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1 A vi lág kü lön bö ző vá ros ai ban jú ni us és jú li us fo lya mán tar tott Me leg Büsz ke ség Nap ja az 1969-es a New 
York-i Stonewall-i Lá za dás nak ál lít em lé ket. Ek kor me leg bá rok ba rend őrök tör tek be, és tar tóz tat tak le több ezer 
me le get és lesz bi kust. A Stonewall-i Lá za dás je lö li a me leg fel sza ba dí tá si moz ga lom kez de tét is. 

2 A Má sok ról lásd Ta kács Ju dit ta nul má nyát (1994).

A lesz bi kus és meleg élettapasz ta la to kat, iden ti tá sokat és kulturális világokat föl térképező és
elem ző el mé le tek kö zel húsz éve je len tek meg a kü lön bö ző észak-ame ri kai és nyu gat-eu ró pai 
tár sa da lomtudományi és kul tú ra ku ta tá si disz ciplínák ban, és azóta egy re nagyobb ha tást kel-
te nek nem csak az egye te mi tu do má nyos ság, ha nem a nép sze rű szak iro dal mak vi lá gá ban is. 
Lép jünk csak be egy nyu ga ti nagyváros köny ves bolt já ba, és néz zünk körül. Lesz bi ku sok ról
és me le gek ről szó ló gaz dag és vál to za tos iro dal mat ta lá lunk ott: me leg té má jú tu do má nyos 
ér te ke zése ket és lesz bi kus éle te ket bemutató szép iro dalmi alkotáso kat, lesz bi kus nézőpontból 
írt fi lo zó fi ai esszé ket és me leg élet ta pasz ta lat ok kal fog lal ko zó tár sa da lom tör té ne ti írá so kat, 
me leg bé dek ke re ket és lesz bi kus kri mi ket, AIDS kép re gé nye ket és me leg tu do má nyos-fan-
tasz ti kus fü ze te ket. Emel jünk le a polc ról egy me le gek nek szó ló úti köny vet, és se gít sé gé vel 
ba ran gol juk be a vá ros t: csak ha mar lesz bi kus és me leg bá ro kat, ká vé zó kat, me leg és lesz bi-
kus ci vil szer ve ze tek iro dá it és ar chí vu ma it fe dez het jük föl. Ha pe dig nyár ele jén ér ke zünk, 
szem ta núi le he tünk, ahogy százezrek vo nul nak az ut cá ra a Me leg Büsz ke ség Nap ján.1

Ma gya ror szá gon ez még más képp van, de az el ső me leg és lesz bi kus kul tu rá lis, tár sa dal-
mi és po li ti kai in téz mé nyek és kez de mé nye zé sek itt is fo ko za to san lát ha tó vá vál nak. A köny-
ves bolt ok ban még ne mi gen ta lá lunk me leg és lesz bi kus té má jú kö te te ket, a me leg ci vil 
szer ve ze tek szá ma azon ban öt és tíz kö zött mo zog, és ki ala ku ló ban van egy lesz bi kus cso-
port is. Bu da pes ten har mad szor ra ren dez ték meg a Me leg Büsz ke ség Nap ját, ki ad nak egy 
me leg ma ga zint, a Má sok at,2 és ol vas ha tó egy lesz bi kus lap, a Labrisz. A na pi lap ok ban né ha 
meg je len nek tá jé koz ta tó jel le gű új ság cik kek me le gek ről és lesz bi ku sok ról, szen zá ci ót szi-
ma to ló ri port köny vek és talkshow-k fog lal koz nak a me le gek és lesz bi ku sok hely ze té vel, és 
a tár sa da lom tu do má nyi ér dek lő dés is föl is mer te a té ma fon tos sá gát. Egy főműsoridős es ti 
te le ví zi ós be szél ge tés be pél dá ul nem csak lesz bi kus nő ket hív tak meg, hogy a mű sor fel szí-
nes, cse ve gős ke re tei kö zött nyil vá no san is föl tár has sák azo kat a ne héz sé ge ket, ame lyek kel 
ne mi von zal muk mi att kell szem be sül ni ük, ha nem tár sa da lom ku ta tó kat is, akik nek az volt 
a föl ada tuk, hogy „szak ér tők ként” ada tok kal is alá tá masszák a kér dés tár sa dal mi je len tő sé-
gét. Mind ez egy részt azt jel zi, hogy a me le gek és lesz bi ku sok sze xu a li tá sát Ma gya ror szá gon im- 
 már nem ki zá ró lag or vo si vagy pszi chi át ri ai prob lé ma ként ke ze lik, más részt azt, hogy tár-
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sa dal mi el fo ga dott sá guk még nem ér te el azt a mér té ket, hogy sa ját ne vük ben és a sa ját 
ér de ke i ket szem előtt tart va be szél hes se nek a nyil vá nos ság előtt.

