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Szex 2.0
Virtuális szeretők

Körülöttünk mindenki makulátlan erkölcsű férj és feleség,
barát és barátnő, a neten mégis naponta több millióan létesítenek egymással szexuális kapcsolatot, szavakon és képeken
keresztül – partnerek és idegenek egyaránt. A virtuális szex
egyre több csatornán indul be.
szerző: Varga Eszter

84 | www.marieclaire.hu

Mindenki látta A Nő című filmet
Joaquin Phoenix-szel? A jövőben járunk,
valószínűleg nem is a túl távoli jövőben,
amelyben a főszereplő egy Samantha
névre hallgató szoftverrel esik szerelembe. A kapcsolatuk szépen, fokozatosan
bontakozik ki, minden velejárójával, így
a „szexuális együttléttel” is, ami persze
csak virtuálisan valósulhat meg, egymás
hangjára koncentrálva. Később aztán
kiderül a kiábrándító igazság, hogy
Samantha további nyolcezer felhasználóval cseveg egyidejűleg, ebből vagy
hatszázba szerelmes is... Ha itt még nem
is tartunk, az online szex, a telefonszex,
a virtuális együttlétek sokak számára
mindennaposak – vagy egyéb híján,
vagy csak mert annyira élvezik.

Napjában többször

A 32 éves Éva jó ideje kiegyensúlyozott
párkapcsolatban él a barátjával, egyetlen
„apróságot” leszámítva: vannak olyan
szexuális vágyai, amelyeket a partnere nem tudott teljesíteni, Éva pedig úgy
döntött, tesz egy próbát az interneten.
„A virtuális szex számomra nem cél volt,
hanem eszköz a vágyak megvalósítására.
Mivel a neten elég hamar kiderül, kinek
mik az igényei, mekkora a fantáziája, a
képekből pedig jól látható a testfelépítés,
regisztráltam egy szexpartnerkereső
oldalra. Első alkalommal nagyon izgultam, de mivel elég sokat leveleztem előtte mindenkivel – átlag nyolcvan e-mailt
váltottunk –, hamar elszállt a kezdeti
félelem.” Maga is meglepődött, men�nyi családos, illetve párkapcsolatban élő
férfit talált az oldalon. „Az a legritkább
eset, hogy két ember ugyanazt akarja, és
azt meg is kapja a társától. Sok férfival
beszélgettem erről: a »valami hiányzik« többektől is elhangzott. Mégpedig
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rendszerint a lángoló vágy, hogy újra
megveszhessen egy nő testéért.” Éva
több férfival is megismerkedett, beindult a virtuális szex – általában chaten,
de volt, hogy telefonon is. „Előfordult,
hogy napjában többször is chateltem,
akár több partnerrel is egyszerre. Aztán
hónapok múltak el nélküle.”
Az erkölcsi kérdésre, hogy ez megcsalás-e, nem tud, vagy nem is akar
válaszolni. „A megcsalás általánosan
elfogadott definíciója, hogy az ember
párkapcsolaton kívül fekszik le valakivel. De tulajdonképpen a két fél megegyezésén múlik, mi számít hűtlenségnek.” Néha lelkiismeret-furdalást
érez, néha pedig jogos igénynek tartja,
hogy beteljesíti vágyait. Mindenesetre azt elismeri, a többség szemében ez
egyértelműen hűtlenségnek minősülne. És hogy mit csinálna, ha ugyanez a
partneréről derülne ki, aki mit sem sejt
Éva titkáról? „Megkérdezném tőle, mi
izgatja benne, és hogy milyen a másik
lány.” Féltékenységnek tehát esetében
nyoma sincs. Sőt szerinte ez a fajta aktivitás még a szexuális kommunikációt is
fejlesztheti, mivel muszáj olyan dolgokat
is kimondani vagy leírni, amit egyébként
nem mondanánk ki. „A szavak sokat
számítanak. A kimondásnak ereje van.”

