján egy be folyt. A mik ro koz
mosz és a mak ro koz mosz egy más ba „áram lott”. Bahtyin ép pen a tizenhatodik szá zad vé gé
től lát ja az elit kul tú rá ból el tűn ni, és igen hosszú fo lya mat so rán vé gül a né pi kul tú rá ban is 
hát tér be szo rul ni ezt a gro teszk test föl fo gást.7 Ez a fo lya mat pár hu zam ba ál lít ha tó a Nor bert 
Elias ál tal meg fi gyelt „ci vi li zá ci ós fo lya mat tal”: új vi sel ke dé si nor mák ki ala ku lá sá val, majd 
ezek ön fe gyel me zés sé va ló át ala kí tá sá val. Amíg Bahtyinnál a ko ráb ban az egész tár sa da
lom tes ti sé gét meg ha tá ro zó nyi tott test jel leg ze tes sé gei elő ször ki vo nul nak a fel sőbb ré te
gek éle té ből, majd el hal vá nyul nak a kö zép és al sóbb ré te gek ese té ben is, az Elias ál tal vá  
zolt fo lya mat ép pen el len té tes irá nyú. Az el ső ként az elit kö re i ben vég be me nő ci vi li zá ci ós 
fo lya mat idő vel be ha tolt a kö zép és al sóbb ré te gek éle té be is. Elias A ci vi li zá ció fo lya ma ta 
cí mű mun ká já ban (Elias 1987) rész le te sen és meg győ ző en be mu tat ta, hogy a nyu ga ti tár sa da
lom és ha tal mi struk tú ra vál to zá sa mi ként von ta ma ga után a nyu ga ti em ber vi sel ke dés  
nor má já nak és pszi chi kai ha bi tu sá nak a vál to zá sát. Eliasnál a ci vi li zá ció fo lya ma ta össze
függ az ál lam ge ne zi sé vel: az ab szo lu tis ta ha ta lom köz pon to sí tó tö rek vé se i vel, ha tal má nak 
meg szi lár dí tá sá val. A re ne szánsz és ab szo lu tis ta ud va rok ban a ti zen ötö dik szá zad dal kez 
dő dő en új faj ta vi sel ke dé si nor ma rend szer ala kult ki, a kialakulás fo lya ma ta a ko ra be li di  
dak ti kus iro da lom ban (az il lem köny vek ben és vi sel ke dé si út mu ta tók ban) könnyen tet ten ér 
he tő. Az ele in te az ud va rok ban meg je le nő, és az elit kul tú rát meg ha tá ro zó eti kett és vi sel ke



8 Bar ba ra Duden a kö vet ke ző kép pen fogl al ja össze ezt a fo lya ma tot: mi e lőtt a test a le író meg fi gye lés tár gyá vá 
vál ha tott vol na, elő ször meg kel lett „sza ba dí ta ni a szim bo li kus je len té se i től” (Duden 1991: 10). Robert 
Muchembled ér tel me zé sé ben a „mo dern test” ki ala ku lá sa a ha gyo má nyos né pi kultúrában megjelenő, ter mé
keny paraszti test meg tö ré sé vel, ere jé nek ta ga dá sá val volt csak el kép zel he tő (Muchembled 1985).
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dé si nor mák idő vel mind szé le sebb ré te gek ben ter jed tek el, sza bá lyoz ni kezd ték a hét köz na
pi élet szá mos te rü le tét, és ki ala kí tot ták a test hi gi é ni á ját és hét köz na pi szer tar tás rend sze rét. 
A test anyag cse ré vel kap cso la tos funk ci ó i nak (táp lál ko zás és ürí tés), il let ve a test egyéb 
meg nyil vá nu lá sa i nak (az olyan ki áram lá sok nak és ki szi vár gá sok nak, mint a szel len tés, a 
kö pés vagy az orr pisz ká lás) egy re szi go rúbb sza bá lyok nak kel lett meg fe lel ni ük (lásd még 
Greenblatt 1990). Egyes tes ti meg nyil vá nu lá sok fo ko za to san nem kí vá na tos sá, ill. „lát ha tat
lan ná” vál tak, a lát ha tó kat pe dig az új ét ke zé si szo ká sok, az evő esz köz hasz ná la ta, az új faj
ta hi gi é ni ás és öl töz kö dé si el vá rá sok kor lá toz ták, il let ve tet ték sza lon ké pes sé. Mind ezek 
ha tá sá ra meg vál to zott az egyes em ber sa ját tes té hez va ló vi szo nya, ön ta pasz ta lá sa, és meg
vál to zott a kö rü löt te lé vő tes tek kel va ló kap cso la ta. Ami egy kor má sok je len lét ében, nyil
vá no san folyt, an nak má ra a lát vá nya, de sok eset ben még a pusz ta em lí té se is el fo gad ha
tat lan len ne, és szé gyen ér zet re ad na okot (Elias 1987: 185).

Elias ar ra is föl fi gyelt, hogy a ti zen nyol ca dik szá zad ra vég be ment a til tá sok és kor lá to zá
sok bel ső vé té te le: a szé gyen és fe szé lye zett ség ér zé sé nek erő sö dé sé vel a tes tek kül ső 
fe gyel me zé se át ala kult bel ső sza bá lyo zás sá. Az egyén be lül „kép vi se li” a tár sa dal mi nor ma
rend szert, s amennyi ben át hág ja az internalizált ti lal ma kat, úgy sa ját „lel ki ház tar tá sá nak 
konf lik tus[át]” idé zi elő (Elias 1987: 755). Az egyén pszi chés gát lá sa i nak (bűn tu dat, szé
gyen ér zet) ki ala ku lá sá val el mé lyül tek a test bel ső vi lá gát a kül ső vi lág tól el vá lasz tó hat árok, 
ez zel pár hu za mo san egy re job ban el kü lö nült az in tim és ma gán szfé ra, s meg nőtt a tes te ket 
el vá lasz tó tér. A test fel szí ne új faj ta de mar ká ci ós fe lü let té vált, amely a tes ti meg nyil vá nu lá
sok és rí tu sok, a tes ti kap cso la tok, il let ve a test igé nye i nek a ki elé gí té se so rán min den ko ráb
bi nál job ban el ha tá rol ta az egyént a többi embertől, az egyes tes tet a töb bi test től. Ki ala kult 
a mo dern ho mo clausus: a tár sas vi sel ke dé si nor mák és el vá rá sok se gít sé gé vel sza bá lyo zott, 
ön fe gye lem mel ren del ke ző, ra ci o ná lis em ber, ez a „ma gá ért va ló kis vi lág, mely vég ső so ron 
a raj ta kí vü li nagy vi lág tól tel je sen füg get le nül lé te zik” (Elias 1987: 66).

A test fe gyel me zé sé nek és el len őr zé sé nek tör té ne té ből;
a test fel szí né nek meg bon tá sa: kín zás és bon co lás

A tes tet, amely a né pi kul tú rá ban má gi kus erők kel ren del ke zik és ter mé keny, s amely egy
ben az ön el lá tó kis fa lu si kö zös sé gek élet ké pes sé gét és ere jét is szim bo li zál ta, a ti zen ha to
dikti zen nyol ca dik szá zad so rán az egy ház és az ál lam fo ko za to san meg fosz tot ta ha tal má
tól, s a bü rok rá cia és az ad mi niszt rá ció se gít sé gé vel ki ter jesz tet te fö lé a fel ügye let ét.8 A 
bo szor kány ül dö zé sek, az el len re for má ció val la tá sai, az egy há zi bí ró sá gok mindmind a 
fel ügye let nö ve lé sé nek az esz kö zei vol tak. Michel Foucault több mun ká já ban is fog lal ko
zott azon ha tal mi tech ni kák ki ala ku lá sá val, ame lyek se gít sé gé vel meg fe gyel mez he tők, 
en ge del mes sé és hasz nos sá te he tők az em be rek, és vég ered mény ben az egész tár sa da lom 
fö lé ki ter jeszt he tő a fel ügye let. E ha tal mi tech ni kák a ti zen ha to dikti zen he te dik szá zad tól 
kezd ve fo ko za to san ki ala ku ló fe gyel me ző, el és ki re kesz tő, il let ve ne ve lő in téz mé nye ken 
be lül je lent kez tek (az el ső re az el me gyógy in té ze tek, a kór há zak és do log há zak, a má so dik
ra a kol lé gi u mok és ka szár nyák szol gál tat tak pél dát).

A kö zép kor tól kezd ve a bün te tés leg lát vá nyo sabb for mái: a kín zás és a cson kí tás so rán a 
ha ta lom dur ván – és sok szor vég le ge sen – meg bé lye gez te az alatt va lók tes tét. Az ural ko dó 



 9 Egy 1584es ki vég zés le írá sá ból ki de rül, hogy a ki vég zés négy na pon át, na pi pár órán ke resz tül folyt a nyil
vá nos ság előtt egy szín pa don (akár csak a kor szak ra annyi ra jel lem ző nyil vá nos bon co lá sok, ahol szin tén az 
el ítélt tes té nek fel nyi tá sa volt a lát vá nyos ság). Camporesi ér tel me zé sé ben az igaz ság szol gál ta tást ün ne pel ték 
az em be ri test szét da ra bo lá sá ban, a bőr meg ége té sé ben, majd a test mé lyé re ha to lás ban és a be lek ki té pé sé
ben. A test fö löt ti ha ta lom ki nyil vá ní tá sa volt a cél, és nem ki zá ró lag fáj da lom vagy szen ve dés oko zá sa 
(Camporesi 1984: 16–18, lásd: Duden 1991: 9; Edgerton 1985). A nyil vá nos akasz tá sok ról lásd még: Foucault 
1990, kü lö nö sen a 2. fe je zet; Camporesi 1984; Dülmen 1990.

