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Az, hogy a könyv utol só fe je ze te a „qu e er” fo gal -
má ról szól, az zal a koc ká zat tal jár, hogy össze -
fog la ló nak és va la mi fé le csúcs pont nak te kin tik 

ezt a ter mi nust, pe dig ér ve lé sem sze rint ta lán csak 
ez a legújabb ter mi nus egy ál lan dóan vál to zó meg -
ne ve zés sor ban. Tu laj don kép pen ép pen a ter mi nus 
tem po ra li tá sa az, ami a legin kább ér de kel ezen a 
pon ton: ho gyan le het sé ges, hogy egy meg ve tést ki -
fe je zô szót egy sze rûen meg vál toz tat tak – a brech ti 
ér te lem ben: „új ra- funk ci o nál ták” –, hogy új, meg -
erô sí tô je len té se ket nyer jen? Va jon az ér té ke lé sek 
egy sze rû meg for dí tá sá ról van szó, vagyis a „qu e er” 
je len té se vagy a múlt be li meg ve té sé, vagy a je len-, 
il let ve jö vô be li megerô sí té sé? Megôr zi és megis mét -
li-e ez a meg for dí tás a szó megalá zó tör té ne tét? Ami -
kor a szót le tag ló zó sér tés ként hasz nál ták a pa to lo -
gi zált sze xua li tás min den na pi in ter pel lá ció ja ként, 
hasz ná ló ját a nor ma li zá ció emb lé má já nak és egy -
ben esz kö zé nek po zí ció já ba ál lí tot ta; ki mon dá sá -
nak ese mé nye pe dig a sze xuá lis le gi ti má ció ha tá rai -
nak disz kur zív sza bá lyo zá sa volt. A he te ró világ nagy 
ré szé nek min dig is szük sé ge volt qu e er em be rek re, 
aki ket a szó per for ma tív ha tá sán át akart eluta sí ta -
ni. Ki le het-e most új ra sa já tí ta ni ezt a szót, s mik a 
fel té te lei és ha tá rai en nek a je len tô ség gel te li meg -
for dí tás nak? Nem is mét li-e meg a meg for dí tás az 
eluta sí tás lo gi ká ját, amely bôl ered? Va jon le gyôz he ti 
a ter mi nus a ben ne la ko zó sé re lem tör té ne tét? Va -
jon a tör té nel mi jó vá té tel ha té kony és el lenáll ha tat -
la nul von zó fan tá ziá já nak disz kur zív ese mé nye zaj -
lik ez eset ben? Mi kor és miért le het sé ges, hogy egy 
olyan szó, mint a „qu e er”, né melyek sze mé ben 
megerô sí tô je len tés mó do sí tá son megy át, míg pél -
dául a „nig ger”, a vál toz ta tás ra irá nyu ló né hány 
nem ré gi kí sér let el le né re, úgy tû nik, csak megerô -

sí te ni tud ja az ál ta la hor do zott fáj dal mat? Ho gyan 
és hol tör té nik az, hogy a dis kur zus megis mét li a 
sé rel met, s ho gyan és hol is mét li meg olyan mó don, 
hogy bár mi fé le erô fe szí tés egy adott szó re kon tex -
tu a li zá lá sá ra és je len té sé nek mó do sí tá sá ra ha tá rok -
ba üt kö zik – en nek a má sik, bru tá li sabb és en gesz -
tel he tet len is mét lés nek a ha tá rai ba?1 

A mo rál ge nea ló giá ja cí mû ta nul má nyá ban 
Nietzsche be ve ze ti a „je lö lô-lánc” fo gal mát: ér ve lé -
sét ol vas hat juk a dis kur zus ba ve tett utó pisz ti kus 
hit ként, amely az tán új ra fel buk kan Fo u cault disz -
kur zív ha ta lom-fel fo gá sá ban. Nietz sche sze rint „egy 
»tárgy«, egy szerv vagy egy szo kás egész tör té nel -
mét te kint het jük az újabb és újabb in terp re tá ciók 
és al kal ma zá sok fo lya ma tos je lö lô lán cá nak, s ezek -
nek az okai kö zött még csak szük ség sze rû kap cso -
lat sincs, el len ke zô leg, né ha vé let len sze rûen kö ve -
tik és váltják fel egy mást” (77). A je len tés-megújí -
tás „újabb és újabb” le he tô sé gei el vi leg a ter mi nu -
sok fel té te le zett tör té nel mi disz kon ti nui tá sá ból 
ered nek. De nem gya nús-e ma ga ez az alap fel té te -
le zés? Kö vet kez het-e a je len tés-megújí tás tisz tán a 
„je lek” tör té ne ti sé gé bôl? Il let ve van-e mód a je len -
tés-megújí tás kor lá tai ról (és az ál ta la ki sza bott kor -
lá tok ról) azt is tekin tet be vé ve gon dol kod ni, hogy 
haj la mos vissza térni „a ré gi hez” a tár sa dal mi erô -
vi szo nyok ban? És segít sé günk re le het-e ezen a pon -
ton Fo u cault, vagy ô is csak megis mét li Nietz sche 
re mény ke dô tó nu sát a ha ta lom dis kur zu sán be lül? 
Fo u cault va la mi fé le vi ta li tás sal ru ház za fel a ha tal -
mat, ami kor Nietz schét vissz han goz va azt mondja, 
hogy a ha ta lom „szün te len küz del mek és konf ron -
tá ciók so ra, (…) ame lyek egyik pil la nat ról a má -
sik ra jön nek lét re, min den pon ton, vagy in kább 
min den vi szony ban, egyik pont ról a má sik ra”.2 

JU DITH BUT LER 

Kri ti kus qu e er ség 
 
 

„A dis kur zus nem az élet, ide je nem a mi idônk.”  
Mi chel Fo u cault: Po li tics and the Stu dy of Dis co ur se

1 Ez a kér dés köz vet le nül kap cso ló dik a „gyû lö let be széd” gyak ran tár gyalt prob lé ma kö ré hez.  
2 Fo u cault, Hi sto ry of Se xu a lity, I, 92–93. 
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Sem a ha ta lom, sem a dis kur zus nem vál toz tat -
ha tó meg csak úgy bár me lyik pil la nat ban; nem 
olyan súly ta la nok, mint aho gyan azt a ra di ká lis új -
ra  je lö lés utó pis tái sej te tik. Mégis, ho gyan ér tel mez -
zük a szó hasz ná la tok fel gyü lem lô ha tá sa ként kon -
ver gá ló ere jü ket, amely egy szer re nyom ja el és te -
szi le he tô vé át dol go zá su kat? Ho gyan le het, hogy a 
dis kur zus nyil ván va lóan sér tô ha tá sai, ha fáj dal mas 
mó don is, erô for rás sá, a je len tés-megújí tás gya kor -
la tá nak alap já vá vál hat nak? Nem csu pán az a kér -
dés, ho gyan seb zi meg a dis kur zus a tes te ket, ha -
nem az is, hogy bi zo nyos sé rel mek ho gyan lök nek 
bi zo nyos tes te ket a ren del ke zés re ál ló on to ló giák 
ha tá rai ra – a megért he tô ség ren del ke zés re ál ló sé -
mái nak ha tár vo na lai ra. Ho gyan le het to váb bá, hogy 
az eluta sí tot tak mégis elô lép nek, s az ôket meg ta -
ga dó dis kur zu so kon át, il let ve azok el le né ben meg -
fo gal maz zák kö ve te lé sei ket? 

 
A per for ma tív ha ta lom 

 

E ve Sedg wick újabb ta nul má nyai a qu e er per -
or ma ti vi tás ról nem csak az zal fog lal koz nak, 
hogy a be széd ak tus-el mé le tek ho gyan hoz ha -

tók össze füg gés be a qu e er gya kor la tok kal, ha nem 
azt a kér dést is fel te szik, hogy ho gyan le het sé ges, 
hogy a „qu e e re lés” olyan fon tos és ma ra dan dó je -
len tôsé gû mo men tum a per for ma ti vi tás ban.3 J. L. 
Aus tin per for ma ti vi tás ról szó ló pél dái ban a há zas -
sá gi ce re mó nia áll a kö zép pont ban, s ez azt su gall -
ja, hogy a tár sa dal mi kö te lék he te ro sze xu a li zá ci ó -
ja a meg ne ve zett dol got egy szer s mind meg va ló sí -
tó be széd ak tu sok pa ra dig ma ti kus for má ja. A „há -
zas tár sak ká nyil vá ní ta lak” ki je len tés élet re kel ti azt 
a vi szonyt, ame lyet meg ne vez. De hon nan és mi -
kor tól szár ma zik egy ilyen per for ma tív be széd ak -
tus ereje, és mi tör té nik ak kor, ami kor a per for ma -

tív be széd ak tus nak ép pen az a cél ja, hogy le bont -
sa a he te ro sze xuá lis szer tar tás vé lel me zett ere jét? 

A per for ma tív ak tu sok ha tal mi be széd for mák: a 
leg több per for ma tív be széd ak tus pél dául olyan ál -
lí tás, amely a ki mon dás köz ben va la mi lyen cse le -
ke de tet is vég re hajt, és kö te le zô erô vel bír.4 A per -
for ma tív be széd ak tu sok a fel ha tal ma zás és a bün -
te tés há ló za tá ban nye rik el ér tel mü ket: ál ta lá ban 
ide tar toz nak a bí ró sá gi íté le tek, a ke resz te lé sek, 
beik ta tá sok, a tu laj don jo gi dek la rá ciók – olyan ki -
je len té sek, ame lyek nem csak hogy vég re haj ta nak 
egy cse le ke de tet, ha nem kö te le zô erô vel is fel ru -
ház zák. Ha össze kap csol juk a dis kur zus ha tal mát, 
hogy lét re hoz za azt, amit meg ne vez, va la mint a per -
for ma ti vi tás kér dé sét, ak kor azt mond hat juk, hogy 
a per for ma tív be széd ak tus olyan te rü le tet je löl ki, 
ahol a ha ta lom dis kur zus ként mû kö dik.  

Fon tos vi szont meg je gyez ni, hogy nincs olyan 
szub jek tum ként le ké pez he tô ha ta lom, amely vég -
re hajt va la mi lyen cse lek vést, ha nem egy több szö -
rö sen megis mé telt cse lek vés rôl van szó, ami ma ga 
a ha ta lom, a ma ga ál lan dó sá gá val és ins ta bi li tá sá -
val. Nem annyi ra egy sze ri és szán dé kos „cse lek vés -
rôl” van te hát szó, mint in kább a ha ta lom és a dis -
kur zus olyan ne xu sá ról, amely megis mét li vagy utá -
noz za a ha ta lom disz kur zív gesz tu sait. A bí ró, ami -
kor ha tal má nál fog va ér vény be he lye zi az ál ta la 
meg ne ve zett szi tuá ciót, min dig csak idé zi az al kal -
ma zott tör vényt, s en nek az idé zet nek a ha tal ma 
ad ja a per for ma tív be széd ak tus kö te le zô vagy va -
la mi vel fel ru há zó ér vé nyét. És bár úgy tûn het, hogy 
sza vai nak kö te le zô ér vé nye aka ra ta ere jé bôl vagy 
egy megelô zô au to ri tás tól szár ma zik, en nek in kább 
az el len ke zô je igaz: a tör vény idé zé sén át jön lét re 
a bí ró „aka ra tá nak” lát ha tó le nyo ma ta, s ala po zó -
dik meg a tex tu á lis au to ri tás el sôbb sé ge.5 A bí ró 
be széd ak tu sa a ha gyo mány in vo ká ció ján ke resz tül 

3 Lásd Eve Kos sofs ky Sedg wick Qu e er Per for ma ti vity cí mû ta nul má nyát (GLQ, vol. 1., no. 1., Spring 1993). Pro vo ka tív 
gon do lat me ne te nagy ban se gít sé gem re volt, és ar ra ösz tön zött, hogy új ra gon dol jam a társadalmi nem és a per for ma ti vi -
tás kap cso la tát.  

4 Ter mé sze te sen so ha nem egé szen pon tos meg fo gal ma zás, ha azt mond juk, hogy a nyelv vagy a dis kur zus „per for ma tív 
ak tust hajt vég re”, mert nem biz tos, hogy a nyelv el sôd le ge sen egy sor „ak tus ból” áll. Hi szen az „ak tus nak” ezt a leírá sát 
nem le het fenn tar ta ni, ha ab ból a tró pus ból in du lunk ki, amely az ak tust egy sze ri ese mény ként ha tá roz za meg, mert min -
dig ki de rül, hogy az ak tus ko ráb bi ak tu sok ra utal, és „ak tu sok” is mét lé sé re, s ezt ta lán meg fe le lôbb idé zet lánc ként leír -
ni. Paul de Man a „Rhe to ric of Per su a si on” [„A meg gyô zés re to ri ká ja”] cí mû ta nul má nyá ban rá mu tat, hogy a tény megál -
la pí tó és a per for ma tív ki je len té sek kö zöt ti kü lönb ség té telt le he tet len né te szi mind ket tô fik ci o ná lis státusa: „…a nyelv 
per for ma tív ké pes sé ge éppúgy fik ci o ná lis, mint a nyelv ki je len tô ké pes sé ge” (129.). Ki csit ké sôbb pe dig azt ír ja, hogy „ha 
a re to ri kát meg gyô zés nek te kint jük, ak kor per for ma tív, de ha tró pu sok rend sze ré nek, ak kor de konst ru ál ja sa ját per for -
ma tív ak tu sait” (130–131, in Al le go ries of Re a ding [Ya le Uni ver sity Press, New Ha ven, 1987]).  