Egész napos levelezés

Szintén szexpartnerkereső oldalra regisztrált Ádám is, amikor partnerkapcsolata válságba került. Eleinte csak nézelődni akart, később aztán ismerkedni

is. Tapasztalata szerint annak ellenére,
hogy ott mindenki azonos céllal van
fent, a lányok alig kezdeményeznek, tíz
levélből egyre, ha válaszolnak, és akkor
sem azonnal. Szerinte ennek több oka
is lehet: ki akarják éheztetni a férfiakat,
esetleg még bizonytalanok, netán nem
szeretnék, ha könnyen megkaphatónak
tűnnének. „Ne remélje senki, hogy egy
friss levelezésből már aznap este szex
lesz szex – mondja Ádám, aztán az is
kiderül, hogy nem is olyan rossz az a
hosszú várakozás, akkor jön el csak igazán a virtuális szex ideje. – Olyannak
tekintem ezt, mint egy elnyújtott előjátékot a következő alkalomra. A legjobb,
ha tudom, hogy este találkozunk is: akkor elindul reggel a levelezés, és egész
nap mennek az e-mailek. A lényeg, hogy
nem szabad délben abbahagyni, mert
akkor elillan a hangulat.”
„Mindig van a fejemben egy elképzelt szituáció, ami menet közben persze módosulhat. Egy a fontos: ha falnak
döntést ígértél a lánynak, akkor este azt
kell adni” – mondja nevetve. Szerinte
egyébként a különbség a virtuális és a
valóságos szex között abban áll, hogy
előbbiben messzebb lehet elmenni,
szélsőségesebben lehet fogalmazni,
még a parancsszerű utasításokat is kivétel nélkül elfogadják a partnerek. És
az érzelmek? „Mindig világosan leszögezem az elején, hogy semmi komolyat
nem akarok. Ezt sokszor nem hallják
meg a lányok, emiatt szoktak is néha
problémák adódni.”

Szeretem feszegetni a határokat és érezni
a veszélyt. Mindezt azonban csak ésszerű
keretek között, játékosan
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Nevezhetjük ezt viccesen „kiszervezésnek” is, de a lényegen nem
változtat: ugyanúgy hűtlenségnek minősül
Zsófi a harmincas évei közepén jár, a
férjével jó pár éve gyereket szeretnének.
Tavaly már a lombikig is eljutottak, aztán valami bekattant nála: úgy érezte, a
kezelések és a férje kevéssé együttérző
viselkedése hatására lassan megszűnik
nőként létezni. „Az, hogy min mentem
keresztül, látszólag nem érdekelt senkit,
igaz, én sem sokat beszéltem róla. Teljesen össze voltam törve, közben otthon
egyre kevesebb lett a szex is, folyamatosan vissza lettem utasítva. Újra nő akartam lenni, akiért megvesznek a férfiak.”
Ez indította arra is, hogy a rég elfeledett
vágyait újra felidézze. „A korábbi barátaim közül nem eggyel szexchateltem,
volt, akivel képeket is cseréltünk, akkor
még MMS-ben. Rájöttem, hogy ez nagyon hiányzik. Érezni, ahogy a másik
beindul rád virtuálisan, óriási élmény.
Van valami rendkívül izgató abban,
hogy a túloldalon ott ül valaki, akivel a
legtitkosabb vágyaidat is megoszthatod, és nem ítél el ezekért. Sőt egyenesen
vevő rájuk.”
De mégis, mi történik ilyenkor? „Néha
konkrét feladatokat szoktam adni, például hogy küldjön képet magáról, bizonyos időben vagy helyzetben. Ezt
mindig nagyon szokták szeretni, mert
általában munkásak a feladatok, és némi
kockázatvállalással is járnak, ami bizsergeti őket is. Olyan is előfordul, hogy
leírom az aktuális fantáziáimat, és azt
fejlesztjük tovább közösen. Szeretem
feszegetni a határokat és érezni a veszélyt. Mindezt azonban csak ésszerű
keretek között, játékosan. Nem vagyok
egy dominaalkat.” Zsófi szerint a virtuális és a valódi szex kiegészíti egymást.
„Szokták mondani, hogy a nők orgazmusa valójában a két fül között keletkezik.
Én is ebben hiszek. Néhány jól eltalált
szó vagy kép az erősen vizuális énemnek, és végem van.” Kérdés, hogy ezek
után mennyire lehet érzelemmentesnek
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maradni ilyen szituációkban. „Amikor
vége, nem mélázom napokig, hogy milyen jó is volt. Tény azonban, hogy sokszor elgondolkozom azon, vajon melyik a
fontosabb: egy jó társ vagy egy tökéletes
szerető. Még nem találtam meg a megnyugtató választ.”