10 Dorinda Outram sze rint 1792re csök ken tet ték a fő vesz tés sel bün te tett bű nök szá mát. Et től kezd ve a bárd 
he lyett a guillotin, az az a nyak ti ló lett a fő vesz tés egyet len mód ja, amely el tá vo lí tot ta a hó hért az ál do zat tól. 
Outram sze rint a ki vég zés fo ko za to san meg szűnt lát vá nyos ság len ni: ko ráb bi kor szak ok el nyúj tott ki vég zé se
i vel és kín zá sa i val el len tét ben a guillotinnal pil la na tok alatt el vé gez ték a bün te tést, a hosszú és lát vá nyos 
ha lál tu sa a múl té lett. Ez zel pár hu za mo san a kö zön ség is meg vál to zott: a ko ra be li be szá mo lók ból egy „apa ti
kus”, ér dek te len kö zön ség ké pe bon ta ko zik ki, amely nek alap ve tő en más lett a kap cso la ta az ál do zat tal. A ré gi 
re zsim ki vég zé sei és kín zá sai so rán a tö meg gya kor ta ki nyil vá ní tot ta szim pá ti á ját, és nem egy szer meg kí sé rel
te ki sza ba dí ta ni az el ítél tet. A for ra da lom után azon ban Outram már nem ta lál er re uta ló írá sos nyo mo kat 
(Outram 1989: 106–124).

11 A test és a lé lek kap cso la tát vizs gá ló, no ha el ső sor ban nem a bün te tés té má já hoz kap cso ló dó friss szak iro da
lom ból a kö vet ke ző mun kák ra hí vom fel a fi gyel met: Bynum 1990; Johnson 1987; Bordo 1987; Butler 1990 
és 1993; Nan cy, Spivak és Shapiro vi tá ja Nan cy Corpus cí mű írá sá ról, lásd MacCannell és Zakarin 1994.

12 Pouchelle ér tel me zé sé ben a test fel szí né nek ilyen mér té kű „meg sér té se” az em ber és a vi lág (koz mosz) közt 
ek kor még fenn ál ló, szim bi o ti kus kap cso lat nak a meg bon tá sát ered mé nyez te (Pouchelle 1990: 204), amely a 
test és a koz mosz har mo ni kus vi szo nyá nak a vál sá gá hoz ve ze tett. Ez zel szem ben fon tos hang sú lyoz ni, hogy a  
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a meg tört, meg cson kí tott vagy el pusz tí tott tes te ken ke resz tül tet te a tör vé nyét lát ha tó vá és 
min den ki szá má ra ér vé nyes sé, ez ál tal erő sít ve meg ha tal mát a tár sa da lom ban. Foucault úgy 
fo gal maz, hogy a ki vég zé sek és a kín zás a „pil la nat nyi lag meg sé rült ural ko dói ha tal mat” 
ál lí tot ták hely re. Az el ítélt a ki rály „szim met ri kus és meg for dí tott” alak ja volt, aki nek tes tén 
a kín zás vagy a ki vég zés so rán az igaz ság szol gál ta tás, il let ve a ki rály ha tal ma min den ki szá
má ra lát ha tó mó don győ ze del mes ke dett (Foucault 1990: 42). Szem be öt lő a te at ra li tás, 
amellyel a test bün te té se folyt, és az az el ret ten tő szán dék, ame lyet az egész fo lya mat ki fe
je zett.9 Foucault sze rint a ti zen nyol ca dik szá zad vé gén, a ti zen ki len ce dik szá zad ele jén „ki al
vó ban van a bün te tés ko mor ün ne pé nek láng ja”.10 Fo ko za to san a bör tön vált a bün te tés 
szín hely évé. Meg szü le tett „a tör vény és a bűn új el mé le te, a bün te tés jo gá nak új mo rá lis 
vagy po li ti kai iga zo lá sa”. A bör tön mo dern in téz mé nyé nek meg je le né sé vel és el ter je dé sé vel 
pár hu za mo san ki ala kult az el já rá sok egyez mé nyes rend je, ért he tő tör vény köny vek szü let tek, 
és a bün te tés el ső ren dű cél ja a bű nös meg ja ví tá sa lett. Egy re fon to sab bá váltak a bűn tett 
el kö ve té sé nek kö rül mé nyei, il let ve az el kö ve tő pszi chés al ka ta. E té nye zők fi gye lem be vé te
lé vel a bű nös bün te té sét az „egyén re szab ják”. A hó hért a „szak em be rek egész ha da” vál tot
ta fel: „fel ügye lők, or vo sok, lel ké szek, pszi chi á te rek, pszi cho ló gu sok és ne ve lők” vet ték 
kö rül a bű nö zőt. Az új tu do má nyos dis kur zu sok is be kap cso lód tak az igaz ság szol gál ta tás és 
a bün te tés fo lya ma tá ba. Im már a bün te tés bi zo nyos sá ga, nem pe dig a kín zá sok és ki vég zé
sek bor zal mas lát vá nya volt vissza tar tó ha tás sal. A test esz köz zé vált, a bün te tés új cél pont
ja pe dig a lé lek lett: a test kor lá to zá sa az egyén el zá rá sá val és kény szer mun ká ra kö te le zé sé
vel, az éle lem ada go lá sá val, a sze xu á lis vá gyak ki elé gí té sé nek meg aka dá lyo zá sá val és az 
em ber re eről te tett ma gánnyal az a bün te tés, amely a tes tet és a lel ket egy szer re tö ri meg – a 
lé lek vá lik „a test bör tö né vé” (Foucault 1990: 9–45; lásd még Goffman 1961).11

Az em be ri test meg is me ré sé nek vá gya, il let ve a tes tet pusz tí tó be teg sé gek le győ zé sé nek 
cél ja az or vos lás tör té ne té ben – a kín zás hoz és cson kí tás hoz ha son ló an – a test meg bon tá 
sát, ép sé gé nek meg sér té sét ered mé nyez ték. A kö zép kor vé gén meg je le nő, a re ne szánsz ide 
jén el ter je dő bon co lás gya kor la tá nak ko ráb ban rit ka elő for du lá sát egyes ku ta tók el ső sor ban 
az zal a val lá sos ti la lom mal ma gya ráz zák, mi sze rint Is ten te remt mé nyé nek a bel se jét az em 
ber nem tár hat ta föl, a bel ső tit ko kat az em be ri tu dás vágy nem ku tat hat ta, nem für kész het 
 te ki (Pouchelle 1990; Richardson 1987).12 Katharine Park sze rint azon ban a test föl ha sí tá



 
(12. folyt.) test fel szí né nek sér tet len sé ge nem volt össze egyez tet he tő a te o ló gi ai ta ní tá sok kal, a kö zép ko ri val
lá sos tes ti gya kor la tok kal, il let ve azok kö vet kez mé nye i vel. A kö zép ko ri ke resz tény ség a „se bek nyel vén” 
be szélt, s a test olyan „nyi tott könyv” volt, ame lyet ép pen a se be ken ke resz tül volt ké pes a hí vő el ol vas ni. A 
meg seb zett em be ri tes ten a seb meg fejt he tő jel ként állt: a stig ma Jé zus ke reszt ál do za tát je lez te, a kö rül me té lés 
pe dig az Is ten és Áb ra hám né pe kö zöt ti szö vet ség lát ha tó je le, a „bűn bá nat és a meg tisz tu lás me ta fo rá já nak” 
fi zi kai meg je le ní té se volt (Greenblatt 1996: 45). A tes ti fáj da lom kul túr tör té ne ti meg kö ze lí té sé hez lásd Scarry 
1987 és Morris 1993; a re ne szánsz bon co lás hoz Siraisi 1990, Camporesi 1988, 1994: 92–147 és Wilson 1987. 
A re ne szánsz or vo si szak ma, kar ri er és gya kor lat hát te ré hez lásd Park 1985.

13 Park sze rint a bon co lás nem csu pán meg tűrt, ha nem az el hunyt sze mé lyek vagy csa lád juk ál tal egye ne sen kért 
gya kor lat tá vált. A test ép sé gé nek bon co lás út ján va ló meg bon tá sa azon ban fon tos kér dés ként me rül he tett föl a 
föl tá ma dás kö rül mé nye i vel fog lal ko zó kö zép ko ri te o ló gi ai vi ták ban. Meg aka dá lyoz zae va jon a bon co lás azt, 
hogy a lé lek érin tet len és tel jes föl di por hü vely ében je len jék meg a fel tá ma dás kor? A ha son ló kér dé sek re adott 
vá la szo kat kí sér het te fé le lem, ami mi att ál ta lá ban el ítél het ték a bon co lás gya kor la tát. Ta lán ép pen ezért a ké ső 
kö zép ko ri meg je le né sé től kez dő dő en a bon co lás hoz „bün te tő” jel leg is tár sult, er re utal az a tény, hogy a jog 
csak az el ítélt és ki vég zett bű nö sök tes té nek föl bon co lá sát en ge dé lyez te: a bű nös utol só bün te té se volt az, hogy 
holt tes te nem ma radt érin tet len (Pouchelle 1990; Richardson 1987). A gya kor lat ban azon ban nem csak a bű nö
sök, ha nem tá vo li vi dék ről ér ke zett sze gény ide ge nek és be te gek is a bonc kés alá ke rül tek. A föld raj zi ho va tar
to zás és a tár sa dal mi hely zet te hát leg alább annyi ra fon tos volt, mint bűnösség ténye (Park 1994). A föl tá ma dás 
ké ső an tik és kö zép ko ri kér dés kö ré nek ki me rí tő vizs gá la tát lásd Bynum 1995; Geréby 1996.