Az el múlt év ti zed de mok ra ti zá ló dó ma gyar tár sa dal má ban te hát be in dult egy las sú, de 
el lent mon dá sos nyi tá si fo lya mat: a he ge món tár sa dal mi kör nye zet, a do mi náns kul tú ra pe ri fé-
ri á ján ki ala kul hat tak me leg és lesz bi kus in téz mé nyi kez de mé nye zé sek, de a me le gek és a 
lesz bi ku sok to vább ra sem vál lal hat ják nyíl tan a sze xu a li tá su kat. Míg a he te ro sze xu á lis tár sa-
da lom nor má i nak meg fe le lő mó don élő p árok szá má ra gya kor la ti lag meg en ge dett, hogy a 
leg kü lön fé lébb nyil vá nos te re ken (ut cán, köz in téz mé nyek ben, a mé di á ban) ölel kez ze nek vagy 
csó ko lóz za nak, a lesz bi ku sok és me le gek meg üt kö zést kel te né nek, ha ne mi von zal mu kat a 
nyil vá nos ság előtt is ki fe jez nék. A több sé gi tár sa da lom te hát ket tős mér cé vel mér, és emi att 
nem csak a homofób elő í té le tes ség gel szem ben szük sé ges föl lép ni, ha nem meg kell kér dő je-
lez ni azo kat a tár sa dal mi nor má kat is, ame lyek a he te ro sze xu á lis ma gán szfé ra meg nyil vá nu-
lá sa it been ge dik a köz szfé rá ba, mi köz ben a me le ge ket és lesz bi ku so kat to vább ra is rej tőz kö-
dés re kény sze rí tik és get tó ba zár ják. A ma gyar tár sa da lom utób bi év ti zed ben ta pasz tal ha tó 
nyi tá sa a nyu ga ti kul tú ra fe lé mind azo nál tal azt is le he tő vé tet te, hogy egy re több me leg és 
lesz bi kus ak ti vis ta és tár sa da lom ku ta tó is meg is mer je, mi lyen kö rül mé nyek kö zött él nek lesz-
bi ku sok és me le gek egyes észak-ame ri kai és nyu gat-eu ró pai or szá gok ban, il let ve mi lyen meg-
ol dá so kat dol goz tak ki a több sé gi tár sa da lom to le rán sab bá té te lé re. Ma gya ror szá gon is él nek 
ka riz ma ti kus nyu ga ti me leg és lesz bi kus sze mé lyi sé gek, akik je len lét ük kel pél dát mu tat nak 
ma gyar tár sa ik nak. A rej tőz kö dés kény sze rét te hát las san föl vált ja a lát ha tó vá té tel le he tő sé ge, 
és mind ez re le váns sá és ak tu á lis sá te szi, hogy a nyu ga ti ere de tű me leg és lesz bi kus el mé le te-
ket Ma gya ror szá gon szé le sebb ol va só kö zön ség is meg is mer je.

A lesz bi kus és me leg el mé le tek ne he zen de fi ni ál ha tók tár gya ik, kép vi se lő ik és mód sze-
re ik alap ján, de a fe mi nis ta el mé le tek pél dá ja el iga zí tást nyújt a meg ha tá ro zás ban. A fe mi-
nis ta el mé le tek nem pusz tán a nők kel, ha nem a nők és fér fi ak kö zöt ti, tör té ne ti leg és kul tu-
rá li san mag ha tá ro zott vi szonnyal, a tár sa dal mi nem mel (gender) is fog lal koz nak ku ta tá sa ik-
ban. Ahogy a fe mi nis ta el mé le tek a tár sa dal mi ne met, úgy a lesz bi kus és me leg el mé le tek a 
sze xu a li tás sok fé le ség ét ál lít ják a ku ta tás elő te ré be. A fe mi nis ta el mé let al ko tók hoz ha son ló-
an, akik a tár sa dal mi nem tör té ne ti, tár sa dal mi és kul tu rá lis lét re ho zá sá ról be szél nek, a lesz-
bi kus és me leg el mé let al ko tók a sze xu a li tás tör té ne ti, tár sa dal mi és kul tu rá lis meg al ko tá sá-
ról gon dol kod nak. A me leg és lesz bi kus el mé le tek te hát mind azo kat az élet for má kat és 
iden ti tá so kat vizs gál ják, ame lyek meg kér dő je le zik és föl for gat ják az ural ko dó ne mi és 
sze xu á lis nor má kat, hang sú lyoz zák a sze xu a li tás és a sze xu á lis iden ti tá sok sok fé le ség ének 
ki ala ku lá sát és új ra ter me lé sét, és vi tat ják a kö te le ző he te ro sze xu a li tást. A lesz bi kus és me leg 
el mé le tek kü lön bö ző tu do mány te rü le te ken fo gal ma zód nak meg: a fi lo zó fi á ban, a tör té net-
írás ban, a kul tu rá lis ant ro po ló gi á ban, a szo ci o ló gi á ban, a pszi cho a na lí zis ben, az iro da lom-
el mé let ben és a kri ti kai kul tú ra ku ta tás ban. Ezek az el mé le tek új faj ta is me re te ket és je len té-
se ket hoz nak lét re, ko ráb ban nem tár gyalt vagy el ha nya golt té má kat so ra koz tat nak föl, 
il let ve új sze rű mód sze rek kel és meg kö ze lí té sek kel él nek.

