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Militarizált férfiasság-játék –
 Itaewon szórakozónegyed, Dél-Korea

Itaewon korábban kizárólag a közeli Yongsan katonai bázis legénységének játszóteréül 
szolgált, újabban azonban koreai férfiak amerikai katonákkal és más idegenekkel 

vegyesen isznak, táncolnak, és versenyeznek itt potenciális szexpartnerekért. Ha az 
embert az érdekli, hogy milyen hatással van a katonaság intézménye a mindennapi 

életre, ezen a terepen szükségszerûen speciális korlátokat, illetve elônyöket jelent, ha 
fiatal nôként próbál betekintést nyerni a szex körül folyó játékokba.

Elisabeth Schober 

„Isten hozott Itaewonban, Ázsia paradicsomában”, szól 
hozzám angolul egy öreg koreai férfi, aki festményeket árul 
az út szélén, és közben sunyin mosolyog. „Isten hozott a 
játszóteremen” – lép közelebb hozzám Joo-Hwang, az a ko-
reai fiú, akivel találkoznom kellett. Miközben elindulunk 
a klub felé, átnyomakodva a szórakozónegyed idegenekbôl 
és helyiekbôl összeálló tömegén, a picit már spicces Joo-
Hwang a karját mutatja. „Jó sok tetkóm van már, mi?” 
Ránézek a különbözô klubok pecsétjeire a bôrén. Egy arra 
járó amerikai katona elkapja az utolsó mondatot, elneveti 
magát, és rám kacsint: „Én is mutathatnék pár tetkót. Iga-
ziakat, bébi. Akarod látni?

Bár a Koreai Köztársaság az 1990-es évek kezdetétôl di-
namikusan fejlôdik egy liberális demokrácia irányába, 
a katonaság befolyása az országra és lakóira még mindig 
óriási. A szunnyadó észak-koreai konfliktus, a hideghábo-
rú egyik utolsó, de máig ható maradványa, nemcsak olyan 
erôs intézményekben legitimálja az állampolgárok napjai-
nak militarizálását, mint az általános kötelezô katonai szol-
gálat (a felnôtt koreai férfiaknak két évet kell szolgálniuk 
a hadseregben), de ez szolgál az amerikai csapatok koreai 
jelenlétének igazolására is. A találkozások az amerikai ka-
tonák – általában húszas éveik elején járó egyedülálló fér-
fiak, akik nem rendelkeznek elôzetes ismeretekkel a koreai 
nyelvrôl és kultúráról – és a koreaiak között –  akik közül 
soknak elege van már az amerikaiakból – gyakran bizal-
matlansággal és félelemmel terheltek, ugyanakkor a kíván-
csiságról és kölcsönös vonzódásról is szólnak.

Az elmúlt két évtized során a Koreai Köztársaság többször 
nyilvánosan is elítélte mind az amerikai katonák viselke-
dését, mind pedig az Itaewonhoz hasonló szórakozónegye-
dekben folytatott szabadidôs tevékenységeiket. Az amerikai 
katonák és koreai nôk között létesülô szexuális kapcsolatok 
központi témáját jelentik a Dél-Koreában állomásozó ame-
rikai katonákról szóló vitáknak. Egyes szenzációhajhász 
ábrázolásokban, mint például a YTN állami tévé 2007-es 

tudósításában az amerikai katonák „szégyenteljes” viselke-
désérôl a Hongdae szórakozónegyedben, az amerikai kato-
nák kegyetlen szexuális ragadozókként tûnnek fel, akik a 
koreai férfiakkal versenyeznek a koreai nôk megszerzésé-
ért. „Megszoktuk, hogy mindenütt részeg idegenekkel ta-
lálkozunk. Olyan is van, aki tüzet rak az utcán és ott iszik. 
Részegen képesek a járdára vizelni, mások akár ott is sze-
retkeznek. Az ilyen szégyenteljes megnyilvánulások akár 
hajnalig is eltartanak” – így a riport.1

Érdekes módon, az ilyen és hasonló híradásokat mind 
a baloldali, mind a jobboldali helyi civil szervezetek arra 
használták fel, hogy kezdeményezzék az USA és Korea kö-
zötti megállapodás újratárgyalását, ezáltal táplálva a vita na-
cionalista hangütését. 