5 A kö vet ke zôk ben el sô sor ban az Aus tin ál tal il lo ku ci o ná ris nak ne ve zett per for ma tív be széd ak tu sok áll nak fi gyel mem kö -
zép pont já ban: ezek ben az ak tus kö te le zô ere je lát szó lag a be szé lô szán dé ká ból vagy aka ra tá ból kö vet ke zik. Der ri da 
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tesz szert kö te le zô ér vé nyé re; a kö te le zô ér vény 
alap ja nem a bí ró szub jek tu má ban, s nem is az ô 
aka ra tá ban ke re sen dô, ha nem ab ban az idé zet a la -
pú örök ség ben, amely le he tô vé te szi, hogy egy ma 
le zaj ló „ak tus” a kö te le zô ér vé nyû kon ven ciók lán -
co la tá nak kon tex tu sá ban áll jon elénk.  

Ahol lé te zik egy „én”, amely ki mond va la mit, 
be szél, s ezál tal va la mi lyen ha tást hoz lét re a diskur -
zus ban, ott elô zô leg már lé tez nie kell egy dis kur -
zus nak, amely megelô zi ezt az „ént” és le he tô sé ge -
ket ad ne ki, s meg for mál ja a nyelv ben aka ra tá nak 
kény sze rí tô pá lyá ját. Így te hát nincs a dis kur zus 
mö gött ál ló, aka ra tát vagy szán dé kát a dis kur zuson 
át vég re haj tó „én”. El len ke zô leg, az „én” csak azáltal 
jön lét re, hogy va la mi hív ja, meg ne ve zi, meg szó -
lít ja, in ter pel lál ja, hogy az al thus se ri ter mi nus sal 
él jünk, és ez a disz kur zív megala po zás az „én” elôtt 
zaj lik: az „én” tran zi tív in vo ká ció ja. Csak ak kor 
mond ha tom, hogy „én”, ha elô ször meg szó lí tot tak, 
és ez a meg szó lí tás mo bi li zál ta he lye met a be széd -
ben; pa ra dox mó don a tár sa dal mi felis mert ség disz -
kur zív fel té te le megelô zi és meg szab ja a szub jek tum 
for má ció ját: a felis me rés nem va la mi olyas mi, ami -
ben a szub jek tum ré sze sül, ha nem ma ga a felis me -
rés ala kít ja ki a szub jek tu mot. A tel jes felis me rés 
(vagyis hogy va la ki tel je sen el fog lal ja a tár sa dal mi 
iden ti tá sát beik ta tó és mo bi li zá ló ne vet) le he tet len -
sé ge azt je len ti, hogy a szub jek tum-for má ció insta -
bil, és so ha nem le het tel jes. Az „én” te hát az „én” 
he lyé nek az idé zé se a be széd ben, s ez a hely bi zo -
nyos fo kú el sôbb ség gel és ano ni mi tás sal bír az ál -
ta la ve zé relt élet hez ké pest: ez az en gem megelô zô 
és meg ha la dó név tör té nel mi re ví zió alá ve he tô le -
he tô sé ge, amely nél kül azon ban nem be szél he tek.  

 
Qu e er ba jok 

 

A „qu e er” ter mi nus olyan in ter pel lá ció, amely a 
per for ma ti vi tá son be lül fel ve ti a ha ta lom és el -
len zé ke, va la mint a sta bi li tás és a vál to zé kony -

ság kér dé sét is. Hosszú idôn át olyan nyel vi gya -
kor lat ként mû kö dött, amely nek cél ja az ál ta la meg -
ne ve zett szub jek tum meg szé gye ní té se volt, vagy 
még in kább az, hogy ezen a meg szé gye ní tô meg -

szó lí tá son át hoz zon lét re bi zo nyos szub jek tu mo -
kat. A „qu e er” ép pen a megis mé telt in vo ká ción át 
nye ri el az ere jét: ezen ke resz tül kap cso ló dott össze 
a vá do lás sal, a pa to lo gi zá ció val és a sér tés sel, s te -
rem tett kö te lé ket ho mo fób kö zös sé gek kö zött az 
idôk so rán. Az in ter pel lá ció múlt be li in ter pel lá ció -
kat vissz han goz, s össze kö ti a be szé lô ket – mint ha 
uni szó nó ban be szél né nek az idôn át. Eb ben az érte -
lem ben min dig egy kép ze let be li kó rus gú nyo ló dik 
így: „qu e er”! Mi lyen mér ték ben mû kö dött és mû -
kö dik te hát a „qu e er” mint per for ma tív be széd aktus 
a há zas sá gi ce re mó nia „há zas tár sak ká nyil vá ní ta -
lak”-ja mel lett, an nak de for má ció ja ként? Ha a per -
for ma tív be széd ak tus a tár sa dal mi kö te lék he te ro -
sze xu a li zá ci ó ját ered mé nye zô szank ció ként mû kö -
dik, ta lán pon to san ab ban a meg szé gye ní tô ak tus -
ban is já ték ba áll, amely „le qu e e re zi” mind azo kat, 
akik el lenáll nak en nek a tár sa dal mi for má ció nak, 
vagy ép pen csak el len zik, s azo kat is, akik he gemo -
ni kus tár sa dal mi szen te sí tés nél kül él nek ben ne.  

Ha már itt tar tunk, fon tos hang sú lyoz ni, hogy 
az is mét lés so ha nem egy sze rûen má so lat. S az az 
„ak tus”, amely nek so rán egy név jo gok kal ru ház fel 
vagy ép pen meg foszt jo gai tól egy bi zo nyos tár sa -
dal mi vagy sze xuá lis kap cso lat rend szert, szük ség -
sze rûen is mét lés. „Le het ne-e bár mi lyen per for matív 
be széd ak tus si ke res – te szi fel a kér dést Der rida –
, ha meg for má lá sa nem is mé tel ne meg egy »kó dolt« 
vagy megis mé tel he tô ki je len tést, (…) ha nem vol -
na va la mi fé le kép pen azo no sít ha tó »idé zet«?”6 Ha 
egy per for ma tív be széd ak tus át me ne ti leg si ke res 
(s én azt gon do lom, hogy a „si ker” min dig csak át -
me ne ti le het), an nak nem az az oka, hogy va la mely 
szán dék si ke re sen ve zér li a ki mon dás ak tu sát, ha -
nem az, hogy ez az ak tus ko ráb bi ak tu so kat vissz -
han goz, és egy megelô zô, ha ta lom mal fel ru há zott szo -
kás kész let is mét lé sén vagy idé zé sén át hal moz za fel 
auto ri tá sá nak ere jét. Ez te hát azt je len ti, hogy a per -
for ma tív ak tus annyi ban „mû kö dik”, amennyi ben 
az ôt al ko tó és mo bi li zá ló kon ven ciók ra tá masz ko -
dik, bár ugyanak kor el is fe di ôket. Eb ben az ér te -
lem ben sem mi lyen ter mi nus vagy ál lí tás nem funk -
cio nál hat per for ma tív ként a ha ta lom fel hal mo zó -
dó és el lep le zô tör té ne ti sé ge nél kül.  

a Si gna tu re, Event, Con text [Aláírás, ese mény, kon tex tus] cí mû ta nul má nyá ban azt mond ja, hogy az a kö te le zô erô, amit 
Aus tin a be szé lô szán dé ká nak tu laj do nít az ilyen il lo ku ci o ná ris ak tu sok ban, in kább a be széd idé zô e re jé nek tu laj do nít -
ha tó, a be széd ak tus au to ri tá sát megala po zó megis mé tel he tô ség nek, amely ugyanak kor megala poz za nem-szin gu lá ris jel -
le gét is. Eb ben az ér te lem ben min den „ak tus” vissz hang vagy idé zet lánc, és idéz he tô sé ge ad ja a be széd ak tus per for ma tív 
ere jét.  

6 Uo., 18.
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A per for ma ti vi tás nak ez a fel fo gá sa azt imp li kál -
ja, hogy a dis kur zus nak tör té ne te van,7 amely nem -
csak hogy megelô zi ak tuá lis hasz ná la tát, ha nem 
egy szer s mind ezek fel té te lét is je len ti, és hogy ez a 
tör té ne lem ha té ko nyan de cent rál ja azt a ki zá ró lag 
a je len bôl kiin du ló né ze tet, amely sze rint a szub -
jek tum a ki mon dott dol gok ki zá ró la gos ere det-
pont ja és tu laj do no sa.8 S azt is je len ti, hogy azok 
a ter mi nu sok, ame lyek re mindazonál tal igényt tar -
tunk, mert ra gasz ko dunk hoz zá, hogy raj tuk ke -
resz tül po li ti zál juk az iden ti tást és a vá gyat, gyak -
ran meg kö ve te lik, hogy szem be for dul junk az ôket 
al ko tó tör té ne ti ség gel. Mind annyiun kat, akik meg -
kér dô je lez zük a mai iden ti tás ka te gó riák csak a je -
lent fi gye lem be ve vô fel té te le zé seit, idôn ként az a 
vád ér, hogy de po li ti zál juk az el mé le tet. Ha igaz vi -
szont, hogy a szub jek tum ge nea lo gi kus kri ti ká ja 
ma gá val von ja azok nak a szub jek tu mot al ko tó és 
ki zá rás-a la pú ha tal mi vi szo nyok nak a meg kér dô -
je le zé sét, ame lye ken át a mai disz kur zív erô for rások 
kiala kul nak, nyil ván va ló, hogy a qu e er szub jek tum 
kri ti ká ja alap ve tô fon tos sá gú a qu e er po li ti ka fo -
lya ma tos de mok ra ti zá ló dá sa szem pont já ból. Akár -
mennyi re el ke rül he tet len, hogy iden ti tás-ki je lö lô 
ter mi nu so kat hasz nál junk, akár mi lyen megerô sí -
te ni va ló is az „elô bú jás”, eze ket a fo gal ma kat mégis 
ér de mes meg vizs gál ni, s kri ti ku san szem lél ni mû -
kö dé sük nek azo kat az ele meit, ame lyek va la mi nek 
a ki zá rá sán ala pul nak. Ki nek is áll mód já ban tör -
té nel mi leg a vá lasz tás, hogy elô búj jon, ki en ged -
he ti ezt meg ma gá nak? Va jon az egye te mes „elô bú -
jás” kö ve te lé sé nek nin csen-e je lö let le nül is osz tály-
jel le ge? Kit rep re zen tál a „qu e er” ter mi nus me lyik 
hasz ná la ta, és kit zár ki? Kik azok, akik szá má ra a 
ter mi nus át hi dal ha tat lan konf lik tust te remt fa ji, et -
ni kai vagy val lá si ho va tar to zá suk és a sze xuá lis po -
li ti ka kö zött? Mi lyen faj ta po li ti kai megol dá so kat 
tesz le he tô vé a ter mi nus egy-egy hasz ná la ta, és mi -
lyen megol dá so kat szo rít a hát tér be és tesz lát ha -

tat lan ná? Eb ben az ér te lem ben a qu e er szub jek tum 
ge nea lo gi kus kri ti ká ja köz pon ti je len tô ség gel bír a 
qu e er kri ti ká ban, hi szen ez te rem ti meg az ak ti viz -
mus ön ma gá ra kri ti ku san ref lek tá ló di men zió ját, 
és fo lya ma to san em lé kez tet rá, hogy igenis fi gyel -
jünk oda az ak ti viz mus egyik leg na gyobb ra ér té -
kelt kor társ pre misszá já nak ki zá rás ra haj la mos mû -
kö dés mód jai ra.  