A lesz bi kus és me leg el mé le tek meg je le né sét és el ter je dé sét a hat va nas évek em ber jo gi 
és ci vil tár sa dal mi moz gal mai, Michel Foucault A sze xu a li tás tör té ne te cí mű mű vé nek meg-
je le né se és nép sze rű sé ge, il let ve a fe mi nis ta el mé le tek út tö rő sze re pe tet ték le he tő vé. A 
lesz bi kus és me leg el mé le tek meg kér dő je le zik a ho mo sze xu a li tás ko ráb bi or vo si és pszi chi-
át ri ai dis kur zu sa it, ame lyek be teg ség ként vagy ab nor má lis pszi chi kai ál la pot ként té te lez ték 
a homoszexualitást, po zi tí van ér tel me zik a sze xu á lis sok fé le sé get, el ve tik a me le gek kel és 
lesz bi ku sok kal szem be ni diszk ri mi ná ci ót, il let ve kri ti ka alá von ják a ho mo sze xu a li tás tár-
sa dal mi és kul tu rá lis kö ze ge it, a ma gán- és a nyil vá nos szfé rák nak a modernitás ko rá ra 
jel lem ző ket té vá lasz tott sá gát. Alap ve tő en te hát po li ti kai el mé le tek, hi szen kri ti ku san ref lek tál - 
nak a fenn ál ló tár sa dal mi rend re; nem csak el mos sák a tu do mány és a po li ti ka kö zöt ti ha tá-
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3 Er ről bő veb ben lásd Ta kács Ju dit itt kö vet ke ző írá sát.
4 A sze mé lyes, nyil vá nos és po li ti kai föl tá rul ko zá sok kö zöt ti fo ko za ti kü lönb sé gek ről, il let ve a ma gyar or szá gi 

lesz bi ku sok föltárulkozástörténeteiről lásd Ka lo csai Csil la dol go za tát (Ka lo csai 1997).  Ami re az Egye sült Ál la-
mok ban a hat va nas és het ve nes évek ben már sor ke rül he tett, az a ma gyar or szá gi me le gek és lesz bi ku sok szá má ra 
ta lán csak most vá lik le he tő vé. 

5  Az Ame ri kai Egye sült Ál la mok ban és Hol lan di á ban ta lá lunk lesz bi kus és me leg el mé le ti tan szé ke ket, il let ve 
más tan szé kek kurrikulumába be épü lő elő adá so kat és sze mi ná ri u mo kat. A me leg és lesz bi kus fo lyó irat ok kö zül ( 

ro kat, ha nem hoz zá já rul nak a tár sa da lom- és kul tú ra tu do má nyok vál to zá sá hoz, és fenn tart-
ják, il let ve vi tat ják a (ho mo)sze xu a li tás mai szer ve ző dé sét.

Az aláb bi be ve ze tés ben elő ször rö vid tör té ne ti sé tát te szünk a lesz bi kus és me leg el mé-
le tek nyu gat-eu ró pai és ame ri kai zegzugos ut cá in, en nek so rán be pil lant ha tunk a me leg és 
lesz bi kus moz ga lom szín te re i re is, majd ha za té rünk, hogy át te kint sük a ma gyar lesz bi kus és 
me leg el mé le tek el ső kí sér le te it és a moz ga lom el ső kez de mé nye zé se it. A me leg és lesz bi-
kus el mé le tek vál to za tos és vál to zé kony te rü le tét ter mé sze te sen nem jár hat juk be tel je sen, 
de a me leg és lesz bi kus iden ti tá sok és iden ti tás po li ti kák prob lé má i val fog lal ko zó írá sok 
utal nak az el mé le tek sok fé le sé gé re, és tám pon to kat nyúj ta nak a szak iro da lom ban va ló 
to váb bi tá jé ko zó dás hoz is.