14 A ko ra új ko ri sze xu a li tás csak a tá gabb tár sa dal mi struk tú ra össze füg gé se i ben ér tel mez he tő. A há zas ság és a sze
xu a li tás – pon to sab ban a nor ma tív he te ro sze xu a li tás – a csa lá don be lül egy kö zös cél: a tör vé nyes, vér sze rin ti 
utód nem zé se ér de ké ben fo nó dott össze, amely a név és a va gyon át ha gyo má nyo zá sát, il let ve – az al sóbb ré te gek 
ese té ben – a ter me lé si egy ség ként funk ci o ná ló csa lád után pót lá sát biz to sí tot ta. A család, a házasság és a 
szexualitás történetéhez lásd Stone 1979; Ariès 1987; Trumbach 1978 és Burguière et. al 1996. Min den olyan 
sze xu á lis te vé keny ség, amely nem il lett a há zas sá gon be lü li he te ro sze xu a li tás min tá já ba, po ten ci á li san ve szély be  
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sát nem gá tol ta er köl csi ti la lom: már a ti zen ket te dik szá zad ele jé től a te me té si szer tar tá sok 
ré szét ké pez te az észak és kö zépitá li ai vá ros ok ban; a ti zen ne gye dik szá zad so rán pe dig 
be épült az itá li ai or vo si gya kor lat ba (Park 1994: 4).13 A bon co lás gya kor la tá nak je len té se 
mind azo nál tal el vá laszt ha tat lan a tu dás vágy tól. A ti zen har ma dik szá zad kö ze pé től gyil kos
ság ese tén a he lyi or vo sok se géd kez tek a ha lál oká nak tisz tá zá sá ban. Az el ső ana tó mi ai 
bon co lá sok ma gán há zak nál, kis lét szá mú kö zön ség előtt foly tak, a vissza élé sek (sír gya lá
zás, él ve bon co lás) mi att azon ban ha ma ro san en ge dé lyez ték az egye tem ál tal tá mo ga tott, 
sza bá lyo zott, rend sze res boncolást – ám rit kán, és csak is az el ítélt bű nös tes tén. Az iga zi – 
és szá munk ra leg iz gal ma sabb vál to zás – a ti zen ha to dik szá zad tól kez dő dött, ami kor ki ala
kul tak és ál lan dó sul tak a bonc szín há zak, ahol im már nagy tö me gek je len lét ében, nyil vá no
san folyt a bon co lás. Ez zel pár hu za mo san ren dez ték a nyil vá nos akasz tá so kat és kín zá so kat, 
ame lyek a ha ta lom fe gyel me ző és bün te tő tech ni ká i nak vol tak a meg nyil vá nu lá sai. A test 
fel szí né nek meg bon tá sa, bel ső rej tel me i nek ki für ké szé se és in teg ri tá sá nak nyil vá nos fel ál
do zá sa fon tos előz mé nye volt a mo dern em ber tes té ről ki ala kí tott kép nek: egy részt ki fe jez
te a test sé rü lé keny sé gét és a ha ta lom nak va ló ki szol gál ta tott sá gát, más részt pe dig le he tő vé 
tet te az or vos tu do mány fej lő dé sét.

Az egyén és tes te fel ügye let alá vo ná sá nak egyik ko rai mód ját szem lél te ti az itt meg je
le nő vá lo ga tás el ső írá sa, amely meg kí sér li re konst ru ál ni, hogy mi lyen he lyet fog lal tak el 
a her maf ro di ták a ter mé szet és a tár sa da lom rend jé ben a ti zen ha to dikti zen he te dik szá zad
ban. Lorraine Daston és Katharine Park föl fi gyel tek ar ra, hogy a kö zép ko ri her maf ro di ta
le írá sok szűk sza vú sá gá hoz és rö vid sé gé hez ké pest a ko ra új kor ban szen ve dé lyes ér dek lő
dés bon ta ko zott ki e bi zony ta lan ne mű lé nyek iránt. A her maf ro di ták ról ki ala kí tott ko ráb bi 
(arisz to te lé szi), „sze xu á li san sem le ges” el kép ze lés el hal vá nyult, és a ti zen ha to dik szá zad 
kö ze pé től meg sza po ro dó jo gi és or vo si ér te ke zé sek ben a her maf ro di tá kat új faj ta ag go dal
mak, il let ve „mo rá lis és sze xu á lis rossz hír név” kezd ték kö rül len ge ni: „olyan sze xu á lis, 
te o ló gi ai és mo rá lis szem pont ból egya ránt he ve sen vi ta tott prob lé mák kal [kezd ték kap cso
lat ba hoz ni őket], mint a szo dó mia, a transzvesztizmus és a ne mi át ala ku lás”.14 Ha zug  



 
(14. folyt.) sodorta a tár sa dal mat. A köz tes vagy bi zony ta lan ne mű lé nyek te vé keny sé ge i nek kri mi na li zá lá sa azt 
az erő sö dő szi gort és tü rel met len sé get jel zi, amely a nor mák tól el té rő vi sel ke dést övez te. A Daston és Park 
ta nul má nyá ban elő for du ló „szo dó mia” szót a ko ra új kor ban az azo nos ne mű ek kel há ló em ber re hasz nál ták. A 
her maf ro ditizmus tör té ne ti és ant ro po ló gi ai meg kö ze lí té sé hez lásd Herdt 1996; a bi zony ta lan ne mi ség vál to zó 
meg íté lé sé nek tör té ne té hez lásd Epstein és Straub 1991 (ben ne kü lö nö sen Jo nes és Stallybrass írá sát); 
Dollimore 1990; Ferguson, Quilligan és Vickers 1986, kü lö nö sen Carla Freccero The Other and the Same: The 
Ima ge of the Hermaphrodite in Rabelais cí mű írá sát, valamint Goldberg 1994. A transzvesztizmushoz lásd 
Garber és Shapiro (in Epstein és Straub 1991: 223–279) és Garber 1992.

15 A her maf ro di ta ko ra új ko ri meg íté lé sé ben a ter mé szet és a kul tú ra, a bi o ló gi ai sze xus és a tár sa dal mi nem vagy 
az „or vo si” és „jo gi” ka te gó ri ák szem be ál lí tá sa nem ve zet ered mény re, an nál több si ker rel ke cseg tet más faj ta 
el len tét pár ok meg fi gye lé se: a ter mé sze tes és a mes ter sé ges, a ter mé sze tes és a ter mé szet fö löt ti, a ter mé sze tes 
és ter mé szet el le nes, il let ve a ter mé sze tes és ter mé sze ten kí vü li kap cso la ta. Szá munk ra nem fel tét le nül ezek a 
ka te gó ri ák a leg ké zen fek vőbb el len tét pár ok a hermafroditizmus meg ér té sé hez, ám a 16–17. szá zad ban ezek 
men tén ma gya ráz ták a her maf ro di tá kat, ezek a ka te gó ri ák hor doz tak olyan spe ci fi kus és köz pon ti je len té se ket, 
me lyek se gít sé gé vel ér tel met ad tak e je len ség nek.

16 A her maf ro di ta „ter mé sze tes” ne mé nek meg ha tá ro zá sá nál a ko ra új ko ri or vo sok olyan szem pon to kat is fi gye
lem be vet tek, mint pél dá ul az arc, azt, hogy „a haj vastag vagy vékony szálú, a be széd »férfias vagy fi nom«, 
a test tartás »erőteljes vagy nő i es«, a sze mé lyi ség »merész vagy fé lénk«” (Daston és Park 69). Szá munk ra ezek 
a jel lem zők a ne mi ség tár sa dal mi meg ha tá ro zá sá ba il le nek, ugya nak kor a ko ra új ko ri or vos sze mé ben leg alább 
annyi ra „ter mé sze tes” je lei vol tak az em ber bi o ló gi ai ne mé nek, mint az ana tó mi ai fel épí té se.

17 A ter mé sze tes nek a ter mé sze ten tú li val és a cso dás sal va ló kap cso la tá ról a ko ra új ko ri kon tex tus ban lásd 
Daston 1991. A „ter mé szet” és a ne mi ség kap cso la tá nak és je len té se i nek tör té ne ti vizs gá la tá hoz lásd még 
Merchant 1980; Jordanova 1986. A szörny szü löt tek és cso da lé nyek ko ra új ko ri meg íté lé sé hez lásd a szer ző pá
ros má sik írá sát, Daston és Park 1981.
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nak tar tot ták a her maf ro di tá kat, hi szen tes tük és vi sel ke dé sük fél re ve ze tő volt, to váb bá 
gyil kos ság gal és ret te ne tes bű nök meg annyi faj tá já val tár sí tot ták őket (Daston és Park a 
je len válogatásban: 71). A her maf ro ditizmus a bi zony ta lan ne mi ség szim bó lu ma lett, és 
et től kezd ve sok kal ag gasz tóbb je len ség ként ér tel mez he tő a tár sa da lom ban, mint ko ráb
ban. A kor sza kot meg ha tá ro zó ter mé sze tes–ter mé szet el le nes vagy ter mé sze tes–mes ter sé
ges el len tét pár ok rend sze ré ben a her  maf ro di ta a nor ma tív „ter mé sze tes sel” szem ben két
ség te le nül a ne ga tív ol dal ra csú szott át.

A ko ra új ko ri Fran ci a or szág ban a jo gi iden ti tás nak el vá laszt ha tat lan ré szét ké pez te a 
nem, így el sőd le ges fon tos sá gú volt a nem meg ha tá ro zá sa. A bi zony ta lan ne mű lé nyek ese
té ben a ko ráb bi gya kor lat az egyén re bíz ta a dön tést: a her maf ro di ták ma guk dönt het ték el, 
mit dik tál szá muk ra a ter mé szet. A ti zen ha to dik szá zad tól azon ban a bí ró ság meg fosz tot ta 
őket et től a jo guk tól, és a her maf ro di ták ural ko dó ne mé nek meg ha tá ro zá sá nál egy re in kább 
kül ső ta nú ság té tel re, il let ve az or vo si ha tó sá gok ál tal föl ál lí tott bi zott sá gok szak vé le mé nyé
re ha gyat ko zott (Daston és Park 67).