Bár mennyi re szük sé ges is az iden ti tás ka te gó -
riák hoz fo lya mod ni a po li ti kai kö ve te lé sek megerô -
sí té se ér de ké ben, s bár mi lyen alap ve tô, hogy min -
den ki igényt tart has son az ön meg ne ve zés jo gá ra, 
és meg ha tá roz has sa, mi lyen fel té te lek kö zött hasz -
nál ják azt a ne vet, amellyel meg ne ve zi ma gát, a dis -
kur zus ban min den kép pen le he tet len ezt a faj ta 
ural mat fenn tar ta ni az iden ti tás ka te gó riák al kal ma -
zá sa fö lött. Ez nem azt je len ti, hogy fel tét le nül el 
kell vet ni az iden ti tás ka te gó riák hasz ná la tát: de nem 
fe lejt het jük el, hogy min den iden ti tás ka te gó ria 
hasz ná la ta koc ká za tok so rá val jár. Pa ra dox mó don 
ép pen a név tör té ne ti sé ge kér dô je le zi meg, hogy az 
ön meg ne ve zés va ló ban ön meg ha tá ro zás is le het-e, 
aho gyan so kan el vár nák: a szó hasz ná la tá nak tör -
té ne ti sé ge, ami so ha nem ural ha tó, de ha tá ro kat 
szab ép pen an nak a hasz ná lat nak, amely ma az 
auto nó miát jel ké pe zi; és a jö vô be li tö rek vé sek is, 
hogy a ter mi nust a mai hasz ná la tai el le né ben hasz -
nál ják – s ez meg ha lad ja azok kom pe ten ciá ját, akik 
pon to san meg akar ják ha tá roz ni az egyes ter mi nu -
sok hasz ná la tá nak je len be li fel té te leit.  

Ha az a cél, hogy a „qu e er” ter mi nus a kol lek tív 
vi ták he lye le gyen, kiin du lá si pont a tör té nel mi ref -
le xiók és a jö vô re vo nat ko zó el kép ze lé sek szá má -
ra, ak kor meg kell ma rad nia an nak, amit a je lenben 
so ha nem le het tel je sen bir to kol ni, ha nem min dig 
csak új ra fel hasz nál ni, ki csa var ni, el té rí te ni elô zô 
hasz ná la tá tól a kü lön fé le fel me rü lô, egy re nö vek -
vô ha tó kö rû po li ti kai cé lok fe lé. Ez azt is je len ti, 
hogy két ség te le nül fel kell ad ni, ha a po li ti ka te rén 

7 A dis kur zus tör té ne ti sé ge pe dig azt is imp li kál ja, hogy a tör té ne lem al kot ja ma gát a dis kur zust is. Nem pusz tán ar ról van 
te hát szó, hogy a dis kur zu sok a tör té ne lem be ágya zód nak, ha nem hogy már a felépí té sük ben ott rej lik tör té nel mi jel le gük. 
A tör té ne ti ség olyan ter mi nus, amely köz vet le nül utal a tör té ne lem kons ti tu tív jel le gé re a disz kur zív gya kor la tot il le tôen, 
vagyis hogy olyan fel té telt ké pez, amely ben a „gya kor lat” nem lé tez het ne az ôt te rem tô ha gyo mány ré te gei tôl füg get le -
nül: ezek hoz zák lét re, s ál ta luk lesz ol vas ha tó vá.  

8 Egy vizs gá ló dás ál lí tá som sze rint ak kor in dul ki va kon ki zá ró lag a je len bôl, ha (a) egy sor ál lí tást uni ver za li zál, ak kor is, 
hogy ezt a gya kor la tát tör té nel mi és kul tu rá lis ki hí vá sok érik, vagy (b) ha mi san uni ver za li zál egy sor tör té nel mi leg speci -
fi kus kon dí ciót vagy ter mi nust. Egyes hely ze tek ben a két gesz tus össze is ol vad hat. Hi ba vol na vi szont azt ál lí ta ni, hogy 
min den kon cep tu á lis vagy fi lo zó fiai nyelv ilyen mó don ki zá ró lag a je len bôl in dul ki, mert ez az ál lí tás egyen ér té kû volna 
az zal a kö ve te lés sel, hogy min den fi lo zó fia le gyen tör té ne lem. Fo u cault ge nea ló gia-fo gal mát olyan spe ci fi ku san fi lo zó fiai 
gya kor lat ként ér tel me zem, amely a ha mi san uni ver zá lis nak te kin tett fo gal mak hasz ná la tát és mû kö dé sét akar ja meg mu -
tat ni és vé gig kö vet ni. Kö szö nöm Mary Poo ve ynek és Joan W. Scott nak, hogy meg vi lá gí tot ták ne kem ezt a fo gal mat. 
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ha té ko nyabb ter mi nu sok je len nek meg a szí nen. 
Ez pe dig könnyen elô for dul hat, ha te ret akar ad ni 
a de mok rá ciát elô se gí tô vi ták nak (és nem el csen -
de sí te ni ôket), ame lyek új ra raj zol ják, aho gyan min -
dig is ezt tet ték, a moz ga lom kon túr jait, elô re soha 
nem egé szen lát ha tó mó do kon.  

Le het sé ges, hogy az ön meg ne ve zés imp li kál ta 
au to nó mia ön hitt sé ge a csak a je len bôl kiin du ló 
ön hitt ség pa ra dig ma ti kus ese te: a hit, hogy van egy 
sze mély, aki megér ke zik a vi lág ba, a dis kur zus ba, 
és nincs tör té nel me, s hogy ez a sze mély megal kot -
ja ma gát a név va rá zsá ban és azon át, hogy a nyelv 
egy „aka ra tot” vagy „vá lasz tást” fe jez ki, s nem a 
dis kur zus és a ha ta lom össze tett és kons ti tu tív tör -
té nel mét – holott ezek al kot ják a min dig am bi va -
lens erô for rá so kat, ame lye ken át a qu e er ter mi nus 
ha tó ere je ki- és átala kul. A tör té ne ti ség nek eb ben 
a lán cá ban lát ni te hát a qu e er ha tó ere jét, an nak el -
fo ga dá sát je len ti, hogy a múlt ban és a jö vô ben egy -
aránt sok fé le kény szer hat, ame lyek egy szer re jel -
lem zik a ha tó erô ha tá rait és legin kább ha tal mat adó 
fel té te leit. Akár mennyi re ex pan zív nak akar ják is so -
kan té te lez ni a „qu e er” ter mi nust, hasz ná la tai több 
egy mást át fe dô felosz tást is le he tô vé tesz nek: bi zo -
nyos kon tex tu sok ban a ter mi nus egy fia ta labb ge -
ne rá ciót vonz, amely el len akar áll ni az in kább in -
téz mé nye sí tett és re for mis ta po li ti ká nak, amit gyak -
ran a „lesz bi kus és me leg” meg ne ve zés je lez; egyes 
kon tex tu sok ban (és sok szor ugyanab ban a kon tex -
tus ban) egy túl nyo mó részt fe hér moz gal mat je löl, 
amely nem fog lal ko zik iga zán ala po san az zal, hogy 
a „qu e er” ho gyan mû kö dik – vagy ho gyan nem mû -
köd het – a nem-fe hér kö zös sé gek ben; és míg egyes 
ese tek ben mo bi li zá ló erô a lesz bi kus ak ti viz mus 
szá má ra9, más kor a ter mi nus ha mi san egy sé ges nek 
té te le zi a nô ket és a fér fia kat. Le het sé ges, hogy a ter -
mi nus kri ti ká ja új len dü le tet ad mind a fe mi nis ta, 
mind pe dig a rassziz mus-el le nes irány nak a leszbikus 
és me leg po li ti ká ban, vagy a koa lí ciós együtt mûkö -
dés új le he tô sé geit nyit ja meg, ame lyek nem abból 
in dul nak ki, hogy az ér dek cso por to kat egymástól 
ra di ká li san el kü lö nít he tô nek té te le zik. A terminus 
hasz ná la tát hasz ná lói és kri ti zá lói új ra át gon dol -
hat ják, ele mei re bont hat ják, vagy ép pen elavult nak 
te kint he tik – olyan mér ték ben, amennyi re en ged a 

kö ve te lé sek nek, ame lyek ép pen az ôt mo bi li zá ló 
ki zá rá sok miatt mon da nak ne ki el len.  

Ugyanúgy, ahogy nem a sem mi bôl te remt jük a 
„sza bad sá gun kat” rep re zen tá ló po li ti kai ter mi nu so -
kat, fe le lô sek va gyunk a tár sa dal mi sé rel mek fáj dal -
mát hor do zó ter mi nu so kért is. Ez per sze nem azt 
je len ti, hogy ezek a ter mi nu sok nem szük sé ge sek a 
po li ti kai dis kur zus ban, il let ve an nak átala kí tá sá hoz.  

Ezért van az, hogy po li ti kai lag szük sé ges olyan 
ki fe je zé se ket hasz nál ni, mint a „nôk”, a „qu e er”, a 
„me leg” és a „lesz bi kus” – ép pen mert ezek a ter -
mi nu sok mond hat ni igényt tar ta nak ránk, tu da tos 
vizs gá ló dá sun kat megelôz ve. For dít va is igaz vi -
szont, hogy szük sé ges igényt tar ta nunk ezek re a 
ki fe je zé sek re, hogy szem be sze gül jünk ho mo fób 
hasz ná la tuk kal a jog ban, a köz ér de kû in téz mé nyek 
nyel ve ze té ben, az ut cán és a „ma gán élet ben”. De 
az a szük ség, hogy mo bi li zál juk „az iden ti tás szük -
ség sze rû hi bá ját” (Spi vak ki fe je zé sé vel él ve), min -
dig el len tét ben fog áll ni a meg ne ve zés de mok ra ti -
kus kri ti ká já val, amely azt cé loz za, hogy ne hasz -
nál ják rasszis ta és nô gyû lö lô disz kur zív re zsi mek 
ré sze ként. Ha a „qu e er” po li ti ka úgy ál lít ja be ma -
gát, mint ha füg get len len ne a ha ta lom eme más -
faj ta mo da li tá sai tól, el ve szí ti de mok ra ti zá ló ké pes -
sé gét. A „qu e er” po li ti kai de konst ru á lá sá nak nem 
az a cél ja, hogy meg bé nít sa az ilyen ter mi nu sok 
hasz ná la tát, ha nem ideá lis eset ben az, hogy ki ter -
jessze a ha tó kö rü ket, hogy el gon dol kod tas son 
min den kit, mi lyen áron és mi lyen cél lal hasz nál -
ják a ter mi nu so kat, és mi lyen ha tal mi vi szo nyo -
kon ke resz tül jöt tek lét re az ef fé le ka te gó riák. 
Egyes kor társ, rassziz mus sal fog lal ko zó el mé le tek 
rá mu tat nak, ho gyan szol gál ja a „faj” [ra ce] fo gal -
má nak hasz ná la ta a „rassziz must”, s hogy po li ti -
kai lag tu da to sab ban kel le ne vizs gál ni a faj jal va ló 
fel ru há zás [ra ci a li za ti on], vagyis a faj for má ció já -
nak fo lya ma tát.10 Ez nem azt je len ti, hogy meg 
akar nák til ta ni a ter mi nus hasz ná la tát – vi szont 
fenn tart ják, hogy for má ció já nak ku ta tá sa össze fo -
nó dik az zal a kér dés sel, hogy mi fo rog koc kán a 
ter mi nus hasz ná la tá val. Ez vo nat koz hat a qu e er 
stú diu mok ra is, vagyis a kér dés fel te vé sek ma guk -
ban fog lal hat ják (a) a ho mo sze xua li tás(ok) for má -
ció já nak ku ta tá sát is (ez pe dig tör té ne ti kér dés fel -

 9 Lásd Cher ry Smyth, Les bi ans Talk Qu e er No ti ons, Scar let Press, Lon don, 1992.  
10 Lásd Omi és Wi nant, Ra ci al For ma ti on in the United States: From the 1960s to the 1980s,  

Az el len ke zô nem ru há za ta (il let ve gyak ran an nak sti li zált, el túl zott, di rekt vagy in di rekt mó don hu mo ros-gu nyo ros ra 
tor zí tott vál to za ta), vagy olyan em ber, aki eze ket sze re ti vi sel ni. Drag elôadó mû vész/show: transz vesz ti ta elôadó mû -
vész/show. (A ford.)
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te vés, te hát nem te kint he ti sta bil nak a ter mi nust, 
az er re irá nyu ló po li ti kai nyo más el le né re sem), és 
(b) a ter mi nus mai de for ma tív és fél re sa já tí tó ere jét 
is. Egy ilyen mó don fel vá zolt tör té ne lem ben rész -
ben az fo rog koc kán, hogy fel kell is mer ni: a ho -
mo sze xua li tás for má ció ja el té rô mó don je le nik 
meg az et ni kai- és rassz-ha tá ro kon át, ez pe dig ma -
gá ban fog lal ja azt a kér dést is, hogy a fa ji és rep -
ro duk tív vi szo nyok mi lyen mó don je len nek meg 
a dis kur zu sok ban, egy más sal át fe dés ben.  