Békülős Skype-sztriptíz

Ákos távkapcsolatban él: évek óta San
Franciscóba köti a munkája. Középiskolai tanár barátnőjével évente egyszerkétszer találkoznak csak, ezért számukra az egyetlen megoldás a virtuális
együttlét maradt. „Andinak sok idő kellett, mire végre belement, hogy videót
küldjön magáról. Az áttörést végül egy
békülős Skype-sztriptíz hozta meg nála.
Azóta egyre jobban belemelegedett, bár
a mai napig unszolnom kell. Mindig attól
tart, hogy a netről lehalásszák a videóját,
ezért nem hajlandó teljesen levetkőzni.”
De mennyi ennek az élvezeti értéke?
„Andi kevésbé élvezi, mert ő szeretkezni
szeret, a szó hagyományos értelmében
véve: gyertyafénnyel, összebújással,
apró, kényeztető csókokkal. Tény, hogy
annak, amit mi csinálunk, semmi köze
a valós szexhez, mégis élvezem, hogy
egyedül nekem vetkőzik online.”

Szex gombnyomásra?

A virtuális szex nők és férfiak esetében
is egyfajta hiánypótló szerepet tölt be,

A vágy csatornái

mondja dr. Meskó Norbert pszichológus. Párkapcsolatban élőknél általában
a kapcsolat intimitása az, ami ilyenkor
hiányzik. A felek valószínűleg nem merik megosztani egymással legtitkosabb
vágyaikat, esetleg azokat a másikkal
megélni, ezért szívesebben fordulnak
kifelé. Nevezhetjük ezt viccesen „kiszervezésnek” is, de a lényegen nem változtat: ugyanúgy hűtlenségnek minősül.
Aki virtuális szexhez folyamodik,
több mint valószínű, hogy egyébként
sem hűséges, számára ez a műfaj inkább
csak alternatíva – mutat rá a szakértő.
„Arról sem szabad megfeledkezni, hogy
az ilyen virtuális kapcsolatokban a szex
nem kölcsönös megismerésen alapuló
folyamat része, azaz nem az intimitás
elmélyítésére szolgál, hanem helyette van. Ilyenkor nem kell végigjárni a
kapcsolatépítés nehézségeit, mert a szex
rögtön elérhető: azonnali kielégülést
nyújt anélkül, hogy különösebb előzményei lennének.” Ezért is alakulhat ki
könnyen függőség. Pozitívumként említendő viszont, hogy valóban segíthet
a partnerek közötti szexuális kommunikáció fejlesztésében – feltéve, hogy
az ott szerzett tapasztalatokat át tudják
fordítani a saját kapcsolatukba. „Összességében pozitív lehet egy párkapcsolatban minden, ami inkább összeköt, nem
pedig szétválaszt két embert, és közös
beleegyezéssel történik.” mc

Nemrégiben bombaként robbant be a köztudatba a Snapchat, ami látszatra egy szokásos
képküldő alkalmazás, egyetlen apró különbséggel: a szöveg nélküli képek csak pár másodpercig láthatók, utána örökre elenyésznek. Még a küldő fél sem láthatja őket többé, így nincs
miért aggódni. Könnyű kitalálni, milyen jellegű üzenetek küldésére használják elsősorban.
Emellett egyre többen tesznek fel magukról erotikus képeket, videókat a netre – blogszerűen
–, sokszor nem számolva a következményekkel. Merthogy ami egyszer felkerül, az általában
később is megtalálható lesz. És továbbra sem veszítenek népszerűségükből a „hagyományos”
csatornák sem: a szexpartnerkereső weboldalak, ahol konkrét paraméterek alapján lehet megtalálni a tökéletes szeretőt, és sokan használják a telefonjukat is hasonló célokra.

megszólalóink nevét - saját kérésükre - megváltoztattuk
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