Daston és Park írá sá nak több fon tos mód szer ta ni ta nul sá ga is van. Föl hív ják a fi gyel met 
ar ra, hogy a mo dern ka te gó ri ák és kon cep tu á lis el len tét pár ok nem föl tét len hasz nál ha tók 
el múlt kor szak ok vizs gá la tá nál, és a leg ké zen fek vőbb nek tű nő ka te gó ri á kat (mint a ter mé
szet vagy ci vi li zá ció) is historizálni kell.15 Ha son ló an fölül kell vizs gál ni sa ját el kép ze lé se
in ket ar ról, mit tar tunk a ne mi ség „ter mé sze tes” je gye i nek, és mit a tár sa da lom ál tal de fi ni
ált jel leg ze tes sé ge i nek.16 Daston és Park írá sá nak ta lán ép pen az a leg na gyobb ér de me, 
hogy a her maf ro di ták ti zen ha to dikti zen he te dik szá za di meg íté lé se it tel jes mér ték ben a 
ko ra be li vi lág kép be és ka te gó ria rend szer be he lye zi, s a fel hasz nált ter mi nu sok új ra ér tel me
zé sé vel meg sza ba dít ja azo kat jel leg ze te sen hu sza dik szá za di je len té sük től.17

Az or vo si szak vé le mény sú lyá nak meg nö ve ke dé se (mint azt a her maf ro di ták ne mé nek 
ko ra új ko ri meg ha tá ro zá sá nál lát tuk), va la mint a bon co lás gya kor la tá ban ké sőbb, a ti zen
nyol ca dik szá zad vé gén je lent ke ző vál to zá sok (a bon co lás a tö me gek ál tal lá to ga tott bonc
szín há zak ból a szak mai kö rök be hú zó dott, ez zel meg szűnt a nyil vá nos jel le ge, és a tu dás
szer zés nek az or vo si szak ma ál tal ki sa já tí tott for má já vá vált) az or vo si szak ma pro fesszio



18 Az orvostudomány történetén belül az orvos–beteg kapcsolatról, a betegségek megítélésének történetéről, az 
egészség folyamatairól lásd Porter 1985; Porter és Roy 1987; Sonntag 1985; Rosenberg és Golden 1992; 
Nutton et al. 1995; Armstrong 1983; Stafford 1991; Maclean 1980; Cohen 1989.

19 En nek el lent mond Shorter 1982.
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na lizálódásának, köz pon to su lá sá nak és presz tízs nö ve ke dés ének a fo lya ma tát jel zik. A 
ti zen nyol ca dik szá zad tól kezd ve az or vo si tu dás és gya kor lat fo ko za to san az új faj ta or vo si 
in téz mény rend sze ren be lül kap cso ló dott össze; az or vo si tu dás és a kép zés mód ja 
egységesült. A nagy szá mú be teg össze gyűj té se egy he lyen – a kli ni kán – egy részt le he tő vé 
tet te az azo nos tü ne te ket mu ta tó be te gek együt tes meg fi gye lé sét és ke ze lé sét, más részt biz
tos után pót lást je len tett a bon co lás hoz. Ez a test mé lyé re ha to ló or vo si te kin tet tár ta föl, 
tet te meg vizs gál ha tó vá és ele mez he tő vé az em be ri test leg mé lyebb tit ka it, ez se gí tet te elő a 
„mo dern beteg” meg szü le té sét. Az új kór há zi kör nye zet le he tő sé get te rem tett ar ra, hogy a 
be te gek tes tét új faj ta fel ügye let alá von ják: a kli ni kai kör nye zet ben is meg je len tek a 
Foucault ál tal hang sú lyo zott en ge del mes em be rek, az el len őr zés alá vont tes tek (Foucault 
1963). Foucault el mé le té ben a mo dern in téz mény rend szer mel lett a ve le szo ro san össze fo
nó dó tu do má nyos dis kur zu sok kap nak még fon tos sze re pet, ame lyek a ti zen ki len ce dik 
szá zad ra ki ala ku ló új faj ta nyil vá nos tér ben a tu dást for mál ták. Az em ber a tu do má nyos 
meg fi gye lés és ér tel me zés tár gyá vá vált, a ha ta lom és a tu dás ter mé ke lett. Az em ber sa ját 
tes té ről al ko tott el kép ze lé se it és ön ta pasz ta lá sát a fe gyel me zé si mó dok és a dis kur zu sok 
együt te sen ala kít ják. Az or vo si szak ma a ti zen ki len ce dik szá zad tól a tu dás bir tok lá sá val 
egy re na gyobb ha tal mat és presz tízst mond hat ma gá é nak.18

A ne mi ség or vo si mo dell jei és a mo dern ko ri sze xu a li tás

A vá lo ga tás egyik szer ző je, Thomas Laqueur Making Sex: Body and Gender from the 
Greeks to Fre ud (Laqueur 1990a) cí mű köny vé ben fon tos té telt mond ki és bi zo nyít be a 
test tu do má nyos meg kö ze lí té se i nek ter mé sze té ről. Köny vé ben két és fél év ez red or vo si 
mun ká i nak elem zé sén ke resz tül bi zo nyít ja, hogy nem csu pán a tár sa dal mi ne mi ség (gender) 
tár sa dal mi lag és kul tu rá li san meg ha tá ro zott, ha nem ma ga a bi o ló gi ai nem is (sex), te hát 
mind azon tu dás, el kép ze lés vagy hit, amely a ne mi kü lön bö ző ség bi o ló gi ai alap ja it szol gál
tat ja. Laqueur „tör té ne ti bi zo nyí té kok kal” kí ván ja be mu tat ni, hogy „szin te min den, amit va 
la ki a bi o ló gi ai ne mi ség ről (sex) el szán dé ko zik mon da ni, bár ho gyan ér tel mez zük is a bi o
ló gi ai ne mi sé get, tar tal maz va la mi lyen ki je len tést a tár sa dal mi ne mi ség ről” (Laqueur 
1990a: 11). A bi o ló gi ai ne mi ség is meg szű nik ál lan dó nak len ni, hi szen a bi o ló gi ai és tár sa
dal mi ne mi ség köl csö nö sen hat nak egy más ra. A fér fi és a nő bi o ló gi ai fel épí té sé ből le ve ze
tett bi o ló gi ai és tár sa dal mi sze re pek – Laqueur lo gi ká ját kö vet ve – va ló já ban a ha tal mi ide  
o ló gia ter mé kei.19 Laqueur ér dek lő dé sét az kel tet te föl, hogy a ti zen nyol ca dik szá zad vé gé
re jó sze ri vel el tűnt az or vo si szak iro da lom ból a női or gaz mus, amely ko ráb ban a meg fo ga
nás el en ged he tet len elő fel té tel ének szá mí tott. En nek okát Laqueur a ne mi kü lön bö ző ség or  
vo si mo dell je i nek a ti zen nyol ca dik szá zad má so dik fe lé ben meg fi gyel he tő vál to zá sá ban lát 
 ja. Leg főbb té zi se sze rint a ti zen nyol ca dik szá zad kö ze pé ig ural ko dott az ún. „egy ne mű” 
mo dell, amely egy ver ti ká lis ská lán he lyez te el a nőt és a fér fit, ahol a nő egy ala cso nyabb 
ren dű fér fi („lesser man”) volt. Esze rint nem két, ha nem csu pán egyet len bi o ló gi ai nem lé  
te zett, töb béke vés bé tö ké le tes for má ban (töb bé a fér fi, ke vés bé pe dig a nő ese té ben). Ez 
zel szem ben a ti zen nyol ca dik szá zad kö ze pé től az új, „két ne mű mo dell” egy ho ri zon tá lis 
ten gely két szé lé re utal ta a nőt és a fér fit mint két, alap ve tő en kü lön bö ző bi o ló gi ai ne mű 
lényt. A nő és a fér fi et től kezd ve ki bé kít he tet len „el len tét be” ke rült, leg aláb bis bi o ló gi ai ér 



20 A ko ráb bi mo dell nek meg fe le lőn, a 18. szá za dot meg elő ző en a nő és a fér fi ne mi szer ve it egy for má nak te kin
tet ték, csak ép pen ana tó mi ai el ren de zé sük kü lön bö zött: a női ne mi szer ve ket a fér fi szer vek be fe lé for dí tott 
meg fe le lő jé nek ta lál ták (a va gi na mint a pénisz, a méh mint a he re zacs kók meg fe le lő je). A 18. szá zad ban 
azon ban fo ko za to san el ve tik ezt az el mé le tet, csak úgy, mint azt a föl fo gást, mi sze rint az olyan fi zi o ló gi ai fo lya
ma tok, mint pl. a menst ru á ció és a szop ta tás, a két ne met meg ha tá ro zó kö zös „fo lya dék gaz da ság” ré sze 
(Laqueur 1990a: VI II).

21 A 19. szá za di sze xu a li tás el foj tá sá nak el mé le te leg tisz táb ban a nor ma tív tár sa dal mi dis kur zu sok ban je lent meg; a 
ko ra be li sze mé lyes do ku men tu mok ból (le ve le zé sek ből és nap lók ból) azon ban ki de rül, hogy a nők sze mé lyes 
sze xu á lis ta pasz ta la tai ko ránt sem vol tak tel jes össz hang ban ez zel. Lásd Degler 1981, kü lö nö sen 249–279; Gay 
1985.

22 A ne mi ség mo dell je i nek Laqueur ál tal vá zolt vál to zá sát (az egy ne mű mo dell ről a két ne mű mo dell re) so kan 
ko moly kri ti ká val il let ték. Daston és Park ép pen a her maf ro di ták ne mé nek meg ha tá ro zá sa kap csán nem ér te
nek egyet Laqueur té zi sé vel. Leg főbb ki fo gá suk az, hogy Laqueur tor zí tó an ho mo gén nek ál lít ja be 18. szá zad 
előt ti for rá sa it, és nem vesz tu do mást az or vo si el mé le tek sok fé le sé gé ről, azok idő be ni egy más mel let ti sé gé ről. 
Mind er ről rész le te sen lásd Daston és Park írá sát a je len vá lo ga tás ban. Laqueur köny vé nek szín vo na las re cen
zi ó ját lásd Park és Nye 1991.

23 Laqueur sze rint a klitorisz „meg konst ru á lá sá ban sem mi ter mé sze tes sin csen”, „a klitorisz tör té ne te a ne mi 
kü lön bö ző ség tör té ne té nek ré sze”, szo ro sab ban pe dig a tes ti örö mök szo ci a li zá ci ó já nak tör té ne té vel függ 
össze. „A vaginális or gaz mus kul tu rá lis mí to szát” pe dig a „tu do mány nyel vén me sé lik el” (Laqueur 1990b: 92, 
120). A té má hoz lásd még Traub 1995.