Fel me rül a kí sér tés, hogy azt mond juk: az iden -
ti tás ka te gó riák azért elég te le nek, mert min den 
szub jek tum-po zí ció nem egy ön te tû ha tal mi vi szo -
nyok kon ver gen ciá já nak he lye. De ez a meg fo gal -
ma zás ki ke rü li a szub jek tum ra di ká lis meg kér dô -
je le zé sé nek le he tô sé gét, amit pe dig ezek a kon ver -
gá ló vi szo nyok imp li kál nak. Mert nincs önazo nos 
szub jek tum, amely mintegy ott hont ad na ezek nek 
a vi szo nyok nak, vagy hor doz ná ôket: nincs egy 
olyan lo cus, ahol ezek a vi szo nyok kon ver gál nak. 
Eb ben a kon ver gá lás ban és meg fo gal ma zás-át fe dés -
ben rej lik a szub jek tum ról al ko tott mai ké pünk lé -
nye ge. Más sza vak kal: a szub jek tum mint önazo -
nos en ti tás nem lé te zik töb bé.  

Ez az oka an nak, hogy a iden ti tás ka te gó riák ál -
tal vég re haj tott ideig le nes to ta li zá ció min den eset -
ben szük ség sze rûen: hi ba. És ha az iden ti tás szük -
ség sze rûen hi ba, ak kor le het ugyan, hogy a „qu eer” 
szük sé ges mint egy faj ta oda tar to zást megerô sí tô 
ter mi nus, de nem fog ja tel je sen leír ni azo kat, aki -
ket szán dé ka sze rint rep re zen tál ni akar. Eb bôl ki -
fo lyó lag szük sé ges be lát ni a ter mi nus eset le ges sé -
gét: hagy ni kell, hogy le gyôz zék azok, aki ket a ha -
tá rain kí vül re keszt, pe dig jog gal vár hat nák el, hogy 
rep re zen tál ja ôket, hagy ni kell, hogy új, a je len ben 
még nem lát ha tó je len té se ket ve gyen fel, mert a fia -
ta labb ge ne rá ciók po li ti kai szó tá rá ban a je len le gi -
tôl na gyon is el té rô ér de kek is meg je len het nek. Hi -
szen ma ga a „qu e er” ter mi nus is ép pen hogy egy új 
disz kur zív gyûj tô-jel szó volt a fia ta labb lesz bi ku -
sok és me leg fér fiak, vagy más kon tex tu sok ban a 
lesz bi kus in ter ven ciók szá má ra, vagy megint más 

kon tex tu sok ban azok nak a bi sze xuá li sok nak és he -
te rók nak, akik szá má ra a ter mi nus a ho mo fó bi a -
el le nes po li ti zá lás hoz va ló csat la ko zá si pon tot je -
lö li. Azt, hogy olyan disz kur zív hely le het, amely -
nek hasz ná la tát so ha nem le het tel je sen elô re sza -
bá lyoz ni, nem csak azért kel le ne fenn tar ta ni, hogy 
foly ta tód has son a qu e er po li ti ka de mok ra ti zá ló dá -
sa, ha nem azért is, hogy meg le hes sen mu tat ni, 
megerô sí te ni és fo lya ma to san át dol goz ni a ter mi -
nus spe ci fi kus tör té ne ti sé gét.  

 
A társadalmi nem per for ma ti vi tá sa és a drag 
 

M i az össze füg gés a disz kur zív je len tés-vál -
tozta tás és a ne mi pa ró dia vagy sze rep-a la -
kí tás fo gal ma kö zött, il let ve van-e egyál ta lán 

köz tük össze füg gés? Elô ször is: mit ér tünk azon, 
hogy a társadalmi nem sze rep a la kí tás ként is fel fog -
ha tó? Azt je len ti-e, hogy va la ki ma gá ra vesz egy ál -
ar cot vagy sze re pet, mert van egy „va la ki”, aki 
megelô zi ezt a „fel vé telt”, aki a kez de tek tôl va la mi 
más, mint a ne me? Vagy eset leg ez a pan to mim, ez 
a sze repala kí tás ma ga megelô zi és for mál ja a „va -
la kit”, s forma tív elô fel té te le ként mû kö dik, nem 
pe dig va la mi fé le já ru lé kos, el vi leg nél kü löz he tô for -
tély ról van szó? 

A nem drag ként va ló elem zé se az el sô mo dell 
sze rint egy sor kö rül mény bôl kö vet ke zik. Az egyi -
ket én is fel hoz tam, ami kor a dra get a per for ma ti -
vi tás egyik pél dá ja ként idéz tem, amelyet né há nyan 
az tán úgy ér tel mez tek, hogy a per for ma ti vi tás példa -
sze rû ese té rôl van szó. Az, hogy a drag per for matív, 
még nem je len ti azt, hogy a per for ma ti vi tás min -
den for má ját drag ként kel le ne ér tel mez ni. Gen der 
Tro ub le cí mû köny vem ak kor je lent meg, ami kor 
sok ta nul mány író azt fej te get te, hogy „a ru ha te szi 
a nôt”, de én so ha nem gon dol tam, hogy a tár sadal -
mi nem olyan vol na, mint a ru ha, vagy hogy a ruha 
ten né a nôt. Eh hez jöt tek még a fel tá ma dó que er 
moz ga lom új po li ti kai meg fo gal ma zás-igé nyei, 
ame lyek kö zött köz pon ti sze re pet nyert a színhá zi 
mû kö dés hang sú lyo zá sa és nyil vá nos sá té te le.11 

11 A teát rá lis ság et tôl még nem tel je sen in ten ci o ná lis, de le het sé ges, hogy ma gam tet tem le he tô vé egy ilyen ol va sa tot, ami -
kor a nem rôl azt mond tam, hogy „in ten ci o ná lis és nem- re fe ren ci á lis”, a Per for ma ti ve Acts and Gen der Con sti tu ti on cí -
mû esszém ben (in Su e -El len Ca se (szerk.), Per for ming Fe mi nisms, Johns Hop kins Uni ver sity, Bal ti mo re, 1991, 270–282). 
Az „in ten ci o ná lis” ki fe je zést azon ban itt spe ci fi ku san fe no me no ló giai ér tel mé ben hasz nál tam. Az „in ten ci o na li tás” a fe -
no me no ló giá ban nem a szán dé kos sá got je len ti, ha nem ar ra utal, hogy a tu dat nak (vagy a nyelv nek) tár gya van, vagy pon -
to sab ban egy olyan tárgy ra irá nyul, amely vagy lé te zik, vagy nem. Eb ben az ér te lem ben a tu dat egy-egy ak tu sa irá nyul -
hat ima gi ná rius tárgy ra is (vagy azt rög zí ti, al kot ja, ér tel me zi). A nem a ma ga ideá lis mi vol tá ban te kint he tô in ten ci o ná lis 
tárgy nak: va ló já ban nem lé te zô ideál nak. Eb ben az ér te lem ben a nem ha son lít a „nôies” fo gal má hoz, ame lyet Dru cil la 
Cor nell a Be y ond Ac com mo da ti on cí mû köny vé ben le he tet len ség nek ne vez (Ro ut led ge, New York, 1992). 
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A társadalmi nem mel va ló fel ru há zás gya korlata, 
a nor mák meg va ló sí tá sa és ki fe je zé se kö te le zô, 
kierô sza kolt gya kor lat, de et tôl még nem tel je sen 
ha tá roz meg min dent. Ha a társadalmi nem feladat -
jel le gû is, olyan feladat, amelyett so ha nem le het 
tö ké le te sen az el vá rá sok sze rint vég re haj ta ni: cím -
zett je so ha nem fog lal hat ja el tel je sen azt az ideált, 
ame lyet el vi leg meg kel le ne kö ze lí te nie. Ráadá sul 
ez a nor ma-meg va ló sí tás nem is egy sze ri, ha nem 
is mét lô dô fo lya mat. Az is mét lést pe dig úgy is le het 
ér tel mez ni, mint ami ép pen aláás sa a vo lun ta ris ta 
ural ha tó ság ba ve tett ön telt hi tet, amit a nyelv ben a 
szub jek tum je löl.  

Aho gyan a Pa ris is Bur ning cí mû film nyil ván va -
ló vá tet te, a drag nem egyér tel mûen fel for ga tó gya -
kor lat. Annyi ban mû kö dik szub ver zív ként, hogy a 
min den na pi sze rep ala kí tá so kat tük rö zi – a he te ro -
sze xuá lis ér te lem ben ideá lis nak vett tár sa dal mi ne -
mek elôadá sát, amit per sze ter mé sze tes nek te kin -
te nek; s mi vel le lep le zi és meg mu tat ja ezt a fo lya -
ma tot, aláás sa a ha tal mát. De sem mi sem biz to sít -
ja, hogy a he te ro sze xua li tás na tu ra li zá lá sá nak 
meg mu ta tá sa az aláak ná zá sá hoz ve zet. Sôt, a he te -
ro sze xua li tás ép pen nö vel he ti is he ge mó niá ját a ter -
mé sze tes ség meg kér dô je le zé sén át, hi szen lát ha -
tunk olyan pa ró diá kat is, ame lyek csak új raidea li -
zál ják a he te ro sze xuá lis nor má kat, anél kül, hogy 
meg kér dô je lez nék ôket.  

Más ese tek ben vi szont a tár sa dal mi ne mi ideálok 
vagy nor mák át he lyez he tô sé ge és meg vál toz tat ha -
tó sá ga meg kér dô je le zi ab jek tá ló ha tal mu kat. Mert 
egy cso port megalá zá sá ra hasz nált ter mi nus el fog -
la lá sa és új ra- ter ri to ri a li zá lá sa az el lenál lás he lye is 
le het: egy új ha ta lom mal fel ru há zó tár sa dal mi és 
po li ti kai je len tés-vál toz ta tás ra te remt le he tô sé get, 
aho gyan ez tör tént bi zo nyos mér ték ben a „qu e er” 
fo gal má val is. A szó mai új ra -al kal ma zá sa ki játssza 
ön ma ga el len és átér té ke li a til tás és a leala cso nyí -
tás kon no tá ci ó ját. Ép pen az a ter mi nus lesz te hát 
a po li ti kai megerô sí tés he lye és esz kö ze, amely nek 
ko ráb bi hasz ná la tai ban pont egy ilyen megerô sí tés 
le he tô sé gé nek a gyö ke res kiir tá sa volt a cél ja.  

Úgy tûn het vi szont, hogy kü lönb ség van a tár -
sa dal mi ne mi nor mák meg tes te sí té se vagy per for -
man sza, va la mint a dis kur zus per for ma tív hasz ná -

la ta kö zött. Va jon a „per for ma ti vi tás” két egé szen 
kü lön bö zô ér tel mé rôl van-e itt szó, vagy ezek kon -
ver gál nak, mint az idé zet sze rû ség mó du szai, s ezzel 
megerô sí tik bi zo nyos kö te le zô tár sa dal mi im pe ra -
tí vu szok meg ta ga dá sá nak le he tô sé gét? A ne mi nor -
mák meg kö ve te lik a fe mi ni ni tás és a masz ku li ni tás 
bi zo nyos ideál jai nak meg tes te sí té sét, s ezek csak -
nem min dig a he te ro sze xuá lis kö te lék idea li zá lá sá -
val jár nak együtt. Eb ben az ér te lem ben a szub jek -
tu mot a dis kur zus rend jé be be ve ze tô per for ma tív 
be széd ak tus, a „Kis lány!” elô re jel zi a ké sôb bi szen -
te sí tés-for mu lát: „Férj jé és fe le ség gé nyil vá ní ta lak.” 
Ezért olyan él ve ze tes és vic ces az a ka ri ka tú ra, 
amely ben a gyer mek így in ter pel lá ló dik elô ször a 
dis kur zus ba: „Lesz bi kus lett!” A per for ma tív ak tus 
ha tá sá nak qu e er ki sa já tí tá sa egyál ta lán nem esszen -
cia lis ta vicc: egy szer re utá noz za és mu tat ja meg 
mind a he te ro sze xu a li zá ló tör vény kö te le zô ere jét, 
mind pe dig ha tal má tól va ló meg foszt ha tó sá gát.  

A „lány” meg ne ve zés tran zi tív – vagyis elin dít -
ja a „lá nyo sí tás” fo lya ma tát, s eb ben az ér te lem ben 
a szó, vagy in kább szim bo li kus ha tal ma irá nyít ja a 
tes ti leg meg va ló sí tott, a nor ma tö ké le tes sé gét so ha 
el nem érô fe mi ni ni tás for má ció ját. A nor ma „idé -
zé se” azon ban kö te le zô a „lány” szá má ra, hogy élet -
ké pes szub jek tum le hes sen, és az is ma rad has son. 
A fe mi ni ni tás így nem vá lasz tás ered mé nye, ha nem 
egy nor ma kö te le zô idé zé sé nek fo lya ma ta, amely -
nek komp lex tör té ne ti sé gét nem le het el vá lasz ta ni 
a fe gyel me zé sen, sza bá lyo zá son és bün te té sen ala -
pu ló vi szo nyok tól. Va ló já ban nem lé te zik olyan 
„sze mély”, aki ma gá ra ve szi a ne mek re vo nat ko zó 
nor ma rend szert. El len ke zô leg: a nor ma idé zé se 
eleve szük sé ges ah hoz, hogy va la ki „sze mély” lehes -
sen, hogy élet ké pes le gyen, mint „sze mély” – a szub -
 jek tum for má ció te hát a le gi ti má ló ne mi nor mák 
elô ze tes mû kö dé sé tôl függ.  