Kenneth Plummer an gol szo ci o ló gus a lesz bi kus és me leg el mé let al ko tás há rom kor sza-
kát kü lön böz te ti meg (Plummer 1992). A szá zad for du lón és a szá zad el ső év ti ze de i ben föl-
buk kant né hány olyan tu da tos el mé let al ko tó, akik ugyan kény te le nek vol tak el rej te ni sa ját 
me leg iden ti tá su kat, de ku ta tá sa ik ban már me rí tet tek a ko ra be li kon tex tus ban meg fo gal ma-
zó dó, sa já to san a szá zad for du ló ra jel lem ző me leg iden ti tá sok ból és ta pasz ta la tok ból. Tu do-
má nyos ér te ke zé se ik egy idő ben je len tek meg a hetero/ho mo ket tős ség ről szó ló dis kur zus 
lét re ho zá sá val és a me leg föl sza ba dí tó moz ga lom el ső hul lá má val.3 Az Eu ró pá ban ek kor 
ki ala ku ló tu do má nyos be széd fér fi köz pon tú, így el ső sor ban fér fi ak be szél tek fér fi homo-
sze xua li tás ról. A fér fi ak al ka lo mad tán ír tak ugyan az or vo si szó hasz ná lat tal „lesz bia niz mus-
nak” ne ve zett ál la pot ról is, de azt a fér fi ho mo sze xu a li tás mo dell je alap ján ér tel mez ték. Nők 
azon ban sem or vo si, sem pe dig tár sa da lom tu do má nyi dis kur zust nem ala kít hat tak ki a lesz-
bi kus élet ta pasz ta lat ok ról és iden ti tá sok ról; a lesz bi kus nők ma guk azon ban föl tűn tek a 
szép iro da lom ban: gon dol junk csak Geor ge Sand-ra, Gertrude Steinre vagy Radclyffe Hallra. 
E ko rai tu do má nyos és szép iro dal mi írá sok lét re hoz ták a ho mo sze xu a li tás mo dern kon cep-
ci ó ját, és bár gyak ran meg ma rad tak az or vo si és pszi chi át ri ai elem zé sek szint jén, ki in du lá si 
pon tot nyúj tot tak a ké sőb bi ek ben ki bon ta ko zó, a ho mo sze xu a li tás tár sa dal mi és po li ti kai 
mi vol tát hang sú lyo zó lesz bi kus és me leg el mé le tek nek és moz gal mak nak.

A me leg és lesz bi kus el mé le tek má so dik sza ka sza a hat va nas évek ben kez dő dött, ami kor 
ezek az el mé le tek a homofil moz ga lom mal kar ölt ve egy re nyíl tab ban a me leg és lesz bi kus 
élet ta pasz ta lat ok ról be szél tek. A homofil moz ga lom Eu ró pá ban és Észak-Ame ri ká ban is 
el ter jedt, de Eu ró pá ban a dis kur zus in kább a sze xo ló gi ai in té ze tek fa lai kö zé szo rult. Ek kor 
to ló dott át a me leg és lesz bi kus el mé let al ko tás súly pont ja az óce án túl part já ra. Az Egye sült 
Ál la mok ban ír tak elő ször a ki ala ku ló me leg és lesz bi kus iden ti tá sok ról a rö vid éle tű me leg 
és lesz bi kus új sá gok ban, és itt je len tek meg elő ször olyan röp irat ok (pl. Radicalesbians, The 
Woman Identified Woman, Lavender Culture), ame lyek az ak tív po li ti zá lás fon tos sá gát és 
egy föl sza ba dí tá si moz ga lom be in dí tá sá nak szük sé ges sé gét hir det ték. A po li ti kai cse lek vés 
egyik leg fon to sabb ele me a nyil vá nos és po li ti kai föl tá rul ko zás, a coming out volt.4 Az ak ti-
vis ták azon ban a moz gal mi új sá gok ha sáb ja it egye te mi ka ted rák ra és tu do má nyos szak fo-
lyó irat ok lap ja i ra cse rél ték; gya kor la ti kri ti ká ik fo ko za to san el mé le tek ké in téz mé nye sül-
tek.5 Eb ben az idő szak ban az ural ko dó he te ro sze xu á lis vi szo nyo kat kri ti zá ló fe mi nis ta 
lesz bi ku sok el mé le ti el kö te le zett sé ge bi zo nyult a leg ter mé ke nyebb nek (Rich 1994).
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5. foly.) ta lán a kö vet ke zők a leg je len tő seb bek: GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies, The Journal of 
Homosexuality, Journal of the History of Homosexuality, Hypathia, Lesbian Ethics, de feminista elkötelezettségű 
folyóiratok is teret adnak leszbikus tanulmányoknak: differences: A Journal of Feminist Cultural Studies, Signs, 
Feminist Review stb.

A het ve nes-nyolc va nas évek ben a me leg és lesz bi kus el mé le tek a kü lön bö ző tu do mány-
te rü le te ken más-más kér dé sek kel fog lal koz tak: a pszi cho a na lí zis vi tat ni kezd te a ho mo sze-
xu a li tás be teg ség vol tát, és be ve zet te a homofóbia fo gal mát; a szo ci o ló gia az in téz mé nye-
sült me leg és lesz bi kus élet te re ket vizs gál ta, és a ho mo sze xu a li tás tár sa dal mi meg al ko tott-
sá gá ról be szélt; a tör té net tu do mány a mo dern me leg moz ga lom és iden ti tás tör té ne ti 
ki ala ku lá sát ku tat ta; a kul tu rá lis ant ro po ló gia pe dig a homoszexualitással kap cso la tos 
etno cent ri kus fo ga lom al ko tás ra irá nyí tot ta a fi gyel met, il let ve a ho mo sze xu á lis nak ne ve-
zett ta pasz ta la tok és gya kor la tok kul tu rá lis kü lönb sé ge it és tár sa dal mi ki ala ku lá sát mu tat ta 
be konk rét pél dák kal. A nyolc va nas évek ben két új te rü le ten is el in dult a ku ta tás: a kri ti kai 
kul tú ra ku ta tás és az AIDS-kutatás ke re tei kö zött. A me leg és lesz bi kus kul tú ra tér hó dí tá sá-
val le he tő vé vált, hogy ezek az el mé le tek a me le gek és lesz bi ku sok kul tu rá lis rep re zen tá-
ci ót új faj ta mó don, a kul tu rá lis fő áram mal szem be ni vi szo nyu kat hang sú lyoz va ele mez zék. 
A szin tén a nyolc va nas évek re te he tő AIDS-krízis sok ku ta tó nak és el mé let al ko tó nak szol-
gált vizs gá la ti tárgy ként.