24 A 19. szá zad vé gi és 20. szá za di sze xo ló gia ku ta tás és a pszi chi át ria erő tel je sen „rá nyom ta bé lye gét” a tes ti ség, és 
kü lö nö sen a sze xu a li tás tör té ne té re. Ez olyannyi ra meg ha tá roz ta a mo dern em ber tes ti ta pasz ta la ta it és a test 
mo dern meg íté lé se it, hogy a sze xu a li tás és a ho mo sze xu a li tás ku ta tá sá ban né há nyan két ség be von ják, hogy a mai 
ér te lem ben vett „sze xu a li tás” ter mi nus egyál ta lán hasz nál ha tóe a 19. szá za dot meg elő ző ko rok ese té ben 
(Davidson 1987b; Halperin 1990). Davidson vé le mé nye sze rint Fre ud ak ko ra fo gal mi ter het ra kott a ki fe je zés re, 
amellyel az már nem hasz nál ha tó ana li ti kus ka te gó ri a ként ko ráb bi vi szo nyok és je len sé gek ér tel me zé sé re. Más 
meg fo gal ma zás ban: a 19. szá za dot meg elő ző en nem ta lá lunk olyan je len sé get, amely re a mai ér te lem ben vett 
sze xu a li tás cím ké jét rá ra gaszt hat nánk. A 19. szá zad ban új fo gal mi rend szer szü le tik meg, amely a sze xu á lis  
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te lem ben.20 Laqueur sze rint amíg a nő és a fér fi ha son ló sá gá ra ala po zó „egy ne mű” mo dell
nél nem meg le pő, ha az or gaz mus nem csak a fér fi nél, ha nem a nő nél is el en ged he tet len 
ré sze a rep ro duk ci ó nak, a kü lön bö ző sé get hang sú lyo zó „két ne mű” mo dell nél ez már nem 
szük sé ges. A ti zen ki len ce dik szá za di ide á lis kö zép osz tály be li nő a szen ve dély te len ség 
szim bó lu má vá vált, aki mind össze fér je ked vé ért, kö te les ség tu dás ból érint ke zett sze xu á li
san, szi go rú an a há zas ság jár má ban.21 A nő el sőd le ges sze re pe a rep ro duk ció lett, eh hez 
azon ban már nem tar tot ták szük sé ges nek az or gaz must, amely a ko ráb bi, bi o ló gi ai kér dés
ből a „mo rál fi zi o ló gia” fő prob lé má já vá vált (Laqueur 1990a: VI II).22

Az női or gaz mus sze re pé nek új ra ér tel me zé sét egy év szá zad dal ké sőbb kö ve ti egy má sik 
föl fe de zés is. Az 1905ben meg je lent Há rom tanulmány a szexualitás köréből cí mű írá sá
ban Fre ud (Freud 1915[1905]) – Laqueur sze rint – a klitoriális or gaz mus mel lé „fel ta lál ja” 
a vaginális or gaz must is, és a ket tő kö zül ez utób bit te szi meg az egész sé ges fel nőtt női 
sze xu a li tás nor má já nak. Esze rint a lány úgy vá lik nő vé, hogy a pu ber tás kor ban a klitoriális 
sze xu a li tás el foj tá sá val a sze xu á lis örö mök át köl töz nek a va gi ná ba. Laqueur sze rint Fre ud 
előtt so ha sen ki nem ál lí tot ta, hogy a klitoriszon kí vül más szerv is tar to gat hat or gaz must a 
nő szá má ra, te hát min den bi zonnyal tisz tá ban volt az zal, hogy sem mi lyen ana tó mi ai vagy 
fi zi o ló gi ai bi zo nyí ték kal nem tud ja meg tá mo gat ni té zi sét. Amit te hát bi o ló gi ai tény ként tárt 
elénk Fre ud, me rő ko hol mány, amely egy sze rű en nem vesz tu do mást a fi zi o ló gi ai té nyek
ről, ha nem meg pró bál ja elő ír ni a „nor má lis” he te ro sze xu a li tás mo dell jét (Laqueur 1990b: 
91).23 Laqueur ér tel me zé sé ben a klitoriálisról a vaginális gyö nyör re va ló át ál lás an nak a 
je le, hogy a nő el fo gad ja a tár sa da lom ban be töl tött sze re pét. Amennyi ben a hisz té ria a ne u
ro ló gi á val nem ma gya ráz ha tó tes ti je len sé gek re utal (az az a lé lek ural má ra a test fö lött), úgy 
a nő ese té ben ez az át ál lás hisz té ri kus, „amely a test or ga ni kus fel épí té sé vel” el lent mon dás
ban van. „A hi ány zó vég tag hoz ha son ló an olyan ér zé se ket je lez, ame lyek nem lé tez nek. 
Sze xu á li san érett nő vé vál ni egyet je lent […] egy élet re »nor má lis hisz té ri kus sá« vál ni” 
(Laqueur 1990b: 121–122).24



 
(24. folyt.) iden ti tást el tá vo lít ja az ana tó mi á tól: fo ko za to san meg je le nik a „per ver zió” mint be teg ség. A ter mi
nus meg szü le té se után meg je le nik az új em ber tí pus is: a per verz, aki nek KrafftEbing Psychopathia Sexualis 
cí mű mun ká já ban négy meg je le né si for má ja van: a ho mo sze xu á lis, a sza dis ta, a ma zo chis ta és a fetisiszta 
(Davidson 1987b: 41–46). A sze xu a li tás et től kezd ve az em ber egész ka rak te rét meg ha tá roz za, el vá laszt ha tat
lan lesz a sze mé lyi sé gé től: az ösz tö nök és haj la mok, az íz lé sek, ero ti kus pre fe ren ci ák és ki elé gü lé si for mák, 
il let ve a pszi chi kai sa já tos sá gok na gyon össze tett kér dé sé vé vá lik (lásd még Davidson 1987a). A lelki 
problémák testi meg nyil vánulásainak történetéhez lásd McDonald 1988 és Showalter 1985. A sze xu a li tás 
té ma kö rében a kö vet ke ző mun kák ra hí vom fel a fi gyel met: Foucault 1996; az ó ko ri és kö zép ko ri sze xu a li tás 
kap csán: Zeitlin et al. 1990; Winkler 1990; Brown 1988; Jacquart és Thomasset 1988; Steinberg 1983; ko ra 
új kor: Stone 1979; Goldberg 1994; újkor: Weeks 1981; Gay 1985; Degler 1981; Fout 1992; Engelstein 1992; 
Hull 1996; D’Emilio és Freedman 1988; Oláh 1986. A homo sze xua li tás ról írott szak iro da lom egy ré sze oszt ja 
a Davidson ál tal meg fo gal ma zott két sé ge ket. Halperin sze rint az em be ri iden ti tás és ta pasz ta la tok mind ig az 
adott tör té ne ti kor szak ter mé kei, és nem lé te zik a tör té ne lem fö lött ál ló ho mo sze xu á lis iden ti tás és ta pasz ta lat. 
Sze rin te nem a „vál to zat lan ho mo sze xu á li sok vál to zó meg íté lé se i nek a tör té ne tét” kell meg ír ni, ha nem a sze
xu á lis ka te gó ri ák vál to zá sa i nak tör té ne tét (Halperin in Duberman et al. 1989: 5; lásd még Halperin 1990, 
kü lö nö sen az 1., 2. és 5. fe je zet). Lásd még Veyne in Ariès és Bejin 1985; Winkler 1990.
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A vá lo ga tás ban kö zölt Laqueurírás a ti zen ki len ce dik szá za di tár sa da lom tes tét ve szé
lyez te tő masz tur bá ci ó ról és pros ti tú ci ó ról, a sze xu á lis gya kor lat e két tár sa dal mi lag el uta
sí tott for má já ról ér te ke zik. E rö vid esszé egyik ér de me, hogy a masz tur bá ció és a pros ti tú
ció tár sa dal mi meg íté lé sé nél nem elég szik meg a test él ve ze te i nek és azok el foj tá sá nak a 
vizs gá la tá val. A je len té sek ré te ge i ben mé lyebb re ás va Laqueur a fel szín re hoz za a tár sa
dal mi lag épí tő, ter mé keny há zas ság ke re tei kö zött a rep ro duk ció ér de ké ben foly ta tott he te
ro sze xu á lis érint ke zés és a tár sa da lom el le nes, med dő pros ti tú ció, il let ve szin tén ter mé ket
len és a tár sas kap cso la tot el ve tő, ma gá nyos masz tur bá ció kö zöt ti el len té te ket. A túl sok 
fér fi val ki ala kí tott vi szony, il let ve az ön ma gá ba vissza ve ze tett vágy az em be ri kap cso la tok 
és a csa lád el len irá nyul, csak úgy, mint a ház tar tás gaz da sá gi egy sé gét fe nye ge tő tár sa da
lom el le nes pi ac. Laqueur ér tel me zé sé ben a tár sa da lom el le nes szex meg íté lé se szo ro san 
össze kap cso ló dik a pénz tör vény te len és ter mé ket len cse ré jé nek a szim bo li ká já val (a pros
ti tú ció az uzso ra ka mat hoz ha son la to san nem hoz lét re va lós ter mé ket), il let ve a csa lád ra 
és a ház tar tás gaz da ság ra ve szé lyes tár sa da lom el le nes pi ac tól va ló fé lel mek kel. „A rep ro
duk tív bi o ló gia me ta fo rái mö gött a pénz zel és a pi ac gaz da ság gal kap cso la tos ko moly kul
tu rá lis ag go da lom rej tő zik” (lásd Laqueur itt kö zölt írá sa: 93). A „sze xu á lis test” ma gán 
hor doz ta a ka pi ta lis ta pi ac gaz da ság tól va ló fé lel mek je gye it, mi köz ben ma ga is a tár sa dal
mi prob lé mák for rá sa ként je lent meg.