Mindezt szem elôtt tartva, antropológusként kívánom 
megközelíteni az Itaewonban végbemenô zavaros, ideig-
lenes, s gyakran stratégikus találkozásokat – legyenek bár 
szexuálisak vagy más jellegûek. Szeretnék rámutatni né-
hány kedvezô és néhány hátramozdító tényezôre is, ame-
lyek segíthetik vagy akadályozhatják a nôi kutató munkáját, 
ha a szöuli éjszaka szexuális játékait kívánja tanulmányoz-
ni, amikor is szokatlan és gyakran veszélyes kutatói stra-
tégiát követve kíván hozzájárulni a katonaság mindennapi 
életre tett hatásáról szóló antropológiai irodalomhoz.2

Joo-Hwanggal megmásszuk a „Csajozódomb” nevû itae-
woni utcát, elhagyva a kiskorúak belépését tiltó koreaiul 
írt táblákat s a rosszul megvilágított szobák elôtt álldo-
gáló hiányos öltözetû nôket. Itt inkább filippínó és koreai 
nôk vannak; lentebb orosz nôk dugják ki néha a fejüket 
a klubok ajtaján. A Friendsszel, az általunk megcélzott 
amerikai katonáknak szóló klubbal szemben egy ôszülô 
fehér fickó épp belép egy szobába, mancsa egy fele annyi 
idôs ázsiai nôn. A vendéglátóm megáll egy pillanatra, 
majd megrántja a vállát, és továbbmegyünk. A Friends 
ma viszonylag üres; a közönség 20 és 40 közti férfiakból 
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és egy maroknyi miniszoknyás lányból áll; mindenki túl-
ságosan is unottnak tûnik, ahhoz képest, hogy szombat 
este van. Csatlakozunk egy asztalhoz; az itt ülô amerikai 
katonák az egyetlenek a klubban, akik bulinak tekintik 
az estét. Egyikük óvatosan egyenget egy felespoharat a 
vele ülô szôke nô mellei közé, majd hozzádörzsöli az ar-
cát, fogával megemeli a poharat, s társai üdvrivalgása 
közepette lenyeli a tequilát.

Szöul Vegasa

Dél-Korea fôvárosának Itaewon nevû negyedét elôször az 
1945-ös felszabadítási háború és az azt követô koreai há-
ború amerikai katonái vették igénybe. A Yongsan bázis egy-
más után több generációnak adott otthont, s „Itaewon kis 
üzletekkel és szalonokkal teli katonai tábor lett, az ameri-
kaiak kényelmét szolgálva”, írja Kim Eun-Shil antropoló-
gus.3 „Itaewont »Szöul Vegasának« nevezték, ami azt jelen-
ti, hogy az amerikai katonák pihenô- és szórakozóhelyévé 
vált.” De a mai Itaewon már nem pusztán egy városka a ka-
tonai tábor mellett, vagy vöröslámpás negyed, bár valóban 
otthont ad a szexiparnak; az utóbbi évtizedek során olyan 
szórakozónegyeddé vált, amely a tiltott, idegen hedonizmus 
és a rasszok közti erotika hírével vonz magához tömege-
ket. Itaewon egy „deterritorializált, idegen tér, amelyet a 
hidegháború hozott létre Koreában”4, s amelyet ma idegen 
katonák és civilek mellett koreai férfiak és nôk is látogat-
nak. Itaewon a múló hetero- és homoszexuális kapcsolatok 
tere a szexhez meglehetôsen mereven viszonyuló Koreá-
ban, ahol a házasság elôtti szex, valamint a promiszkui-
tás és a házasságtörés súlyos bûnnek számítanak. Itaewon 
látogatóinak álmai, látomásai és vágyai olyan változatosak, 
mint az éjszakai tömegben feltûnô arcok: az orosz szex-
munkástól az angol nyelvtudását csiszolni kívánó koreai 
egyetemistán át a nigériai kisvállalkozóig, aki egyéjszakás 
kalandra vágyik, vagy a koreai meleg férfiig, aki szerint a 
fehér férfiak szebbek és stílusosabbak, mint a koreaiak. 
Mindezeket az embereket a gyors kielégülés ígérete vonzza 
ide. „Nincs szükségem barátnôre, itt van nekem Itaewon”, 
magyarázta nekem egy amerikai egyetemista, arra utalva, 
hogy Itaewonban pénz nélkül is mindig lehet szexuális 
partnert találni.