A ne mek per for ma ti vi tá sá nak fo gal mát az „idé -
zést” az élet ké pes szub jek tum lét re ho zá sa ér de ké -
ben ki kény sze rí tô nor ma szem pont já ból kell át gon -
dol nunk, s a kö te le zô idé zet  sze rû ség gel va ló vi szo -
nyuk ban kell ma gya ráz ni a ne mek teát rá lis sá gát is. 
A teát rá lis sá got nem sza bad össze ke ver ni az ön-
 meg mu ta tás sal és az én ön te rem té sé vel. A qu e er 
po li ti kát, sôt, ma gát a „qu e er” je lö lést olyan je len -

Az ACT -UP [AIDS Co a li ti on To Un le ash Po wer] ra di ká lis AIDS-ak ti vis ta cso port, amely új stra té giá kat dol go zott ki, hogy 
fel hív ja a fi gyel met az AIDS el le ni küz de lem re és az ál la mi in téz ke dé sek elég te len sé gé re. De monst rá cióik cél ja a ha té -
kony fi gye lem-fel kel tés: óriá si óv szert húz tak pél dául nem ze ti em lék mû vek re; AIDS-be teg ség ben meg halt ak ti vis ták, ba -
rá taik és sze rel meik ko por só ját a Fe hér Ház elé vit ték te me té si me net ben, vagy po rai kat a kor mány épü le tei elôt ti park -
ban hin tet ték szét Wa shing ton ban. (A ford.)
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tés vál toz ta tó gya kor lat ként ér tel mez het jük, amely -
ben a „qu e er” meg ne ve zés megalá zó ere jét a visszá -
já ra for dít ják, hogy im már a sze xuá lis le gi ti má ció 
fel té te lei re va ló rá kér de zés alap ját je lent se. Pa radox, 
de ugyanak kor sok po zi tív le he tô sé get fel ve tô mó -
don az a szub jek tum, amely ho mo fób meg szó lí tá -
so kon át ke rült be a nyil vá nos dis kur zus ba, el lenál -
lá sá nak disz kur zív alap ja ként ugyanezt a ter mi nust 
ve szi ma gá ra vagy idé zi. Ez a faj ta idé zés azért tûnik 
teát rá lis nak, mert utá noz za és hi per bo li kus ként mu -
tat ja meg azt a disz kur zív ha gyo mányt, ame lyet 
ugyanak kor meg is for dít. A gesz tus hi per bo li kus -
sá ga alap ve tôen fon tos ah hoz, hogy rá vi lá gít has -
sunk a sa ját ki kö zö sí tô stra té giái nak ura lá sá ra már 
nem ké pes „tör vény” ho mo fó bi á já ra.  

Sze rin tem le he tet len vol na a mai qu e er po li ti -
ká ban szét vá lasz ta ni a teát rá lis és a po li ti kus ele -
me ket: a ha lál hi per bo li kus „performansza” az 
AIDS-ak ti vis ták meg ha lás-ak ciói ban, a teát rá lis 
„elô bújt ság”, amely nek ré vén a qu e er ak ti viz mus 
fel bon tot ta a rej tôz kö dést fenn tar tó meg kü lön böz -
te tést a nyil vá nos ság te re és a ma gán- tér kö zött, 
ren ge teg át po li ti zált he lyet ho zott lét re, s ren ge teg 
in for má ciót tárt a nyil vá nos ság elé az AIDS-szel 
kap cso lat ban. Sôt, egy tör té nel mi át te kin tés ben 
akár úgy is fo gal maz hat nánk, hogy a teát rá lis ság 
egy re erô sebb át po li ti zá lá sa köz pon ti sze re pet ját -
szik a qu e er moz ga lom ban (s ez vé le mé nyem sze -
rint sok kal pro duk tí vabb vol na, mint hom lokegye -
nest el len ke zô nek té te lez ni a teát ra li tást és a po li -
ti kát a qu e er fo gal mán be lül). Egy ilyen tör té nel mi 
át te kin tés ma gá ban fog lal hat ná az olyan ha gyo má -
nyo kat, mint az át  öl tö zés, a drag- bá lok, az ut cai 
pros ti tú ció, a lát ha tó butch–fem me pá rok, az át -
me ne tet a „fel vo nu lás” (New York) és a pa rá dé (San 
Fran cis co) kö zött; az ACT -UP meg ha lás- és a Qu -
e er Na ti on csó ko ló zás-ak cióit; az AIDS ér de ké ben 
tett dra ge lô a dás- fe la ján lá so kat (s eb be sze rin tem 
be le tar to zik Lypsin káé és Li za Mi nel lié is, aki vég -
re elôad ta Ju dyt12); a szín há zi mun ka és a szín há -
zi ak ti viz mus kon ver gen cia-pont jait13; a lesz bi kus 
sze xua li tás di rekt túl zó ké pi áb rá zo lá sát, amely ha -

té ko nyan száll szem be a lesz bi kus sze xua li tást meg -
ta ga dó rep re zen tá ció val; a nyil vá nos ren dez vé nyek 
meg sza kí tá sát, ami kor me leg és lesz bi kus ak ti vis -
ták ki akar ják fe jez ni a dü hü ket, s fel hív ni a fi gyel -
met és má so kat is meg gyôz ni a kor mány bû nös 
igno ran ci á já ról, mert nem tá mo gat ja kel lô mér ték -
ben az AIDS-ku ta tást és a legin kább ve szé lyez te -
tett kö zös sé gek tá jé koz ta tá sát.  

A po li ti kai dön tés ho zók nak az AIDS ügyé ben 
ta nú sí tott gyil kos nem tö rô döm sé ge miat ti düh egy -
re nö vek vô te át ra li zá lá sá nak al le go ri kus meg fe le -
lô je a „qu e er” új ra kon tex tu a li zá lá sa is, amely nek 
so rán a szó a ki kö zö sí tést és meg sem mi sí tést cél zó 
ho mo fób stra té giá ban be töl tött he lyé bôl ki lép ve azt 
szol gál ja, hogy er rôl az in ter pel lá ció ról a nyil vá nos -
ság sze mé ben le vál jon a szé gyen kon no tá ci ó ja. Mi -
vel ez a szé gyen nem csak az AIDS, de a qu e er ség 
stig má ja is, ami kor az utób bit ho mo fób kau za li tás-
ma gya rá za tok kal a be teg ség „oká nak” és „ma ni fesz -
tá ció já nak” te kin tik, a teát rá lis düh a szé gyen kel tô 
in ter pel lá ció el le ni nyil vá nos el lenál lás ele mi ré sze. 
A ho mo fó bia okoz ta sé rel mek ál tal mo bi li zált düh 
egy faj ta „ac ting out”-tal megis mét li eze ket a sé rel -
me ket – ez azon ban nem csu pán egy sze rû is métlés 
vagy idé zést je lent, hi szen ez a teát rá lis-dü hös mód -
szer ar ra hasz nál ja a ha lál és a sé rü lés hi per bo li kus 
elôadá sát, hogy le gyôz ze az AIDS-szel és a szen ve -
dés áb rá zo lá sá val szem be ni episz te mi kus el lenál -
lást, vagy a csó ko ló zás hi per bo li kus elôadá sát, hogy 
le gyôz ze az episz te mi kus vak sá got, amely miatt so -
kan nem akar ják meg lát ni az egy re in kább lát ha tó 
és nyil vá nos ho mo sze xua li tást.  

 
A me lan kó lia és a performansz ha tá rai 

 

A „drag” kri ti kai po ten ciál ja tu laj don kép pen a 
„nem” ural ko dó igaz ság-re zsim jé nek kri ti ká -
ját je len ti. Ez a re zsim pe dig né zô pon tom sze -

rint pe net rán san he te ro sze xi sta: a fe mi ni ni tás „bel -
sô” igaz sá ga (ame lyet egy faj ta pszi chés disz po zí ció -
nak, az ego alap ve tô ben sô meg ha tá ro zó já nak te -
kin te nek) és a „kül sô” igaz ság (amit meg je le nés nek 

12 Lásd Da vid Ro mán, ’It’s My Party and I’ll Die If I Want To!’: Gay Men, AIDS, and the Cir cu la ti on of Camp in U. S. 
Theatre”, The at re Jo ur nal 44 (1992), 305–327; ill. szin tén Ro mán, Per for ming All Our Li ves: AIDS, Per for man ce, Com -
mu nity, in Ja nel le Rei nelt és Jo seph Ro ach (szerk.), Cri ti cal The o ry and Per for man ce, Uni ver sity of Mi chi gan Press, Ann 
Ar bor, 1992).  

13 Lásd Lar ry Kra mer, Re ports from the Ho lo caust: The Ma king of an AIDS Ac ti vist, St. Mar tin’s Press, New York, 1989; Douglas 
Crimp és Adam Rol ston (szerk.), AIDS DE MO GRA PHICS, Bay Press, Se att le, 1990; és Do ug Sa dow nick, ACT UP Ma kes 
a Spec tac le of AIDS, High Per for man ce 13, 1990, 26–31. Kö szö nöm Da vid Ro mán nak, hogy fi gyel mem be aján lot ta ezt 
az utób bi ta nul mányt. 
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vagy pre  zen tá ció nak tar ta nak) meg kü lön böz te té se 
olyan el lent mon dá sos nem-for má ciót ered mé nyez, 
amely ben nem le het megala poz ni sem mi fé le rög -
zí tett „igaz sá got”. A tár sa dal mi nem nem te kint he -
tô tisz tán pszi chés, „bel sô ként” és „rej tett ként” fel -
fog ha tó igaz ság nak, de nem re du kál ha tó a kül sô 
meg je le nés re sem; el len ke zô leg: meg ha tá ro zat lan -
sá ga ép pen a pszi ché és a meg je le nés kö zöt ti já ték -
ban rej lik (amely ben az utób bi te rü let ma gá ban fog -
lal ja a sza vak ban meg je le nô dol go kat is). Ugyanak -
kor olyan „já ték” is ez, amelyet he te ro sze xi sta kény -
sze rek sza bá lyoz nak – bár et tôl még nem le het 
pusz  tán ezek re re du kál ni.  

Sem mi kép pen nem von hat juk le te hát azt a kö -
vet kez te tést, hogy a társadalmi nem el ját szott-elô -
adott ré sze a társadalmi nem „igaz sá gát” je len te né; 
az elôadást mint be ha tá rolt „cse lek vést” meg kell 
kü lön böz tet ni a per for ma ti vi tá stól, hi szen az utóbbi 
a nor mák nak az elôadót megelô zô, kény sze rí tô és 
meg ha la dó megis mét lé sé bôl áll, s eb ben az ér telem -
ben nem le het rá az elôadó „aka ra tá nak” vagy „vá -
lasz tá sá nak” ered mé nye ként te kin te ni; s ráadá sul 
az „elô adott” el akar ja lep lez ni, sôt meg ta gad ni azt, 
ami át lát szat lan, tu dat ta lan, elôad ha tat lan ma rad. 
Hi ba vol na te hát a per for ma ti vi tást az elôadás ra 
[per for mansz] re du kál ni.  

Ha vi szont el akar juk uta sí ta ni a drag exp resszív 
mo dell jét, amely sze rint a performansz va la mi fé le 
bel sô igaz sá got ve tít ki, fi gye lem be kell ven nünk a 
pszi cho ana lí zis meg fon to lá sait an nak kap cso la tá -
ról, hogy a társadalmi nem ho gyan je le nik meg és 
mit je löl. A pszi cho ana lí zis azt mond ja, hogy a tu -
dat ta lan át lát szat lan sá ga ha tá ro kat szab a pszi ché 
tár gyia sí tó ké pes sé gé nek. Azt is ál lít ja, né zô pontom 
sze rint he lye sen, hogy a tár gyia sí tott vagy elôadott 
dol got csak úgy le het megér te ni, ha azt is fi gye lem -
be vesszük, hogy mi re kesz tô dik ki a je lö lôk ka pa -
ci tá sá ból és a test ol vas ha tó sá gá nak tar to má nyá ból.  