A ti zen nyol ca dik szá zad má so dik fe lé ben a ne mi sze re pek új ra ér tel me zé se (a nők és a 
fér fi ak bi o ló gi ai funk ci ó ik ból le ve ze tett tár sa dal mi fel ada tai) a két ne met a tár sa da lom két 
kü lön szfé rá já ba utal ta: az ott hon ba, il let ve a nyil vá nos ság te rü le té re. A ti zen ki len ce dik szá
za di szen ve dély te len nő (pon to sab ban: a dis kur zu sok szint jén leg in kább szen ve dély te len
ként meg je le ní tett nő) tes te a sza po ro dás és az anya ság sze re pét hir det te. A je len vá lo ga tás
ban Londa Schiebingertől meg je le nő írás ép pen ezt il luszt rál ja Linné mammalia vagy em - 
lő sök szó vá lasz tá sá nak vizs gá la ta kap csán. Schiebinger ar ra hív ja föl a fi gyel met, hogy a 
tár sa dal mi ér té kek alap ve tő en meg ha tá roz ták a tu do má nyos gon dol ko dást, és be fo lyá sol
hat ták akár az ál lat ta ni osz tá lyo zás fo lya ma tát is. Az em bert az ál lat vi lág ré sze ként meg je
le ní tő osz tály el ne ve zé se so rán Linné ak kor dön tött a nő i sé get és az anya sá got szim bo li zá
ló em lő sök ki fe je zés mel lett, ami kor a nő tár sa dal mi sze re pe ki zá ró lag az anya ság és a gyer
mek ne ve lés ne mes fel ada tá ban fo gal ma zó dott meg, és en nek nép sze rű sí té se ér de ké ben még 
po li ti kai kam pány is cé loz ta a daj ka ság in téz mé nyé nek el tör lé sét és a szop ta tás ter mé sze
tes sé té te lét. Schiebinger ele gán san mu tat ja be, hogy a ti zen nyol ca dik szá zad vé gét meg ha
tá ro zó ha tal mi tö rek vé sek és tár sa dal mi vi szo nyok mi ként ké szít het ték elő ezt a vá lasz tást 
(lásd még Perry 1992; Fildes 1986, 1988). A linnéi ter mi no ló gi án be lül egy női sa já tos ság, 



25 Schiebinger a nő és a fér fi tár sa dal mi meg íté lé sé nek ugya nezt az ér ték rend jét mu tat ja be a csont vá zak áb rá zo
lá sán ke resz tül egy má sik írá sá ban is (Schiebinger in Laqueur és Gallagher 1987: 42–83). A szer ző sze rint egy 
1759es, női csont vázat bemutató áb rá zo lás az el ső olyan rajz, amely egy ana tó mi ai at lasz ban fen nen hir de ti, 
hogy nem a fér fi, ha nem a női test szer ke ze tét mu tat ja be; azt meg elő ző en nem lé te zett ilyen meg kü lön böz te tés. 
Schie bin ger ez zel Laqueur té te lét tá maszt ja alá, hi szen a 18. szá za dot meg elő ző en ural ko dó „egy ne mű” mo del
lel, te hát a nő és a fér fi alap ve tő fel épí tés be li azo nos sá gá val iga zol ja, hogy nem áb rá zol ták a női tes tet kü lön, a 
fér fi é tól el té rő nek. Az el ső, női csont vázról készült rajz azon ban – a mammalia szó vá lasz tás hoz ha son ló an – 
egy ér tel mű en a kor szak tár sa dal mi és ha tal mi ér de ke it je le ní ti meg: az ará nyos fér fi csont váz zal szem ben en nek 
ki csi ko po nyá ja és kü lö nö sen szé les csí pő je van, amely jel lem zők meg erő sí tet ték a nő anyai sze rep re va ló 
rá ter mett sé gét, mi köz ben ta gad ták in tel lek tu á lis ké pes sé ge it. A 19. szá zad ban szá mos ana tó mus ju tott ar ra a 
kö vet kez te tés re, hogy a nők a törzs és az egyed fej lő dés so rán a fér fi ak nál ala cso nyabb szin ten re ked tek meg, 
és ezért „tes ti és tár sa dal mi fej lett ség ük szem pont já ból egya ránt a gye re kek hez és a »pri mi tív« né pek hez” 
so rol ták őket. A női test ará nyai (a vég tag ok rö vid sé ge és gyen ge sé ge, a cson to zat tö ré keny sé ge, a törzs alak ja, 
a ke vés bé éle sen ki raj zo ló dó arc vo nás ok, az ittott meg ta lál ha tó zsír pár nács kák és a ke rek ded for mák) a nő nek 
a 19. szá zad kö ze pé re már ál ta lá nosan el fo ga dott gyer me ki jel leg ze tes sé ge i re hív ták föl a fi gyel met 
(Schiebinger in Laqueur 1987: 63–65).

26 A hot ten tot ta vénusz 18. szá za di meg fi gye lé sét és ér tel me zé sét lásd FaustoSterling 1995; Appel 1987 és 
Gilman 1985. A nők tu do má nyos te vé keny ség ben va ló rész vé te lé ről a mo dern tu do má nyok szü le té sé nek ide jén 
lásd Schiebinger 1989.
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pon to sab ban a kor tár sa dal mi elő írá sa i nak meg fe le lő en az anya sá got hir de tő test rész „kap
csol ja össze az em bert az ok ta lan bar mok kal, míg egy ha gyo má nyo san fér fi tu laj don ság (az 
ér te lem) jel zi kü lön ál lá sun kat” (lásd a vá lo ga tás ban: 83).25

A Schiebinger ál tal is vizs gált te rü let, a ti zen nyol ca dikti zen ki len ce dik szá za di ter mé
szet tu do má nyos osz tá lyo zás a meg is me rés út ján, a rá ció ere jé vel pró bált ren det kény sze rí
te ni a ter mé szet re, ide ért ve az oly sok szor a ter mé szet tel azo no sí tott nőt is. Az eu ró pai 
kö zép és fel ső osz tály be li tu dós fér fi – aki ez idő tájt szin te ki zá ró la gos pri vi lé gi u mok kal 
ren del ke zett a tu do má nyos vi lág ban – enmaga meg fi gye lé se, ér tel me zé se és osz tá lyo zá sa 
ered mé nye ként ön ma gát he lyez te e hi e rar chi kus rend csú csá ra: az evo lú ci ós törzs fej lő dés 
so rán a leg ma ga sabb fej lett sé gi fo kot el érő, ugya nak kor a ter mé szet től leg in kább el tá vo lo
dott, ra ci o ná lis, fe hér fér fi ke rült leg fö lül re, ma ga mö gött hagy va a ter mé szet hez oly kö zel 
ál ló nő ket, gye re ke ket, al sóbb osz tály be li e ket és a tá vo li vi dé kek „pri mi tív” benn szü lött je it. 
A ne mi ség vi szony lag egy sze rű el ren de zé sét to vább bo nyo lí tot ták a fa ji szár ma zás ból és a 
tár sa da lom ban el fog lalt hely zet ből fa ka dó, kép zelt jel leg ze tes sé gek: az af ri kai fér fit pél dá ul 
„gyer me ki nek, ér zé ki nek és pri mi tív nek tar tot ták”, ép pen a gyar ma to sí tó eu ró pai fér fi el len
té té nek. Az af ri kai nő pe dig – szem ben az eu ró pai nő szen ve dély te len sé gét és eré nyes sé gét 
elő író dis kur zu sok kal – „a sze xu á lis sza ba dos sá got tes te sí tet te meg” a ti zen nyol ca dikti zen
ki len ce dik szá za di gon dol ko dás ban (Schiebinger 1993: 160). Az Eu ró pá ba hur colt af ri kai 
nők tes tét, kü lö nö sen mel lét és ne mi szer ve it vizs gá ló, fel bon co ló, ki ál lí tó és mu to ga tó 
eu ró pai fér fi tu dó sok te vé keny sé ge a más ság föl is me ré sé nek, meg erő sí té sé nek és vég ső 
so ron alá ve té sé nek fo lya ma tát il luszt rál ja.26 Schiebinger pél dái azt bi zo nyít ják, hogy a ter
mé szet tu do mány ok, a bi o ló gia és az or vos tu do mány fej lő dé se és „fel fe de zé sei” ko ránt sem 
vá laszt ha tók el az őket öve ző ha tal mi és tár sa dal mi kör nye zet től, amely a tör té ne lem so rán 
szin te mind ig si ke re sen vés te a test be pil la nat nyi ér ték rend jét.

Az em be ri test és a tár sa da lom tes té nek me ta fo rái

Az a gon dol ko dás mód, amely a tár sa dal mi for má ci ó ról, a tár sa da lom egé szé ről al ko tott 
el kép ze lé sek hez az em be ri tes tet hív ta se gít sé gül, több mint ezeréves ha gyo mány ra te kint 
vissza. Már az ó kor tól kezd ve, a kö zép ko ron és a re ne szán szon át a koz mosz ré szét ké pe ző 
em be ri test szol gál tat ta az ana ló gi át a vi lág ér tel me zé sé hez, az ab ban va ló tá jé ko zó dás hoz 
(mik ro koz mosz–mak ro koz mosz). A meg fe lel te tés azon ban két irá nyú volt: az em be ri test 



27 A 14. szá zad tól az aszt ro ló gia fej lő dé sé nek kö szön he tő en a meg fe lel te tés in kább csak egy irány ba ha ladt, a 
ma ga sabb ren dű től az ala cso nyabb ren dű fe lé (Camille 1994: 67). Az égi tes tek ural kod tak az em be ri test ré szek 
fö lött, in nen ered pél dá ul az em be ri test ned vek „da gá lya it és hul lá ma it” meg ha tá ro zó hold ha tá sa. Az égi tes tek 
vál to zó ál lá sát és az em be ri test ré szek kap cso la tát áb rá zo ló di ag ra mok pe dig na gyon prak ti kus cé lo kat is szol
gál tak: irányt mu tat tak az or vo sok nak és fel cse rek nek, mi kor ja val lott eret vág ni (Camille 1994: 67–68). Lásd 
még Silvestris 1973; Baader és Schultz 1980.

28 Az ural ko dó tes té nek szim bo li kus je len té se i hez lásd: Kantorowicz 1957 és 1996; Le Goff 1990; a fran cia for
ra da lom ban Hunt 1991. A francia forradalom idejére jellemző testábrázolások szimbolikájához lásd még Hunt 
1984 és Outram 1989.