Most átvonulunk a U. N. klubba, Itaewon egyik tipikus 
klubjára, ahol filippínó és orosz nôk várják, hogy klien-
seik drága italokat rendeljenek a társaságukért cserébe, 
vagy akár kisebb szolgáltatásokat nyújtsanak, ha meg-
fizetik. Két katonai rendôrt figyelek, akik a felfegyverzett 
biztonsági ôrrel váltanak néhány szót. A koreai rendôr-
ség a koreai vagy civil rendbontókért felel, az amerikai 
katonai rendôrség az amerikai katonákért. Ezenfelül a 
legtöbb klubnak saját ôrsége is van, ugyanolyan jól fegy-
verzett, mint a koreai vagy az amerikai rendôrség. Az 

egyenruhák és lôfegyverek megszokott látvány Itaewon-
ban, fontos mozzanatai a hely atmoszférájának. Mivel 
az ilyen klubokban sokkal kevesebb nô van, mint férfi, 
hiszen a nôket nem a jelenlétükért fizetik, s mivel az est 
elôrehaladtával a közönség egyre mámorosabb állapot-
ba kerül, a verekedések igen gyakoriak. Ilyenkor az ôrök, 
de a többi bulizó is gyorsan és erôszakosan közbeavat-
kozik, kirángatják a rendbontót, kicsit megrugdossák az 
utcán, majd szélnek eresztik.

Jason, egy 21 éves angol fiú, meghív minket egy italra 
– ô semmi mást nem csinál Koreában, mint hogy Itae-
wonban bulizik. Kérdésem elôl, hogy mi hozta ide, és ho-
gyan keres  pénzt, következetesen kitér: „Azért vagyok itt, 
hogy jól érezzem magam, édesem” – mondja. „És te?” 
Ma Jason már több mint száz dollárt játszott el egy köze-
li kaszinóban, ami azt jelenti, hogy kicsit többet kell ma 
italra költenie – ezen együtt nevetünk. Joo-Hwang, egy 
23 éves koreai diák nyomorultul néz, mikor Jason azt 
ecseteli, milyen jól telt neki a kaszinóban: a koreaiakat 
törvény tiltja a szerencsejátéktól. Joo-Hwang pár nappal 
korábban megpróbált beosonni a közeli Yongsan katonai 
bázis kaszinójába, de elkérték a személyi igazolványát, 
így nem jutott be. Bár a bázis Korea fôvárosának a köz-
pontjában van, koreai állampolgárokat nem engednek 
be, így egy amerikai barátjának a meghívójával jutott 
be végül. Joo-Hwang sok kapcsolattal rendelkezik oda-
bent, mivel saját szolgálati idejét is a Yongsanban töl-
tötte. „Szerencsém volt”, mondja az amerikai szolgálatot 
emlegetve, hiszen esélye nyílt csiszolni az angoltudását, 
ami a koreai munkaerôpiacon ma megfizethetetlen 
elôny. Ezenkívül használhatta a Yongsan tisztjei számá-
ra fenntartott szórakozási lehetôségeket, és élvezhette 
Itaewon közelségét, ahol amerikai barátaival együtt az 
idegenek és helyiek tömegében elkeveredve tölthette sza-
badidejét. Sok fehér asszonnyal volt már, mondja nekem 
büszkén, ráadásul idegen barátnôi mellett még jobban 
megtanult angolul.

Szex a terepen

Bár az antropológiai terepmunkának mindig fontos része a 
testi tevékenység is (bármennyire kevés szó is esik róla), a 
test különösen elôtérbe kerül, amikor az ember mámoros 
és többnyire férfiakból álló bulizó tömegben próbál terep-
munkát végezni. Az, hogy fiatal nô vagyok, a munkámban 
nagy elônyt, egyszersmind igen nagy hátrányt jelent. Gya-
korlatilag lehetetlen nyíltan interjúznom vagy felfednem 
kutató mivoltomat, ezért itaewoni estéim sikere azon mú-
lik, hogy mennyire sikerül megfelelôen lavíroznom a kü-
lönbözô röpke, s a legtöbb esetben erôsen szexuális töltetû 
találkozások között. Mint ahogy azt Kulick–Willson5 vagy 
Markowitz–Ashenazi6 hangsúlyozzák, a szex a terepen 
– azaz a mód, ahogyan a kutató a saját szexuális szubjek-

anBlokk_1.indd   82anBlokk_1.indd   82 2009.05.21.   12:08:342009.05.21.   12:08:34



83

MILITARIZÁLT FÉRFIASSÁG-JÁTÉK – ITAEWON SZÓRAKOZÓNEGYED, DÉL-KOREA

tivitásához viszonyul a kutatás területén – az antropológia 
egyik legnagyobb tabutémája. Szexuális játékokat vizsgálva 
egy erôsen militarizált és férfiközpontú szórakozónegyed-
ben ez a kérdés szükségszerûen elôtérbe kerül, mi több, 
a helyzetbôl való kilépés technikáit is ki kell dolgozni az 
olyan esetekre, amelyek a saját egészségemet vagy integri-
tásomat veszélyeztetnék.