Pon to san ho gyan ha tá rol ják kö rül és je le ní tik 
meg az eluta sí tott, „ma gu kat meg nem mu ta tó” 
iden ti fi ká ciók a meg mu tat ko zó kat? Ezen a pon ton 

hasz nos nak tû nik a társadalmi nem és a me lan kó -
lia vi szo nyán át új ra gon dol ni a társadalmi nem mint 
drag fo gal mát.14 A me lan ko li kus drag ki rály nô alak -
ja köz is mert iko nog rá fiai fi gu ra: ér de mes át gon dol -
ni, hogy a két ter mi nus va jon va ló ban össze ját -
szik-e, és ha igen, ho gyan. S ér de mes utá na néz ni a 
performansz alap ját ké pe zô meg ta ga dás nak is, amit 
a performansz ugyanak kor mond hat ni meg va ló sít, 
az „ac ting out” pszi choana li ti kus ér tel mé ben.15 
Freud ér tel me zé sé ben a me lan kó lia egy meg gyá -
szo lat lan vesz te ség ha tá sá ra jön lét re (te hát a me -
lan kó lia az el ve szí tett tárgy/Má sik fi gu rá já nak meg -
tar tá sa a pszi ché ben, amely nek kö vet kez té ben 
megerô sö dik az iden ti fi ká ció ez zel a Má sik kal, az 
egyén ke vés nek lát ja ön ma gát, és meg mu tat ko zik 
felol dat lan dü he és sze re te te),16 s le het sé ges, hogy 
a performansz (az „ac ting out” ér tel mé ben) na gyon 
is erô sen kö tô dik az el nem is mert vesz te ség prob -
lé má já hoz. Ha igaz, hogy a meg gyá szo lat lan vesz -
te ség fon tos sze re pet ját szik a drag -e lô a dá sok ban 
(bár biz tos va gyok ben ne, hogy egy ilyen ál ta lá no -
sí tást nem le het egye te me sen igaz nak te kin te ni), 
ta lán olyan vesz te ség rôl van szó, amit az elôadott 
iden ti fi ká ció visszauta sít, de ugyanak kor meg tes -
te sít vagy le ké pez – s ez a moz gás megis mét li a ne -
mi idea li zá ciót és az ideál ra di ká lis meg kö ze lít he -
tet len sé gét. Ez nem je len ti sem a fe mi nin nek a 
masz ku lin ál tal va ló re ter ri to ri a li zá ci ó ját, sem a fe -
mi nin masz ku lin irán ti „irigy sé gét”, s nem is a tár -
sa dalmi ne mek esszen ciá lis kép lé keny sé gé nek jele. 
Annyit mégis fel vet, hogy ta lán a társadalmi nem 
min  den elô adá sa egy meg gyá szol ha tat lan vesz te sé -
get al le go ri zál, s a me lan kó lia kor po ra tív fan tá ziáját, 
amely nek so rán va la ki fan taz ma ti ku san ma gá ba fo -
gad vagy fel vesz egy tár gyat, amit sem mi kép pen 
nem akar elen ged ni.  

A fen ti elem zés meg le he tô sen koc ká za tos, mert 
azt imp li kál ja, hogy ami kor egy „fér fi” elôad ja a fe -
mi ni ni tást, vagy ami kor egy „nô” elôad ja a maszku -
li ni tást (s az utób bi gya kor la ti lag min dig egy ki csit 
ke ve sebb sze rep ját szást kí ván, mi vel a fe mi ni ni tás 

14 Gen der Tro ub le, 57–65. Lásd még Me lan choly Gen ders, Re fu sed Iden ti fi ca ti ons cí mû ta nul má nyo mat a pub li ká lás elôtt 
ál ló Psy cho a naly tic Di a lo gu es-ban.  

15 Kö szö nöm Lau ra Mul ve y  nek, hogy fel hív ta a fi gyel me met a per for ma ti vi tás és a meg ta ga dás kö zöt ti kap cso lat ra, és Wendy 
Brown nak, hogy ar ra ösz tö kélt, gon dol kod jam a me lan kó lia és a drag kap cso la tá ról, és hogy fel ve tet te a kér dést, hogy 
va jon a ne mi sze rep-nor mák ter mé sze tes sé gé nek meg kér dô je le zé se egyet je lent-e fel for ga tá suk kal. Kö szö nöm Man dy 
Merck nek is szá mos meg vi lá gí tó ere jû kér dé sét, ame lyek se gí tet tek minden nek a vé gig gon do lá sá ban, s azt a fel ve té sét is, 
hogy ha a meg ta ga dás a per for ma ti vi tás alap ja, ak kor a társadalmi ne met ma gát ta lán a fé tis mo dell je alap ján is le het ér -
tel mez ni.  

16 Lásd a Freud and the Me lan cho lia of Gen der címû fe je ze tet a Gen der Tro ub le- ban. 
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meg je le né se ál ta lá ban lát vá nyo sabb), a fér fi va la -
mi lyen mó don kö tô dik a fe mi ni ni tás fi gu rá já hoz, 
mi köz ben el is ve szí ti és el is uta sít ja, il let ve ugyan -
így vi szo nyul a nô a masz ku li ni tás fi gu rá já hoz. 
Ezért fon tos alá húz ni, hogy a drag a társadalmi ne -
mi-ha tár át lé pô iden ti fi ká ció hoz kö tô dik, an nak ne -
héz sé gei vel kell meg bir kóz nia, de társadalmi a ne -
mi-ha tár át lé pô iden ti fi ká ció nem a ho mo sze xua li -
tás ról va ló gon dol ko dás leg fôbb pa ra dig má ja (bár 
ez is egy le het a sok kö zül). Eb ben az ér te lem ben 
a drag me lan ko li kus, a társadalmi ne me ket sta bilizá -
ló kor po ra tív fan tá ziák al le gó riá ja. Nem csak az tény, 
hogy a drag -elô a dók nagy ré sze he te ro sze xuá lis, 
ha nem azt is hiba len ne fel té te lez ni, hogy a ho mo -
sze xua li tást a drag ki je löl te per for ma ti vi tá son ke -
resz tül le het a leg job ban el ma gya ráz ni. Az vi szont 
hasz nos nak lát szik eb ben a faj ta elem zés ben, hogy 
a drag nyil ván va ló vá te szi vagy al le go ri zál ja azo kat 
a min den na pi pszi chés és per for ma tív gya kor la to -
kat, ame lye ken át a he te ro sze xu a li zált ne mek kiala -
kít ják ma gu kat, a ho mo sze xua li tás le he tô sé gé nek 
meg ta ga dá sá val. (Ez a ki zá rás hoz za lét re a he te -
rosze xuá lis tár gyak me ze jét, mi köz ben meg te rem -
ti azok tar to má nyát, aki ket nem sza bad sze ret ni.) 
A drag te hát a he te ro sze xuá lis me lan kó liát al le go ri -
zál ja – azt a me lan kó liát, ami kiala kít ja a masz ku -
lin ne met, mert eluta sít ja a fér fi nak mint a sze re -
lem le het sé ges tár gyá nak a meg gyá szo lá sát; a fe mi -
nin nem pe dig úgy jön lét re (úgy ve szi fel, lép be -
le va la ki), hogy a szub jek tum el sa já tít ja a kor po ra tív 
fan tá ziát, amellyel a nô ket ki zár ja a sze re lem le het -
sé ges tár gyai kö zül, s ezt a ki zá rást so ha nem gyá -
szol ja meg sen ki – sôt, ép pen a fe mi nin iden ti fi ká -
ció fo ko zá sán át „ôr zi meg”. Eb ben az ér te lem ben 
a „legiga zibb” lesz bi kus me lan ko li kus a szi go rúan 
he te ro sze xuá lis nô, és a „legiga zibb” me leg fér fi me -
lan ko li kus a szi go rúan he te ro sze xuá lis fér fi.  

A drag te hát a társadalmi ne mek „nor má lis” lét -
re  ho zá sá nak út ját-mód ját te szi nyil ván va ló vá, 
amely ben a meg va ló sí tott-e lôadott társadalmi ne -
met egy sor meg ta ga dott kö tô dés vagy iden ti fi káció 
konst ruál ja meg, s ezek ugyanak kor lét re hoz zák a 
„nem meg va ló sít ha tó” el kü lö nü lô tar to má nyát is. 
Sôt, könnyen le het sé ges, hogy tu laj don kép pen a 

sze xuá li san meg va ló sít ha tat lan va ló sul meg ne mi 
iden ti fi ká ció ként.17 A nor ma tív he te ro sze xua li tá son 
be lül a ho mo sze xuá lis kö tô dé sek be val lat la nok ma -
rad nak: nem pusz tán fel tá ma dó és az tán meg til tott 
vá gyat je len te nek, ha nem in kább az a hely zet, hogy 
ezek a vá gyak a kez de tek tôl til tás alatt áll nak. És 
ami kor mégis meg je len nek, mert va la ho gyan át tör -
nek a cen zú rán, könnyen le het, hogy már a le he -
tet len ség pe csét jét vi se lik ma gu kon, s mintegy a le -
he tet len ség ként je len nek meg a le het sé ges bi ro dal -
má ban. Így vi szont nem le het ôket nyíl tan meg gyá -
szol ni. Vagyis nem annyi ra ar ról van szó, hogy bár  ki 
visszauta sí ta ná a gyá szo lást (mert hi szen ez a meg -
 fo gal ma zás a vá lasz tás moz za na tát eme li ki), hanem 
in kább ar ról, hogy a gyász ele ve ki zá ró dik – s ezt 
a ho mo sze xuá lis sze re lem el vesz té sé nek elis me ré -
sé re vo nat ko zó kul tu rá lis kon ven ciók hiá nya okoz -
za. És ez a hiány ala poz za meg a he te ro sze xuá lis 
me lan kó lia kul tú rá ját, ami kiol vas ha tó a min den -
na pi he te ro sze xuá lis masz ku li ni tást és fe mi ni ni tást 
megerô sí tô hi per bo li kus iden ti fi ká ció ból. A he teró 
fér fi az zá a fér fi vá lesz (azt utá noz za, idé zi, azt sajá -
tít ja ki és an nak lép a he lyé be), akit „so ha” nem sze -
re tett és „so ha” nem gyá szolt meg; a he te ró nô pedig 
az zá a nô vé lesz, akit „so ha” nem sze re tett és „so ha” 
nem gyá szolt meg. Eb ben az ér te lem ben mond ha -
tó te hát, hogy az, ami a leg nyil ván va lób ban meg -
je le nik a ne mek re jel lem zô tu laj don ság ként, egy 
min dent át ha tó meg ta ga dás je le és tü ne te.  

Ami azt il le ti, ép pen a me leg me lan kó liá nak 
(amit az új sá gok ál ta lá no sít va csak „dep resszió nak” 
ne vez nek) ez el len a min dent át ha tó kul tu rá lis koc -
ká za ta el len irá nyul az AIDS-ben meg hal tak gyá -
szo lá sá nak fo lya ma tos nyil vá nos sá té te le és át po li -
ti zá lá sa; en nek leg fon to sabb pél dá ja a NA MES Pro -
ject [NE VEK-pro jekt] folt-ta ka ró ja – ez ma gát a ne -
vet ri tua li zál ja és is mét li meg, hogy nyil vá nos sá 
te gye a ha tár ta lan vesz te sé get.18 

Ha a gyász ki mond ha tat lan ma rad, a vesz te ség 
miat ti düh meg ket tô zô dik: ép pen azért, mert beis -
me ret len ma rad. És ha a düh tilt va van, me lan ko -
li kus ha tá sa akár ön gyil kos ság vágy hoz is ve zet het. 
Ezért alap ve tô fon tos sá gú a gyá szo lást le he tô vé te -
vô kö zös sé gi in téz mé nyek meg je le né se, hogy új ra 

17 Ez nem azt je len ti, hogy egy sze mély iden ti fi ká ció ja és vá gya egy szi go rúan szét vá lasz tó mát rix alap ján meg kü lön böz tet -
he tô; a he te ro sze xuá lis ban, a ho mo sze xua li tás ban és a bi sze xua li tás ban is le het sé ges, hogy az iden ti fi ká ció és a vágy át -
fe dés ben áll. A „masz ku li ni tás” és a „fe mi ni ni tás” pe dig ter mé sze te sen egyál ta lán nem me rí ti ki sem az ero ti zált iden ti fi -
ká ció, sem a vágy le he tô sé geit.  
Lásd: NA MES Pro ject Fo un da ti on, AIDS Me mo ri al Qu ilt, www. aids qu ilt. org (A ford.) 

18 Lásd Doug las Crimp, Mo ur ning and Mi li tan cy, Oc to ber 51, Win ter 1989, 97–107. 
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össze gyûl hes sen egy kö zös ség, át dol goz has sa össze -
tar to zá sá nak vi szo nyait, s fenn tart sa a megerô sí tô 
kap cso la tok szö ve dé két. A ha lál pub li kus sá té te lét 
és dra ma ti zá lá sát esz kö zül hasz ná ló cso por to kat az 
a szán dék ve zér li, hogy ak ciói kat a kul tu rá li san aka -
dá lyo zott és til tott gyász mun ka okoz ta sú lyos kö -
vet kez mé nyek re adott, az éle tet megerô sí tô vá lasz -
ként ol vas sák.  