A lesz bi kus és me leg el mé let al ko tás har ma dik sza ka sza a nyolc va nas-ki lenc ve nes évek 
poszt mo dern el mé le te i hez kap cso ló dik. A poszt mo dern el mé le tek sze rint a modernitást két, 
egy más nak gyak ran el lent mon dó fo lya mat ala kít ja ki: a ra ci o na li zá lás és a meg úju lás. A 
ra ci o na li zá lás hoz zá já rul a tu do mány, a bü rok rá cia, a sza bá lyok, a ka te gó ri ák és a nor mák 
el ter je dé sé hez, a lo gi kus és li ne á ris gon dol ko dás hoz. En nek a fo lya mat nak a ter mé ke a 
mo dern ho mo sze xu a li tás tu do má nyos ka te gó ri á já nak lét re ho zá sa, mely a ku ta tás és sza bá-
lyo zás tár gyá vá vált. A meg úju lás azon ban meg bont ja és át ala kít ja a lét re jött ka te gó ri á kat, 
nor má kat és sza bá lyo kat, to váb bá föl is me ri a kü lön bö ző sé ge ket és a vál to zá so kat. A ho mo-
sze xu a li tás így nem csak egy jól kö rül ha tá rolt tu do má nyos fo ga lom meg ne ve zé sé re, ha nem 
a sze xu á lis sok fé le ség meg je lö lé sé re is szol gál. A poszt mo dern me leg és lesz bi kus el mé le-
tek meg lát ják a sze xu á lis sok fé le ség ben rej lő el mé le ti és po li ti kai le he tő sé ge ket, 
dekonstruálják a ho mo sze xu a li tás egye te mes ka te gó ri á ját, és ér zé sek, von zal mak, ne mek, 
iden ti tá sok, kap cso la tok, te rek és gya kor la tok sok fé le sé gé ről be szél nek. A me leg és lesz bi-
kus iden ti tá sok a ne mi, sze xu á lis, et ni kai, osz tály  ala pú és más kü lönb sé gek met szés pont ja in 
buk kan nak föl, és öl te nek vál to zó és vál to za tos for mát. So kan azon ban nem csak a ho mo sze-
xu a li tás fo gal mát ás sák alá, ha nem a lesz bi kus és me leg ka te gó ri á kat is meg kér dő je le zik, és 
be ve ze tik a ne mi és sze xu á lis ha tá ro kat el mo só queer el ne ve zést. A fő ként ame ri kai queer 
el mé le tek és po li ti kák új le he tő sé ge ket nyit nak meg a kü lön bö ző sze xu a li tá sú ala nyok előtt, 
kép lé ke nyebb iden ti tá so kat és át me ne ti kö zös sé ge ket te rem te nek. A kü lön bö ző ség ezen 
el mé le ti és po li ti kai dis kur zu sa föl for gat ja a ko ráb bi ki re kesz tő iden ti tás po li ti ká kat, és 
olyan ko a lí ci ós po li ti ká vá ala kít ja át azo kat, amely a ko a lí ció for má ját és je len té sét nem ír ja 
elő, és az iden ti tá sok ra vo nat ko zó an nin cse nek elő fel té te le zé sei. Az ilyen ko a lí ci ós po li ti kák 
át me ne ti egy sé ge ket ké pez nek, me lye ket a kü lön bö ző sé gek és meg osz tott sá gok hív nak élet-
re és ösz tö nöz nek cse lek vés re (Butler 1990).

A lesz bi kus és me leg el mé le tek sok fé le sé ge nem csak a me leg és lesz bi kus élet kü lön bö-
ző sé ge it tük rö zi, ha nem az el mé le tek kö zött fe szü lő konf lik tu so kat is. A lesz bi kus el mé let-
al ko tók a het ve nes és nyolc va nas évek től kez dő dő en gyak ran a már in téz mé nye sül tebb fe- 
 mi nis ta ta nul má nyok hoz kap cso lód nak, ahol ér de ke i ket ha té ko nyab ban tud ják kép vi sel ni. 
Sok szor úgy tűn het, hogy a me leg el mé let al ko tók „gyám kod ni” pró bál nak a lesz bi ku sok fö - 
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6 Er ről bő veb ben lásd Diana Fussnak az aláb bi vá lo ga tás ban kö zölt ta nul má nyát.
7 To váb bi vi ták ról és konf lik tu sok ról lásd a vá lo ga tás ban kö zölt írá so kat, kü lö nö sen Lisa Duggan, Diana Fuss 