Itaewon katonai és melegbárjaiban a jelenlétem kulcs-
fontosságú eleme, hogy az alkoholfogyasztás, a tánc és a 
kihívó öltözet révén belesimulok a tömegbe. De míg a me-
legbárokban a férfiak csak igen rövid párbeszédekbe bo-
csátkoznak velem, mivel nem vagyok a szexpartner-keresô 
játék része, addig a katonai klubokban csak ezért állnak ve-
lem szóba. Minden este fennáll a veszélye, hogy elvesztem 
információvadász státusomat, rövid vécészünetekben jegy-
zetelgetve a hallottakat, és az egyre több alkohol hatására 
magam is a szexuális játékok áldozatává válok. Egyik stra-
tégiám ennek kivédésére, hogy egy-két közeli barátomat is 
magammal viszem, akik tudnak róla, hogy miért vagyok 
ott, és gondoskodnak arról, hogy taxiba üljek és hazamen-
jek, ahelyett hogy valamelyik meggyôzô idegen karjaiban 
kötnék ki.

A „csajozódombbal” párhuzamos utca a „melegek domb-
ja”. Közelségük ellenére a két utcát elfoglaló tömeg nem 
is különbözhetne jobban egymástól. A körülbelül tucat-
nyi bárnak és klubnak helyet adó utca szombat este tele 
van nevetgélô és cseverészô idegen és koreai férfiakkal, 
akik inni, táncolni és szeretkezni jöttek. Transzvesztiták 
pózolnak az út szélén, folyékonyan csevegnek angolul, 
és fényképezkednek az arra járókkal. Itt a dollár a má-
sodik hivatalos pénznem, s a helyiek szabadon kevered-
nek az idegenekkel. Kevés nô jut be ezekbe a klubokba, 
de aki bejutott, azt szívesen fogadják mindaddig, amíg 
azt teszi, amit a többiek: táncol, bulizik, szívesen kerül 
testi érintkezésbe a környezetével, és  vidáman teszi köz-
szemlére a testét és a lelkét.

Míg az itaewoni klubokban az amerikai rendôrség 
általában teljes fegyverzetben és egyenruhában köröz, 
rendbontó katonákra vadászva, akikre nem terjed ki a 
koreai rendôrség hatóköre, a negyednek ezt a részét bé-
kén hagyják. Az amerikai hadsereg a „ha nem tudom, 
nem fáj” politikáját alkalmazza a katonák közti homo-
szexualitás kérdésében, így azt a katonát, aki a meleg-
dombra keveredik, nem fenyegeti a lebukás veszélye. 
Láthatólag a melegdombon szórakozó férfiak örülnek 
a rendôrség távolmaradásának – „képzeld el, ahogy 
egyenruhában bemasíroznak ide” – mondja Bong-hee, 
egy 25 éves koreai diák nevetve – »ja, már látom is, fel 
a kezekkel, fiúk«. Egyetemi évei elején, meséli, aktívan 
politizált: akkoriban az amerikai katonai jelenlét elle-
ni harc a diákcsoportok egyik fô célja volt. Ô maga  az 
amerikai bázist kiszolgáló vöröslámpás negyed közelé-
ben nôtt fel, s a részeg amerikai katonák mindennapos 

látványa nem növelte irántuk rokonszenvét. Kár, mond-
ja, hogy most kénytelen megosztani kedvenc helyét, Itae-
wont, azokkal, akiket ki szeretett volna seperni az or-
szágból.

A kis terület fölötti napi alkudozások, a terekért és testekért 
folyó verseny, a helyiek és idegenek, civilek és katonák köz-
ti konfliktusos viszony alakítják Itaewont különleges térré. 
S míg az éjszakai Itaewon elsô pillantásra a fogyasztásról, 
az alkoholról és a testekrôl szól, e fogyasztás közepette 
az itaewoni találkozások újra meg újra visszautalnak az 
USA koreai katonai jelenlétének fontosabb kérdésére.

fordította: Gagyi Ágnes
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