 
A társadalmi nem és a sze xua li tás per for ma ti vi tása 

 

Ho gyan le het te hát össze kap csol ni a dis kur zust 
„per for ma tív ként” leíró tró pust és a per for -
mansz   nak azt a teát rá lis ér tel mét, amely ben 

köz pon ti sze re pet ját szik a ne mi nor mák hi per bo -
li kus vol ta? Amit a drag ben „elôad nak” [„per for -
med”], az ter mé sze te sen a társadalmi nem je le, egy 
jel, amely nem egye zik meg az ál ta la áb rá zolt testtel, 
de ame lyet ugyanak kor nem le het nél kü le ol vas ni. 
A jel, ha ne mi im pe ra tí vusz ként ér tel mez zük – „kis -
lány!” –, in kább pa rancs-, mint feladat jel le gû, s 
mint ilyen, meg te rem ti a fe gye lem sér té sek kö rét is. 
A pa rancs nak va ló túl zott meg fe le lés le lep lez he ti, 
hogy ma ga a nor ma is hi per bo li kus, sôt, az a kultu -
rá lis jel le het, amely ol vas ha tó vá te szi az adott kul -
tu rá lis im pe ra tí vuszt. Mi vel a he te ro sze xuá lis nemi 
nor mák meg kö ze lít he tet len ideá lo kat hoz nak létre, 
a he te ro sze xua li tás ról el mond ha tó, hogy a „fér fi” 
és a „nô” hi per bo li kus ver zió já nak sza bá lyo zott 
megal ko tá sán ke resz tül tart ja fenn mû kö dé sét. Ezek 
nagy részt kö te le zô performanszok: egyi künk sem 
vá laszt ja ôket, de kény te le nek va gyunk raj tuk gon -
dol kod ni, mert hoz zá juk ké pest je lö lô dik ki a he -
lyünk. Azért írom azt, hogy „kény te le nek va gyunk 
raj tuk gon dol kod ni”, mert a nor mák kö te le zô sé ge 
nem je len ti azt, hogy min dig ha té ko nyak. Eze ket 
a nor má kat fo lya ma to san kí sér ti sa ját ered mény te -
len sé gük le he tô sé ge; épp ezért a szo rong va új ra és 
új ra megis mé telt tö rek vés fenn ha tó sá guk meg tar -
tá sá ra és nö ve lé sé re.  

A nor mák je len tés vál to zá sá nak le he tô sé ge te hát 
ered mény te len sé gük bôl fa kad, s így a fel for ga tás si -
ke re, a gyen ge pont mû kö dés be ál lí tá sa a nor má ban 
at tól függ, hogy ho gyan si ke rül re ar ti ku lá ci ó ját 
meg va ló sí ta ni – he lyet ta lál ni a je len tés vál toz ta tó 
gya kor la tok szá má ra. A drag kri ti kai ígé re te semmi -
kép pen sem az, hogy pusz tán sza po rít ja a ne mek 
szá mát, hi szen a pusz ta szám be li emel ke dés nem 

je len te ne so kat, ha nem in kább az, hogy nyil ván va -
ló vá te szi a he te ro sze xuá lis re zsi mek kép te len sé gét 
ar ra, hogy va la ha is tö ké le te sen a tör vény sú lya alá 
ve gyék vagy ma ra dék ta la nul tar tal maz zák sa ját 
ideál jai kat. Nem ar ról van te hát szó, hogy a drag 
el len áll a he te ro sze xua li tás nak, vagy hogy a drag 
meg je le né si for mái nak el sza po ro dá sa meg dön ti a 
he te ro sze xua li tás ural mát; el len ke zô leg, a drag in -
kább a he te ro sze xua li tás és a ben ne fog lalt me lan -
kó lia al le go ri zá ci ó ja. Mint olyan al le gó ria, amely a 
túl zá son ala pul va mû kö dik, a drag ki dom bo rít ja, 
amit vég sô so ron csak a túl zó hoz va ló vi szo nyá ban 
ha tá ro zunk meg: a he te ro sze xuá lis per for ma ti vi tás 
fé lig-med dig rej tett, ter mé sze tes nek vélt tu laj don -
sá gait. Leg jobb eset ben te hát azt ol vas hat juk a drag -
ben, hogy ho gyan lep le zôd nek el a he te ro sze xuális 
vi lág ban a túl zó nor mák, s ho gyan lát sza nak termé -
sze tes nek. Ugyanak kor ezek a nor mák, at tól, hogy 
nem en ge del mes ke dést kö ve tô pa rancs nak vesszük 
ôket, ha nem „idéz ni”, ki csa var ni va ló im pe ra tí vu -
szok nak, s hang sú lyoz zuk, hogy he te ro sze xuá lis 
im pe ra tí vu szok, még nem szük ség sze rûen kér dô -
je le zôd nek meg min de nes tül eb ben a fo lya mat ban.  

Fon tos hang sú lyoz ni, hogy bár a he te ro sze xua -
li tás rész ben a ne mi sze rep-nor mák sta bi li zá ció ján 
ala pul, a tár sa dal mi nem mégis egy je lö lé sek kel sû -
rûn te le szôtt lo cus, s ezek a je lö lé sek ma guk ban 
fog lal ják és meg is ha lad ják a he te ro sze xuá lis mát -
ri xot. Bár a sze xua li tás for mái nem ha tá roz zák meg 
egyér tel mûen a tár sa dal mi ne met, azért fon tos fenn -
tar ta ni va la mi lyen – nem-ok sá gi és nem-re duk tív – 
kap cso la tot a sze xua li tás és a tár sa dal mi nem kö -
zött. Ép pen azért, mert a ho mo fó bia érv rend sze re 
gyak ran ron tott nak, sé rült nek vagy va la mi lyen mó -
don meg ve ten dô nek vé li a ho mo sze xuá li sok vi szo -
nyát a ne mük höz, pél dául „fe mi nin nek” ne ve zik a 
me leg fér fia kat és „masz ku lin nak” a lesz bi ku so kat, 
és mi vel a ho mo fób fé le lem a ho mo sze xuá lis ak tu -
sok tól a meg fe le lô nem el vesz té sé tôl va ló fé le lem 
is (mint ha így az em ber töb bé nem vol na „iga zi 
férfi” vagy „iga zi nô”), alap ve tôen fon tos meg tar ta -
ni egy olyan el mé le ti ap pa rá tust, amely meg mu tat -
ja, ho gyan sza bá lyo zó dik a sze xua li tás a társadalmi 
nem meg rendsza bá lyo zá sán és az ezen ala pu ló szé -
gyen kel té sen át.  

Van, aki azt ál lít ja, hogy bi zo nyos faj ta sze xuá -
lis gya kor la tok erô seb ben köt nek össze em be re ket, 
mint a ne mi ho va tar to zá suk,19 de ilyes mit csak spe -

19 Lásd Sedg wick, Across Gen der, Across Se xu a lity: Wil la Ca ther and Others.
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ci fi kus kö te lé kek re és al kal mak ra vo nat koz va le -
het mon da ni; nincs sem mi a sze xuá lis gya kor lat -
ban, sem a nem ben, amely bár me lyik nek is pri vi -
le gi zált hely ze tet biz to sí ta na a má sik fe lett. Az vi -
szont biz tos, hogy a sze xuá lis gya kor la to kat min -
den ki más kép pen fog ja meg ta pasz tal ni, az ôket 
kö rül ve vô társa dal mi ne mi vi szo nyok tól füg gôen. 
És a ho mo sze xua li tá son be lül le het nek a „tár sa -
dalmi nem nek” olyan for mái, ame lyek a „masz ku -
lin” és a „fe mi nin” ka te gó rián túl mu ta tó el mé le ti 
meg kö ze lí tést kí ván nak. Ha azért aka runk na gyobb 
fon tos sá got tu laj do ní ta ni a sze xuá lis gya kor lat nak, 
hogy ez zel meg ha lad juk a ne mi ka te go ri zá lást, fel -
me rül a kér dés, hogy mi lyen áron te kint het jük a 
két te rü let ana li ti kus szét vá lasz tá sát va ló di meg kü -
lön böz te tés nek. Van-e va la mi lyen spe ci fi ku san a 
társadalmi nem hez kö tô dô fáj da lom, amely azt a 
fan tá ziát táp lálja, hogy egy sze xuá lis gya kor lat egy 
az egy ben meg ha lad hat ná a ne mi kü lönb sé get, mert 
a masz ku li ni tás és a fe mi ni ni tás je lei nem vol ná -
nak töb bé ol vas ha tók ben ne? Nem egy pa ra dig ma -
ti ku san fe ti sisz ta sze xuá lis gya kor lat vol na-e ez, 
amely meg pró bál ná nem fi gye lem be ven ni, amit 
tud nia kell, mert nem tud nia le he tet len? Ez zel nem 
aka rom leala cso nyí ta ni a fe ti siz must (hi szen ho vá 
is lennénk nél kü le?) – csu pán azt a kér dést ve tem 
fel, hogy va jon nem csak a fé tis lo gi ká ja sze rint le -
het-e el gon dol ni a sze xua li tás és a nem ra di ká lis 
szét vá laszt ha tó sá gát.  

Az olyan el mé le tek, mint Ca the ri ne Ma cKin no -
né, az alá ren delt ség sze xua li tás ban meg je le nô vi -
szo nyait te kin tik a meg kü lön böz tet he tô ne mi ka -
te gó riák alap já nak: vagyis a „fér fiak” azok, akik a 
meg ha tá ro zás sze rint sze xuá li san do mi náns tár sa -
dal mi hely zet ben van nak, és a „nôk” azok, aki ket 
alá ren delt sé gük ha tá roz meg. Ez a de ter mi nisz ti -
kus meg ha tá ro zás nem hagy te ret ar ra, hogy a sze -
xua li tá son ala pu ló kap cso la tok ról a ne mi kü lön -
bö zô ség me rev ke re tein kí vül gon dol kod junk, vagy 
hogy olyan sze xuá lis sza bály rend sze re ket ele mez -
zünk, ame lyek nem a társadalmi ne met te szik meg 
alap ve tô tár gyu kul (pél dául a szo dó mia, a nyil vános 
szex vagy a be leegye zé sen ala pu ló ho mo sze xua li -
tás til tá sát). Ezért az, aho gyan Ga y le Ru bin alap ve -

tôen meg kü lön böz te ti a sze xua li tás és a nem tar to -
má nyát a „Thin king Sex” cí mû ta nul má nyá ban, 
vagy en nek az ál lás pont nak a Sedg wick ál tal to -
vább gon dolt vál to za ta Ma cKin non de ter mi nisz tikus 
struk tu ra liz mu sá nak el mé le ti el len zé két je len ti.20 

Az én ér tel me zé sem sze rint vi szont ma gát ezt a 
szem beál lí tást is át kell gon dol ni, hogy ez zel össze -
ku szál juk a ha tár vo na la kat a qu e er el mé let és a fe -
mi niz mus kö zött.21 Mert nyil ván va ló, hogy ép pen 
annyi ra el fo gad ha tat lan azt ál lí ta ni, hogy a sze xuális 
alá ren delt sé gi vi szo nyok ha tá roz zák meg a tár sa -
dal mi ne met, mint ra di ká li san el vá lasz ta ni a szexua -
li tás for máit a ne mi sze rep-nor mák mû kö désétôl. 
A sze xuá lis gya kor lat és a társadalmi nem kö zöt ti 
kap cso lat bi zonnyal nem egy faj ta struk tu rá li san de -
ter mi nált vi szony, de az ef fé le a struk tu ra lis ta elem -
zést tá mo ga tó he te ro sze xuá lis el mé le tek des ta bi li -
zá ció ja mégis csak meg kö ve te li, hogy va la mi fé le di -
na mi kus vi szonyt té te lez zünk a ket tô kö zött.  

A pszi cho ana lí zis sze rint a társadalmi nem és a 
sze xua li tás kap cso la ta rész ben az iden ti fi ká ció és a 
vágy egy más hoz va ló vi szo nyán át ala kul. És ezen 
a pon ton vi lá gos sá vál hat, miért éppolyan fon tos 
eluta sí ta ni az egyér tel mû ok sá gi imp li ká ciót a két 
te rü let kö zött, mint fenn tar ta ni össze tett köl csö nös 
imp li ká cióik ku ta tá sát. Mert ha a nô ként va ló iden -
ti fi ká ció nem fel tét le nül je len ti azt, hogy az il le tô 
egy fér fi iránt érez vá gyat, s egy nô iránt ér zett vágy 
nem fel tét le nül a masz ku lin iden ti fi ká ciót jel zi (bár -
mi le gyen is az), ak kor a he te ro sze xuá lis mát rix ról 
be bi zo nyo so dik, hogy ima gi ná rius lo gi ka – s ráadá -
sul ál lan dóan meg mu tat ja sa ját ke zel he tet len sé gét. 
Az a he te ro sze xuá lis lo gi ka, amely meg kö ve te li, 
hogy az iden ti fi ká ció és a vágy köl csö nö sen ki zárja 
egy mást, az egyik leg re duk tí vabb a he te ro sze xiz -
mus pszi cho ló giai esz kö zei nek so rá ban: esze rint 
ha va la ki egy adott ne mû sze mély ként iden ti fi ká -
ló dik, ak kor a má sik nem iránt kell vá gyat érez nie. 
Egy részt nincs egy fe mi ni ni tás, amellyel iden ti fi ká -
lód ni le het ne, hi szen a fe mi ni ni tás ön ma gá ban is 
egy sor iden ti fi ká ciós lo cust kí nál fel, ahogy azt a 
lesz bi kus fem me- ség le he tô sé gei nek össze tett sé ge 
is ta nú sít ja. Más részt az a fel té te le zés, hogy a ho -
mo sze xuá lis iden ti fi ká ciók „tük rö zik” vagy is mét -

20 Lásd Ga y le Ru bin, Thin king Sex: No tes for a Ra di cal The o ry of the Po li tics of Se xu a lity, in Ca ro le S. Van ce (szerk.), Ple a -
su re and Dan ger, Ro ut led ge, New York, 1984, 267–319; Eve Ko sofs ky Sedg wick: Epi ste mo logy of the Clo set, 27–39.  