és Henning Bech ta nul má nya it.
8 Bő veb ben lásd Tóth Lász ló és Ta kács Ju dit ta nul má nya it (Tóth 1994; Ta kács 1994, 1997).

lött, vagy azt ér zik, hogy sa ját el mé le te i ket a lesz bi kus fe mi nis ták ve szé lyez te tik. Vé ge ér-
he tet len vi tá kat okoz az esszencializmus és konst ruk ti viz mus kér dé se is: az esszen cia lis ták 
sze rint a ho mo sze xu a li tás olyan egye te mes, min den kul tú rá ban és tár sa da lom ban meg je le nő 
em be ri je len ség, amely az adott sze mélyt vagy sze mé lye ket alap ve tő en meg ha tá roz za; a 
konstrukcionisták sze rint pe dig a ne mi és sze xu á lis sok fé le ség tör té ne ti leg és kul tu rá li san 
meg ha tá ro zott mó don jön lét re, a kü lön bö ző tár sa dal mi kö ze gek ben kü lön fé le kép pen nyil-
vá nul meg, és kü lön fé le funk ci ó kat tölt be.6 Az esszencializmus és konst ruk ti viz mus vi tá ja 
to váb bi sza ka dá sok hoz ve zet a lesz bi kus és me leg el mé le tek kö zött, hi szen a lesz bi kus 
el mé le tek gyak ran lát szó lag esszencialistábbak, mint a ho mo sze xu a li tás meg al ko tott sá gát 
hang sú lyo zó me leg el mé le tek. Az esszencializmus és konst ruk ti viz mus konf lik tu sa ki dom-
bo rít ja a me leg és lesz bi kus el mé le tek és moz gal mak kö zöt ti szem ben ál lást is. Az el mé le tek 
könnyeb ben meg kér dő je le zik a ho mo sze xu a li tás esszen cia lis ta ér tel me zé sét, míg a lesz bi-
kus és me leg iden ti tás po li ti kák sok szor ra gasz kod nak az esszencializmushoz, ame lyek a 
me le gek és lesz bi ku sok tár sa dal mi el nyo má sá nak, bi zony ta lan és in ga tag kul tu rá lis po zí ci-
ó já nak a ter mé ke.7

A ma gyar me leg és lesz bi kus el mé le tek el ső kez de mé nye zé sei az egyes újon nan meg ala-
ku ló me leg és lesz bi kus szer ve ze tek hez köt he tő iden ti tás po li ti kák kü lön bö ző sé ge it ír ják le.8 
A ma gyar lesz bi kus és me leg moz gal mak va la me lyest kö ve tik a nyu gat-eu ró pai és ame ri kai 
pél dá kat, az iden ti tás po li ti kák „lép cső it” azon ban nem egye sé vel te szik meg: a kü lön bö ző 
iden ti tás po li ti ka-mo del lek az egyes me leg és lesz bi kus cso por tok nál más-más for mát öl te-
nek, és ez a moz ga lom meg osz tott sá gát ered mé nye zi. Így le het sé ges, hogy Ma gya ror szá gon 
egy idő ben ta lá lunk esszen cia lis ta, konst ruk ti vis ta, homofil és queer iden ti tás po li ti kai kí sér-
le te ket. A ma gyar lesz bi kus és me leg moz gal mak hor doz zák azt a le he tő sé gét, hogy a nyu-
ga ti iden ti tás po li ti kák hi bá i ból és túl ka pá sa i ból ta nul ja nak, azo kat sa ját tár sa dal mi ke re te ik 
kö zött új ra ér tel mez zék, és sa já tos iden ti tás po li ti ká kat ala kít sa nak ki.

A sze xu á lis iden ti tás mo dern kon cep ci ó ja hosszú tör té nel mi fo lya mat ter mé ke, ta lán a 
ti zen ki len ce dik szá zad ra ve zet he tő vissza Nyu ga ton. A me leg és lesz bi kus iden ti tás azon ban 
nem min den ha tó és min dent fel öle lő ka te gó ria, hi szen van nak, akik nek élet for má ja ho mo-
sze xu á lis nak ne vez he tő, még sem ha tá roz zák meg így ön ma gu kat. Má sok vissza uta sít ják a 
cím két, mert sze xu a li tá suk nem köz pon ti össze te vő je iden ti tá suk nak, vagy sze xu á lis ta pasz-
ta la ta ik ez zel nem össze egyez tet he tő ek. A lesz bi kus és me leg iden ti tá sok te hát sok fé le tar-
tal mat és je len tést kap hat nak em be rek től, élet sza ka szok tól, kul tú rák tól és tör té ne ti ko rok tól 
füg gő en. A Rep li ka aláb bi vá lo ga tá sa a lesz bi kus és me leg iden ti tá sok és iden ti tás po li ti kák 
lét re ho zá sát, új ra ter me lé sét és meg kér dő je le zé sét ta nul má nyoz za kü lön bö ző szín te re ken. 
Az el ső írás a ho mo sze xu a li tás fo gal má nak or vo si, pszi chi át ri ai és tár sa da lom tu do má nyi 
ki ala ku lá sá ról be szél. A fo gal mi ke re tek föl raj zo lá sa után kö vet ke zik két ta nul mány az ame-
ri kai me leg és lesz bi kus iden ti tá sok és iden ti tás po li ti kák vál to zá sá ról, me lye ket egy észak-
eu ró pai pél da kí sér a mo dern ho mo sze xu a li tás el tű né sé ről.