29 A „má sik” tes té nek kul túr tör té ne ti vizs gá la tá hoz lásd Gilman 1985, 1988 és 1991.
30 A ná ci pusz tí tás ku ta tá sá ban, kü lö nö sen né met te rü le ten csak a nyolc va nas évek re szer zett ér vényt a tu dós tár

sa da lom sú lyos fe le lős sé gé nek gon do la ta. A ná ci or vos tu do mány ról és kí sér le tek ről lásd Aly, Chroust és Pross 
1994; Bock 1986; Jarausch 1988; Kater 1987 és 1989; Klee 1983; Lifton 1986; MüllerHill 1984; Proctor 1988 
és 1991;WuttkeGroneberg 1980; Baader és Schultz 1980.
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sok eset ben önál ló kis vi lág ként je lent meg – minor mundus – amely a koz mo ló gi ai tér ké
pe ken a min den ség kö zép pont já ban he lyez ke dett el.27 A kö zép ko ri tár sa da lom „po li ti kai 
tes té nek” az áb rá zo lá sá hoz is az em be ri test, an nak hi e rar chi á ja szol gál tat ta a pél dát. A 
po li ti kai rend el ső, ti zen ne gye dik szá za di vi zu á lis áb rá zo lá sán a ki rály me zí te len alak ja 
je le nik meg, amely – kü lö nö sen a fe jén lé vő ko ro ná val – jel zi az alatt va lók fö löt ti ha tal mát. 
A po li ti kai rend – az em be ri test hez ha son ló an – a hi e rar chi ku san el ren de zett és egy más sal 
or ga ni kus kap cso lat ban lé vő test ré szek összes sé ge volt, amely fö lött ma ga sabb ren dű test
ré szek, a ki rály vagy az egy ház ural kod tak (Camille 1994: 69–70). A po li ti kai rend és a 
ha ta lom te hát az em be ri test me ta fo rá já nak se gít sé gé vel „tes te sült meg”. A ki rály két tes té
nek kö zép ko ri szim bo li ká já ban az örök ké va ló ural ko dói ha ta lom je lent meg: a ki rály ha lan
dó, ter mé sze tes tes te föl bont ha tat lan egy sé get al ko tott hal ha tat lan, szim bo li kus po li ti kai 
tes té vel.28 A fran cia for ra da lom ban a ki rály tes té nek „föl da ra bo lá sa” az ál ta la szim bo li zált 
ha ta lom új ra osz tá sát je len tet te a tár sa da lom tes tét ké pe ző polg árok kö zött.

Az itt kö zölt írá sok azt erő sí tik meg, hogy az új kor em be re (és an nak tes te) ha tal mas 
fe le lős sé get vi sel ma gán a tár sa da lom tes té vel szem ben. Schiebinger írá sá ból ki de rült, hogy 
a nő el sőd le ges fel ada ta az egész sé ges tár sa da lom rep ro duk ci ó ja lett, ami a nő sze re pét az 
anya ság ra kor lá toz ta. Laqueur föl tár ta, hogy az egyén sze xu a li tá sa (mind a he te ro sze xu a li
tás, mind pe dig az at tól va ló el té ré sek) köz vet le nül érin ti a tár sa da lom tes té nek kon dí ci ó ját. 
De nem csak a sze xu a li tás bír ek ko ra ha ta lom mal. Min den egyes em ber egyéb tes ti jel lem
zői is – egész sé ge, ép sé ge, edzett sé ge, „ne mes sé ge” vagy „ér ték te len sé ge” – ál dá sos vagy 
rom bo ló ha tást gya ko rol hat nak az egész tár sa da lom tes té re. Ez a gon do lat je le nik meg a 
hu sza dik szá zad ban a kü lön bö ző nem ze ti test ide á lok ki ala kí tá sa so rán, il let ve a ná ci ide o
ló gi á ban a be teg, „ér ték te len”, „ala csony ren dű” em be rek tö me ges el pusz tí tá sa kor. A test 
po ten ci á lis ere je és a tár sa da lom mal szem ben vi selt fe le lős sé ge egy ben te hát ki szol gál ta tot
tá is tet te az em bert: a test a ha ta lom esz kö zé vé és cél pont já vá vált az 1930as évek től, a 
na ci o na lis ta moz gal mak és az eu ró pai fa siz mus elő re tö ré sé nek ide jén. A fa ji lag tisz ta, 
egész sé ges és erős test ki ala kí tá sá nak szán dé ka és ez zel szem ben a „má sik” de ge ne rált és 
be teg tes té nek29 meg sem mi sí té se egya zon ide o ló gi á nak és ha tal mi tö rek vés nek volt az 
ered mé nye. A ná ci kor szak ban az em be ri test hol a pusz tí tó ha ta lom nak ki tett test hasz na
ve he tet len sé gét és fö lös le ges sé vá lá sát jel ké pez te, hol pe dig – mint a ve zér erőt su gár zó 
tes te vagy a fa ji lag tisz ta nem ze ti if jak tes tei – ne mes sé get és ha tal mat szim bo li zált, amely
nek se gít sé gé vel a nem zet tes te gya ra po dott és erő sö dött.

A har min cas és negy ve nes évek ben te hát az em be ri test és a tár sa da lom tes te köz ti pár
hu zam szol gál ta tott in do kot a be teg, sé rült, gyön ge és „ér ték te len” em be ri tes tek lik vi dá lá
sá ra. Nem csak zsi dók, ha nem al ko ho lis ták, pros ti tu ál tak, tel je sen le csú szott sze gé nyek, be  
teg gye re kek, ho mo sze xu á li sok, ci gá nyok és más cso por tok is a tár sa da lom tes té nek egész
sé gét fe nye ge tő be teg ség ként je len tek meg, me lyet az or vo si pusz tí tás so rán pró bál tak „or  
vo sol ni”.30 A né met ku ta tók új ge ne rá ci ó já hoz tar to zó Pross ál tal szer kesz tett könyv be ve 



31 Sze rin te az SSter rort nem ért het jük meg a ná ci szak szer ve zet (Deutsche Arbeitsfront) tár sa da lom biz to sí tá si és 
az egész sé gért és ki kap cso ló dá sért in dí tott prog ram jai nél kül, és az „al sóbb ren dű ek” tö me ges ste ri li zá ci ó ját 
sem a Volk „fel sőbb ren dű” tag jai szá má ra ki ala kí tott ún. „új né met pszi cho te rá pia” (Ne ue deutsche Seelen heil
kun de) nél kül (Aly et al. 1994: 14–17).

32 Frykmantól lásd még: Frykman és Löfgren 1987.
33 Eb ben a köny vé ben Mar tin 165 nő vel ké szí tett in ter jú anya ga alap ján ál lí tot ta össze azo kat a testme ta fo rá kat, 

ame lyek se gít sé gé vel nők sa ját tes tük ről al ko tott ké pét és egyé ni tes ti ta pasz ta la ta it tud ta re konst ru ál ni. Ez a 
tes ti ség tár sa dal mi konst ruk ti vis ta meg kö ze lí té se i hez ké pest ép pen az egye di meg ra ga dá sá val tud újat ad ni, 
mi köz ben a meg kér de zet tek nagy szá ma mi att ál ta lá nos kö vet kez te té sek le vo ná sá ra is fel jo go sít ja a szer zőt. A 
kor társ anorexiás be te gek vizs gá la tá nál Susan Bordo Mar tin hoz ha son ló an a sze mé lyes tes ti el kép ze lé se ket, a 
test egyé ni meg ta pasz ta lá sát hoz za a fel szín re anorexiásokkal ké szí tett in ter júk se gít sé gé vel (Bordo 1988). A 
18. szá za di nők testükről kialakított képéhez lásd Duden 1991.
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 ze tő jé ben a szer ző azt hang sú lyoz za, hogy „ami ma a ná ciz mus el lent mon dá sos ter mé sze
té nek tű nik, va ló já ban ma gya rá za tot ad a si ke ré re: a mo der ni zá ció és a pusz tí tás kö zöt ti 
kap cso lat ra”. A leg főbb né met cél, hogy meg tisz tít sák a nép tes tét min den től, ami ide gen, 
be teg és élet kép te len, egy „ir ra ci o ná lis ide o ló gia ra ci o na li zá lá sa” volt: egy kö zös egész ség
ügyi utó pia (Ge sund heits pflicht) gya kor la ti meg va ló su lá sát szol gál ta.31 A svéd ku ta tó, Jonas 
Frykman32 itt kö zölt írá sa is a mo der ni zá ció el lent mon dá sos fo lya ma tá val fog lal ko zik a 
har min casnegy ve nes évek Svédországában. Eb ben a ta nul mány ban is az egyén tes té nek 
ma ni pu lá lá sa so rán ki ala kít ha tó tár sa dal mi test (a mo dern svéd nem zet tes te) ke rül a kö zép
pont ba. A Frykmanírás en nek az ala kí tás nak – a ste ri li zá ció gya kor la tát ki vé ve – jó val 
ár tat la nabb mó do za ta it ve szi sor ra, ahol a mo dern nem ze ti test és iden ti tás ál lan dó an ala ku
ló, vál to zó fo lya ma tok ered mé nye kép pen, egy egész nem zet mo der ni zá ci ó já nak ter mé ke
ként és egy ben szim bó lu ma ként je le nik meg. Lét re jöt tét kü lön bö ző irá nyú, ám szo ro san 
össze kap cso ló dó fo lya ma tok se gí tik. Egy részt a fe lül ről tu da to san irá nyí tott, meg ha tá ro zott 
ide o ló gi át kö ve tő, egy sé ge sí tő, a fe gyel me zés és a sza bá lyo zás esz kö ze it fel hasz ná ló prog
ra mok. Ilyen pél dá ul az erős, edzett, egész sé ges és ter mé sze tes pol gá ri test ki ala kí tá sá nak 
prog ram ja, amely a test kü lön fé le (fog or vo si, men tá lis, sze xu á lis és fa ji) hi gi é ni ás mód sze
rek kel va ló „meg tisz tí tá sát” és meg erő sí té sét cé loz za, és amely össze kap cso ló dik olyan más 
mo der ni zá ci ós tö rek vé sek kel, mint „a gaz da ság kü lön bö ző as pek tu sa i nak éssze rű sí té se, a 
mun ka erő pi ac, az ok ta tás és a csa lá di élet ra ci o na li zá lá sa” (Frykman a jelen vá lo ga tás ban: 
96). Mind ez tu laj don kép pen a szo ci a li zá ció és a fe gyel me zés szem szö gé ből is ér tel mez he
tő, hi szen a homogenizáció el en ged he tet le nül ma gá val von ja az ál lam pol gár „egyé ni sé gé
nek” alá ve té sét is. Frykman tanulmányá nak ér de kes sé ge azon ban ép pen ab ban rej lik, hogy 
meg vizs gál ja ezen in téz ke dé sek gya kor la ti ol da lát is, azt, hogy „va jon tény le ge sen lét re hoz
take ezek a fo lya ma tok egy sé ges nem ze te ket” (Frykman 97–99).A fo lya ma tok ha tá sá ra 
ál lan dó sul a moz gás, amely meg je le nik mind a gim nasz ti ka, a fu tás és a ki rán du lás (az 
edzett és erős tes tek) tér hó dí tá sá ban, mind pe dig a tár sa da lom kü lön bö ző ré te ge i nek élet te
re és élet mód ja kö zöt ti áram lás ban: a vá ros és a ter mé szet, il let ve az elit és po pu lá ris kul
tú ra kö zöt ti cse ré ben. A Frykmanszöveg leg na gyobb ér de me ta lán ép pen en nek a lük te tés
nek a szö veg be va ló át ül te té se az ál tal, hogy a nem ze ti test és iden ti tás ki ala kí tá sá nak 
bo nyo lult fo lya ma tát a ma ga össze tett sé gé ben fog ja össze.