21 „Thin king Sex” cí mû ta nul má nya konk lú zió já nak vé ge fe lé Ru bin vissza tér a fe mi niz mus kér dé sé re, és azt mond ja, hogy 
„hosszú tá von a fe mi niz mus ne mi hie rar chiá ra vo nat ko zó kri ti ká já nak be le kell ol vad nia a ne mek kiala ku lá sá nak ra di -
ká lis el mé le té be, a sze xuá lis el nyo más kri ti ká ja pe dig gaz da gít ja a fe mi niz must. Ám et tôl füg get le nül ki kell ala kí ta ni a 
sze xua li tás kü lön el mé le tét és po li ti ká ját is” (309.). 
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lik egy mást, ne he zen ad hat ná vissza a lesz bi kus és 
me leg kap cso la tok össze tett di na mi kus cse re vi szo -
nyait. Az el mé le ti nyelv ben csak most kezd meg je -
len ni egy olyan szó kész let, amely ké pes leír ni a 
masz ku lin és a fe mi nin iden ti fi ká ciók bo nyo lult já -
té kát, ha tár át lé pé seit és des ta bi li zá ció ját a ho mo -
sze xua li tá son be lül: a me leg kö zös sé gek ben gyö -
ke re zô nem-a ka dé miai nyelv ezen a pon ton egyelô -
re sok kal össze tet tebb és több ta nul ság gal szol gál. 
A ho mo sze xua li tá son be lü li sze xuá lis kü lönb ség el -
mé le tét még ki kell dol goz ni, s a ma ga össze tett sé -
gé ben át gon dol ni a kér dést.  

Az egyik meg ha tá ro zó kér dés kör min den képpen 
az, hogy va jon a sza bá lyo zás, a megalá zás és a nor -
ma li zá ció tár sa dal mi stra té giái nem tart ják-e fenna 
tár sa dal mi nem és a sze xua li tás össze kap cso lá sát, 
hi szen eb ben az eset ben az ilyen lá tás mód dal szem -
be nál ló elem zés nek min den kép pen fog lal koz nia 
kell ezek köl csön vi szo nyá val. Ez nem azt je len ti, 
hogy a tár sa dal mi ne met a sze xuá lis vi szo nyok ural -
ko dó for mái ra re du kál juk – ami azt fel té te lez né, 
hogy az em bert egé szé ben meg ha tá roz za az ál ta la 
ál lí tó lag el fog lalt sze xuá lis po zí ció. Ha el lenál lunk 
az ef fé le re duk ció nak, megerô sít he tünk egy sor 
nem-ok sá gi és nem-re duk tív kap cso ló dá si pon tot 
a tár sa dal mi nem és a sze xua li tás kö zött: nem csak 
azért, hogy össze kap csol juk a fe mi niz must és a 
queer el mé le tet, aho gyan két kü lön el mé le ti célkitû -
zés össze kap csol ha tó, ha nem hogy megala poz zuk 
köl csö nö sen egy mást al ko tó kap cso la tu kat. Hason -
ló kép pen, mind a ho mo sze xua li tás, mind pe dig a 
tár sa dal mi nem ku ta tá sa el kell hogy is mer je mind -
két ter mi nus prio ri tá sát, a ha ta lom mû kö dé sé nek 
olyan össze tet tebb fel tér ké pe zé se ér de ké ben, amely 
mind ket tô for má ció ját meg vizs gál ja – bi zo nyos spe -
ci fi kus rassz-re zsi mek ben és geo po li ti kai te rek ben. 
És ezen a pon ton ter mé sze te sen nem ér vé get a 
feladat, mert egyik ter mi nust sem ve het jük alap ve -
tô nek, és min den elem zés si ke re, amely va la me lyi -
ket vá laszt ja fó kusz pont jául, sa ját ha tá rait is ki je löl -
he ti, mi vel kiin du lá si pont ja ele ve ki zá rá son alapul.  

En nek az elem zés nek a cél ja te hát nem le het 
pusz tán a fel for ga tás, mert az aláak ná zás szán dé ka 
nem elég sé ges ah hoz, hogy megala poz zon és irá -
nyít son egy po li ti kai küz del met. A ter mé sze tes ség 
meg kér dô je le zé sén és a po zí ciók sok fé le sé gé nek 
nö ve lé sén kí vül, úgy tû nik, több fé le út kí nál ko zik 
a dis kur zus és a ha ta lom jö vô jé rôl va ló gon dol ko -
dás szá má ra: ho gyan le het el gon dol ni a ha tal mat 
mint je len tés vál toz ta tást, s ugyanak kor mint a sza -
bá lyo zás, a do mi nan cia, a lét re ho zás vi szo nyai nak 

kon ver gen ciá ját vagy köl csö nös át fe dés ben le vô ar -
ti ku lá ció ját? Hon nan le het tud ni, mit mi nô sít he -
tünk megerô sí tô je len tés vál toz ta tás nak – a mun ka 
min den ne héz sé gé vel együtt –, és ho gyan le het 
meg koc káz tat ni azt a hely cse rét, amely nek so rán a 
meg ve tett bôl szem be nál ló lesz? De az is kér dés, 
hogy ho gyan le het a szá mon tar tott tes te ket megala -
po zó és fenn tar tó fel té te le ket új ra gon dol ni? 

A Pa ris is Bur ning cí mû film ol va sa ta nem is azért 
olyan ér de kes, mert meg le het vizs gál ni, ho gyan al -
kal maz a fe hér sé get és a he te ro sze xuá lis ne mi sze -
rep-nor má kat új raidea li zá ló ter mé sze tes ség- meg -
kér dô je le zô stra té giá kat, ha nem mert a ro kon sá gi 
vi szo nyo kat des ta bi li zá ló mó don mu tat ja be. Maguk 
a drag bá lok idôn ként a fe hér ség gel kö tik össze a 
fe mi ni ni tást, és a ho mo sze xua li tást mintegy a 
transz ne mû ség be haj lít ják, s ez zel új raidea li zál ják a 
he te ro sze xuá lis cse re vi szo nyok bi zo nyos kis pol gá -
ri for máit. És mégis, ha ma guk az elôadá sok nem is 
köz vet le nül vagy nyil ván va lóan fel for ga tók, le het -
sé ges, hogy a ro kon ság új faj ta for má ció ja (kü lö nö -
sen a „ház” és a kö zös sé gi ség, az anya sze rep, a gon -
dos ko dás és az együtt gon dol ko dás) a do mi náns 
kul tú ra ka te gó riái nak ki sa já tí tá sán és új faj ta al kal -
ma  zá sán át na gyon is ha té kony el len zé ki dis kurzus -
ként mû kö dik. Eb ben az ér te lem ben ér de mes volna 
a Pa ris is Bur ning -et mond juk Nancy Chodorow The 
Rep ro duc ti on of Mo the ring cí mû köny vé vel együtt 
ol vas ni, s fel ten ni a kér dést, hogy ho gyan mû ködik 
a pszi cho ana lí zis és a ro kon ság fo gal ma eb ben a 
kon tex tus ban. A film ben az olyan ka te gó riák, mint 
a „ház” és az „anya” az el fo ga dott csa lá di szcé ná ból 
szár maz nak, de hasz ná la tuk cél ja az, hogy al ter na -
tív ház tar tá so kat és kö zös sé get te remt se nek. Ez a 
je lö lés vál toz ta tás egy olyan ágens mû kö dé sét je lö li, 
amely (a) nem a vo lun ta riz mus el vén mû kö dik, és 
(b) bár ép pen azok ban a ha tal mi vi szo nyok ban fog -
lal ta tik ben ne, ame lye ket le akar gyôz ni, et tôl még 
nem le het ezek re a do mi náns for mák ra re du kál ni.  

A per for ma ti vi tás ezt a vi szony ír ja le: ami kor 
va la ki ben ne fog lal ta tik ab ban, ami el len dol go zik, 
a ha ta lom nak ezt az ön ma ga el len for du lá sát, amely 
a ha ta lom al ter na tív mo da li tá sait hoz za lét re, hogy 
olyan faj ta po li ti kai vi tát ala poz zon meg, ami nem 
„tisz tán” el len té te le zés, a kor társ ha tal mi vi szo nyok 
egy faj ta „meg ha la dá sa”, ha nem bo nyo lul tab ban 
mû kö dik – s el ke rül he tet le nül tisz tá ta lan for rá sok -
ból akar ja kiala kí ta ni a jö vôt.  

Ho gyan tud juk meg kü lön böz tet ni az ál ta lunk 
tá mo ga tott és el len zett ha tal mat? Bár, vá la szol hat -
juk mind járt, va jon meg le het ôket egyál ta lán kü -
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lön böz tet ni? Mert az em ber mintegy ben ne áll a ha -
ta lom ban, ak kor is, ha el len zi: a ha ta lom for mál ja 
azt is, aki át akar ja ala kí ta ni – ez a szi mul ta nei tás 
okoz za rész ben el fo gult sá gun kat és po li ti kai tu dat -
ta lan sá gun kat, de ugyanak kor ez bár mi fé le cse lek -
vés fel té te le is. A cse lek vés ki szá mít ha tat lan ha tá -
sai éppúgy ré szei ígé re tes fel for ga tó mû kö dé sé nek, 
mint azok, ame lye ket elô re meg ter ve zünk.  

A dis kur zus ter mé ke ként ér tel me zett per forma -
tív ak tu sok ha tá sa nem zá rul le egy adott ál lí tás vagy 
ki je len tés vég pont ján, egy tör vény el fo ga dá sa kor, 
a szü le tés be je len té se kor. Az, aki a ki je len tést te szi 
vagy ír ja, nem ural hat ja je lö lô ké pes sé gé nek tel jes 
me zô jét – nem bir to kol ja azt, amit ki mond. A per -
for ma tív ak tus foly tat ja je lö lô mun ká ját a szer zôtôl 
füg get le nül, s né ha a szer zô szán dé ka el le né re is.  

A szub jek tum de cent rá lá sá nak egyik am bi va -
lens imp li ká ció ja, hogy az em ber írá sa szük ség sze -
rûen és el ke rül he tet le nül ki sa já tít ha tó. De a tu laj -
don lás ba ve tett hit feladá sa egy sor fon tos po li ti kai 
kö vet kez ménnyel jár: mert az em ber sza vai nak át -
ve he tô sé ge, átala kít ha tó sá ga és de for mál ha tó sá ga 
sok fé le utat nyit meg egy kö zös ség elôtt. Az a re -
mény, hogy va la ki va la ha is tö ké le te sen felis me ri 

ma gát a je lö lô mun ká já nak mát ri xát ké pe zô fel té -
te lek kö zött, biz to san csa ló dás hoz ve zet. A be szé -
lô nem bir to kol ja a sza va kat – ez vi szont a kez de -
tek tôl fog va így van, mert a be széd min dig va la mi -
lyen mó don egy ide gen be szé de ma gun kon át és 
ön ma gunk ként, egy olyan nyelv me lan ko li kus is -
mét lé se, ame lyet so ha nem ma gunk vá lasz tot tunk, 
nem ké szen ta lál tuk mint hasz ná la ti esz közt, ha -
nem ami mintegy hasz nál min ket: a be szé lô bir to -
ká tól meg foszt va ke rül a nyelv be, mert ez a „va laki” 
és a „mi” ins ta bil és fo lya ma tos fel té te le, a kö te le -
zô ér vénnyel bí ró ha ta lom am bi va lens alap ja.  

 
Ez a ta nul mány ere de ti leg a GLQ-ban je lent meg 
(Vol. 1., no. 1., Fall 1993). Kö szö net tel tar to zom 
Da vid Hal pe rin nek és Ca rolyn Din shaw- nak hasz -
nos szer kesz tôi meg jegy zé sei kért. Ez a fe je zet az 
ere de ti ta nul mány mó do sí tott vál to za ta.  
 
Ere de ti szö veg: Judith Butler: Critically Queer In Butler: 
Bodies that Matter: on the Discursive Limits of “Sex”, 
New York, Routledge, 1993. 223–242.  

 
For dí tot ta Sán dor Bea