A vá lo ga tás el ső ta nul má nyá ban a szo ci o ló gus Ta kács Ju dit a „homoszexualizálás” in ter-
disz cip li ná ris tu do má nyá nak jel leg ze tes sé ge it kör vo na laz za tör té ne ti uta lá sok és mai ma - 
gyar pél dák föl hasz ná lá sá val. E tu do mány leg jel leg ze te sebb vo ná sa a té ma vá lasz tás: nem 
ma guk ra a ho mo sze xu á lis ala nyok ra kon cent rál, ha nem e kul tu rá li san meg ha tá ro zott szub-
jek tu mok ki ala kí tá sá nak fo lya ma ta i ra. Ta kács sze rint a homoszexualizálás ku ta tó já nak azt 
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kell nyo mon kö vet nie, mi lyen anya gok ból és for mák ból, il let ve ho gyan épít kez tek a homo-
sze xua li tás  sal fog lal ko zó tu do mány ágak, ami kor lét re hoz ták sa ját ho mo sze xu á lis „ala nya i-
kat és tár gya i kat”, ame lyek tar ta lom mal töl tik föl a kü lön fé le homoszexualitás-kategóriákat. 
E nor ma tív ka te gó ri ák kö zül a bűn–be teg ség–de vi an cia „tri um vi rá tu sa” és azok a kö ré jük 
szer ve ző dő szak tu do má nyos ap pa rá tu sok ke rül nek a fi gye lem kö zép pont já ba, ame lyek ural-
ják a mo dern ko ri ho mo sze xu a li tás tör té ne tét, és nagy mér ték ben be fo lyá sol ják az egyé ni 
iden ti tás konst ruk ci ók ala ku lá sát is.

A kö vet ke ző cikk ben egy ame ri kai iro da lom kri ti kus, Di a na Fuss, a me leg és lesz bi kus 
kö zös sé gek iden ti tás po li ti ká já val fog lal ko zik, mely a po li ti kát a sze mé lyes iden ti tás egy faj-
ta ér tel me zé sé re ala poz za. Bár el is me ri az iden ti tás po li ti ka cso port szer ve ző és moz gó sí tó 
sze re pét, meg kér dő je le zi azo kat a föl té te le zé se ket (iden ti tás és po li ti ka), ame lye ken e kon-
cep ció nyug szik, és rá mu tat esszen cia lis ta jel le gük re. Fuss az iden ti tás po li ti kát tör té ne ti és 
kul tu rá lis konst ruk ci ó nak te kin ti, és föl tár ja az iden ti tás po li ti ka abszt rakt és kö dös iden ti tás-
fo gal má nak tör té ne tét, il let ve an nak a po li ti ká hoz fű ző dő za va ros vi szo nyát. A ho mo sze xu-
a li tás el mé le tei Fuss sze rint te hát nem egy sé ge sek, kü lön bö ző konf lik tu sok fe szül nek kö zöt-
tük (el mé le ti/po li ti kai irá nyult ság, lesz bi kus/me leg iden ti tá sok, esszen cia lis ta/konst ruk cio-
nis ta meg kö ze lí té sek).

A vá lo ga tás har ma dik esszé jé ben Lisa Duggan az ame ri kai queer el mé le tek és po li ti kák 
új le he tő sé ge it elem zi. Duggan a me leg és lesz bi kus li be rá lis és na ci o na lis ta ál lás pont ok kal 
szem ben he lye zi el a queer gon dol ko dást, mely lesz bi ku sok, me le gek, bi sze xu á li sok, transz-
neműek és né ha heteroszexuálisok előtt nyit ja meg ka pu it, ha tol át ne mi és sze xu á lis ha tá-
ro kon, és te remt kép lé keny iden ti tá so kat és át me ne ti kö zös sé ge ket. A szer ző föl tár ja a queer 
el mé le tek és po li ti kák konstrukcionista gyö ke re it, és föl so ra koz tat ja az egyes el mé let al ko-
tók hoz zá já ru lá sát a queer gon dol ko dás hoz. A queer vi tat ja az esszen cia liz mus/konst ruk ti-
viz mus, a ho mo sze xu a li tás/he te ro sze xu a li tás és az ak ti viz mus/tu do má nyos ság el len tét pá ro-
kat, és ki ve zet a me leg és lesz bi kus get tó ból.