Emily Mar tin The Woman in the Body cí mű köny vé ben rö vi den át te kin ti az or vo si mun
kák ban az ó kor tól meg je le nő test ké pe ket (Mar tin 1992).33 A be ve ze tőm ele jén már be mu ta tott 
bahtyini gro teszk test az or vo si és ter mé szet tu do má nyos írá sok ban, Hippok ra tész nál, Gale
nus nál vagy Pliniusnál is meg je lent (Bahtyin 1982: 40), és a koz mosz ré szét ké pez ve a kül vi
lág gal ál lan dó „di na mi kus in ter ak ci ó ban” állt, ahol „az egész ség vagy a be teg ség az al ka ti 
adott sá gok és a kör nye ze ti kö rül mé nyek hal mo zó dó (ku mu lá ló dó) in ter ak ció inak az ered mé
nye volt”. Mind ez fel té te lez te a test ré szek egy más sal va ló szo ros kap cso la tát; és a tes tet olyan  



34 Emel lett még szá mos testme ta fo ra lé te zett a kö zép kor ban. Pouchelle vizs gá la tai so rán a ház, a mun ka és a 
szer szá mok te rü le té ről ta lált szám ta lan me ta fo rát (Pouchelle 1990).

35 Mar tin az or vo si ku ta tás különböző te rü le tei ről (mo le ku lá ris bi o ló gia, a ge ne ti ka; a rep ro duk ció, a menst ru á ció 
és a menopausa) hoz még pél dá kat. A sej tek bio ké mi ai mű kö dé se pél dá ul egy gyár hoz ha son lít ha tó, amely ar ra 
„sza ko so dott”, hogy az ener gi át kü lön fé le ter mé kek ké ala kít sa, és „amely az egész or ga niz mus gaz da sá gá ban” 
fontos sze re pet ját szik (Mar tin 1992: 37).

36 A ne mi ide o ló gi ák és mí to szok, il let ve a tu do mány kap cso la tá ról, a tu do má nyos le írá sok ban ta lál ha tó testme
ta fo rák ról, a nyelv és a tu do mány kap cso la tá ról lásd még Keller 1995; Keller és Longino 1996; Bleier 1984; 
Benjamin 1991; Harding 1986; Harding és Barr 1987; Haraway 1989, 1991 és 1994; Merchant 1980; Hacking 
1975; FaustoSterling 1985; Jordanova 1989.
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rend szer ként kép zel te el, amely ben az egész sé ges ál la pot ese tén „az intake és outgo” „egyen
súly ban van” (Rosenberg, vö. Mar tin 1992: 32).34

A tizenkilencedik szá zad ra ez a mo dell már el tűnt, he lyé be a mo dern test nek mint önál
ló gaz da ság nak a me ta fo rá ja lé pett, amely a fi zi o ló gi ai fo lya ma to kat az üz let és a gaz da ság 
me ta fo rá i nak se gít sé gé vel ér tel me zi: a test „köl te ke zik”, „meg ta ka rít”, „egyen súly ban tart
ja a szám lá ját”. Egy huszadik szá zad ele jén ké szült tu do má nyos le írás a test mű kö dé sé ről a 
tes tet az ipa ri tár sa da lom mo dell je ként je le ní ti meg (Mar tin 1992: 32–37).35 Köny vé ben 
Mar tin azt ku tat ja, mi ként hat ják át a rep ro duk tív bi o ló gia fo gal ma it, té te le it, ér ve lé si lo gi
ká ját és le írá si mó do za tát a kul tu rá lis szte re o tí pi ák, il let ve a gaz da ság jel leg ze tes sé gei. A 
tes ti funk ci ók ról ké szült or vo si le írá sok ban, tan köny vek ben felfi gyel a gyár tás me ta fo rá i ra, 
ame lyek ha tá sá ra a tö meg ter me lés ide ál já nak, az az nagy mennyi sé gű ter mék ha té kony 
mó don va ló elő ál lí tá sá nak meg fe le lő en mé ret te tik meg a test: a fér fi sper ma ter me lése egy
ér tel mű en po zi tív elő je let kap, szem ben a női bi o ló gi ai fo lya ma tok kal: a pe te sejt ter me lé
sé vel, amely már a szü le tés kor tel jes szám ban meg van, és a nő éle te so rán több nem ter me
lő dik be lő le, és ame lyet már csak az öre ge dés és a le épü lés kö vet het (Mar tin 1992: XIV). 
A ne mi szte re o tí pi ák to vább élé se a tu do má nyos gon dol ko dás ban azt bi zo nyít ja, hogy ezek 
a mai na pig át hat ják a ter mé sze ti, bi o ló gi ai fo lya ma tok tu do má nyos le írá sát, és a tu do má
nyok au to ri tá sá nak kö szön he tő en egy ben meg is erő sí tik őket a tár sa da lom ban.36

Mar tin ezen vá lo ga tás ban sze rep lő mun ká já ban tu laj don kép pen már nem is a mo dern, 
ha nem a poszt mo dern test je le nik meg. Ez a test már nem a fordi tö meg ter me lés re épü lő 
gaz da sá got tes te sí ti meg, ha nem a ter me lés szer ve zett ség ében az utób bi évek ben be kö vet
ke zett vál to zá sok ha tá sá ra lét re jött glo bá lis gaz da sá got tük rö zi. Ez a gaz da ság a glo bá lis 
pi a cok ki ala ku lá sá val, az ipar ál lan dó új ra struk tu rá ló dá sá val, a hir te len meg je le nő új faj ta 
igé nyek azon na li ki elé gí té sé vel, a vál to zó hely zet hez va ló azon na li al kal maz ko dás sal, a 
fel gyor sult fej lesz té sek kel és az in for má ció ural má val jel le mez he tő. Mar tin a kor társ im mu
no ló gi á ban ta lál ja meg azt a mai, poszt mo dern testképet, amely ép pen eze ket a jel leg ze tes 
je gye ket vi se li ma gán. Az új test mo dell olyan zárt rend szert ábrázol, me lyen be lül min den 
rész ál lan dó és di na mi kus in ter ak ci ó ban áll egy más sal, és ahol a folyton vál to zó kül ső ha tá
sok ra a test fo lya ma tos, „rugalmas” al kal maz ko dás sal vá la szol. A Martin által vizsgált 
immunológiában a testmodell mellett azonban megjelenik egy másfajta kép is. Ez a testet 
had vi selő, nacionalista nemzetállamként jeleníti meg, amelynek belső, hierarchikus rend
sze rét a faj, az osztály és a nemiségkategóriák modern jelentései és asszociációi teszik 
szá munk ra azonnal fölismerhetővé, ismerőssé. A tudományos diskurzusban egymás mellett 
jelen lévő és egymással dinamikus kapcsolatban álló testábrázolások kétségtelenül a hu sza
dik század végi társadalmat jellemző sajátosságokat és problémákat tükrözik.

Mint lát hat tuk, az itt kö vet ke ző vá lo ga tás mind egyik írá sa a vizs gált kor szak tör té ne ti, 
kul tu rá lis vagy gaz da sá gi kon tex tu sá ba he lyez ve vizs gál ja a test hasz ná la tát, funk ci ó it, sze
re pe it és ér tel me zé se it. Mind egyik írás azt bi zo nyít ja, hogy az em be ri test ről al ko tott tu do
má nyos el kép ze lé sek mind ig az adott kor szak ter mé kei, me lyek ben a test mind ig „ma gán 
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vi se li” a tár sa dal mat ag gasz tó fé lel mek je gye it, a ha ta lom tö rek vé se i nek, a tár sa da lom 
po li ti kai rend jé nek vagy gaz da sá gi rend sze ré nek a jel leg ze tes sé ge it. Az em be ri test és a 
tár sa da lom tes te foly tonfoly vást egy más ra ref lek tál nak, és en nek kö vet kez té ben bár me lyik 
meg íté lé sé ben je lent ke ző vál to zás óha tat la nul le ol vas ha tó a má sik ról is. Ép pen ezért a tö ret
len tu do má nyos fej lő dést, az ér ték sem le ges sé get hir de tő tu do mány szem lé let el ve té sé vel a 
testrő folyó tudományos beszédet, a tu do má nyos gon dol ko dást mind ig a tör té nel mi kon tex
tus ba ágyaz va kell vizs gál ni.
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