A ne gye dik írás szer ző je, Henning Bech dán szo ci o ló gus sze rint a ku ta tás nak a ho mo sze-
xu á lis iden ti tás ügye(i) he lyett a ho mo sze xu á lis lét for má ra kell kon cent rál nia. A kü lön bö ző 
tár sa da lom- és kul tú ra spe ci fi kus iden ti tás konst ruk ci ók kö zül, me lye ket Bech a ho mo sze xu-
á lis lét for mák csu pán le het sé ges, de nem föltétlenül meg ha tá ro zó al ko tó ele me i ként tart 
szá mon, a klasszi kus, a homofil, a me leg és lesz bi kus, va la mint a queer iden ti tá so kat kü lön-
böz te ti meg. Ezek ugyan meg je le né sük sze rint tör té ne ti sor rend be ál lít ha tók, ha tá sa ik azon-
ban má ig és akár egy más sal egyi de jű leg is ér vé nye sül het nek. A ta nul mány fó ku szá ban a 
mo dern ho mo sze xu á lis el tű né sé nek je len sé ge áll, mely egyes (észak)nyu gat-eu ró pai tár sa-
dal mak ban, pél dá ul Dá ni á ban is, jól meg fi gyel he tő. Ez a je len ség azon ban csak a „va ló di” 
jó lé ti ál la mok kon tex tu sá ban ér tel mez he tő, ahol a tár sa da lom szé les ré te gei szá má ra meg-
te rem tőd tek a klasszi kus csa lá di ke re te ken kí vü li élet le he tő sé gei. A ta nul mány ból vá laszt 
ka punk olyan fon tos el mé le ti és gya kor la ti kér dé sek re, mint hogy mi ért ne héz vagy le he tet-
len a queer el mé le tek al kal ma zá sa Eu ró pá ban, mi áll a mo dern ho mo sze xu á lis el tű né sé nek 
hát te ré ben, és az új hely ze tek ben mi lyen gya kor la ti po li ti zá lás tű nik a leg cél ra ve ze tőbb nek.

A vá lo ga tás ta nul sá ga ta lán úgy fog lal ha tó össze, hogy a me leg és lesz bi kus el mé le tek 
meg kér dő je le zik az ural ko dó or vo si és pszi chi át ri ai homoszexualitás-képet, le bont ják a 
lesz bi kus és me leg iden ti tá sok kö rü li szte re o tí pi á kat, és föl tér ké pe zik a me leg és lesz bi kus 
iden ti tá sok és iden ti tás po li ti kák mű kö dé sét kü lön bö ző hely szí ne ken és kor szak ok ban. A 
nem zet kö zi ki te kin tés le he tő sé get ad az össze ha son lí tó pers pek tí va al kal ma zá sá ra: an nak 
vizs gá la tá ra, hogy a he lyi, konk rét kul tu rá lis je len sé gek és je len té sek mi lyen lesz bi kus és 
me leg iden ti tá so kat és iden ti tás po li ti ká kat hív nak elő. Így el ke rül he tő, hogy el na gyolt 
kö vet kez te té se ket von junk le, és ál ta lá nos ság ban be szél jünk a me leg és a lesz bi kus iden ti-
tás ról, il let ve iden ti tás po li ti ká ról.

 
replika200



 replika 201

Hi vat ko zott iro da lom

Butler, Judith (1990): Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity. London és New York: Routledge.
Foucault, Michel (1996): A sze xu a li tás tör té ne te. A tu dás aka rá sa. Ádám Pé ter ford. Bu da pest: Atlantisz.
Kalocsai Csilla (1997): Lesz bi kus iden ti tá sok az élet- és föltárulkozástörténetekben. Szak dol go zat, ELTE Kul tu rá-

lis Ant ro po ló gia Tan szék.
Plummer, Kenneth (1992): Speaking Its Name. Inventing a Lesbian and Gay Studies. In Modern Homosexualities. 

Fragments of Lesbian and Gay Experiences. Kenneth Plummer szerk., 3–25. London és New York: Routledge.
Rich, Adrienne (1994 [1980]): Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence. In The Lesbian and Gay 

Studies Reader. Henry Abelove, Michele Aina Barale és David M. Halperin szerk., 227–255. London és New 
York: Routledge.

Takács Judit (1994): A (me leg)mé dia sze re pe a ho mo sze xu á lis kö zös sé gek tár sa dal mi el vá rá sa i nak köz ve tí té sé ben. 
In A homoszexualitásról. Tóth László szerk., 119–129. Bu da pest: ELTE Szo ci o ló gi ai In té zet.

Takács Judit (1997): (Homo)sexual Politics. In Ambiguous Identities in the New Europe. Replika Special Issue. 
Hadas Miklós és Vörös Miklós szerk., 93–107. Budapest: Replika Kör.

Tóth László (1994): A homoszexualitásról. Bu da pest: ELTE Szo ci o ló gi ai In té zet.

 replika 201


