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A MELEG KRITIKUS
z 1969 után kibontakozó felszabadulási
mozgalmak lehetővé tették, ami addig
el-képzelhetetlen lett volna: buzik és
leszbikusok tömeges szervezkedésbe
fogtak a tudományos élet berkein belül,

és napi-rendre tűzték a szexuális beállítottság és
kultúra kérdéseinek megvitatását.

Ezt az intellektuális terjeszkedést olyan cso-
portok úttörő munkássága tette lehetővé, mint a
Gay Activist Alliance, a Gay Liberation Front, a
Radicalesbians, a Lesbian Feminist Liberation
és a National Gay Task Force. Ezek a szervező-
dések, karöltve a homoszexuális archívumokkal
és történeti kutatóprogramokkal, amilyen a New
York-i Lesbian Herstory (sic!) Levéltár és a San
Franciscó-i Leszbikus és Homoszexuális Törté-
nelemkutatási Program, a hetvenes évek végén
láttak neki egy eladdig tudomásul sem vett, meg-
cenzúrázott és félreértelmezett kulturális múlt
dokumentálásának. És bár a homoszexualitás
nyílt bevallása sokszor elbocsátással járt, ők ki-
tartottak amellett, hogy a történelem nem enyész-
het el megörökítetlenül.

Jonathan Katz Amerikai buzitörténelem című
monográfiája (1976) vízválasztó volta homosze-
xualitás történelmi kutatásában. Katz munkája
ékesszólóan cáfolta azt az állítást, miszerint a
magas színvonalú, professzionális tudományos
munka összeegyeztethetetlen a politikai aktiviz-
mussal. Katz azzal nyomatékosította álláspont-
ját, hogy 1975-ben átvette a Homoszexuális
Könyvdíjat, A homoszexualitás: leszbikusok és
homoszexuális férfiak a társadalomban, a törté-
nelemben és az irodalomban című antológiá-
jáért. Mint mondta: „A homoszexualitás tudomá-
nyos vizsgálatának fellendülése korántsem csak
tudományos érdekességű fejlemény. Ha újra fel-
fedezzük a magunk feledésbe merült történetét,
és friss szemmel ismerünk önmagunkra, hozzá-
jutunk ahhoz a szellemi táplálékhoz, amelynek
révén tovább élhetünk és tovább szerethetünk
ebben a genocídiumra alapozott világban."

A nyolcvanas években az országos klímában
bekövetkezett elmozdulások drasztikusan mó-
dosították a homoszexualitás-kutatók módsze-
reit. Először is a felszabadulási mozgalom ered-
ményesen fogalmazta meg, hogy a buzik és
leszbikusok kisebbségi csoportot alkotnak, ám-
bár a speciális elbíráláshoz való jogokat a több-
ség továbbra is ádázul vitatta. Másodszor, az
AIDS nyomán létrejött egészségügyi szükségál-
lapot olyan mértékben kovácsolta a homokoso-
kat állampolgári közösségekké, hogy a mozga-
lom politikai és intézményes alapja a sokszoro-
sára bővült. A történet azonban sajnos mégsem
a liberalizmus és az aktivizmus folyamatos emel-
kedéséről szól. A tizenkét évig tartó reagani-
bushi konzervativizmusba bugyolált ország ré-
szeg álomban hánykolódott. A radikális politizá-
lás általános hanyatlása a tudományos berkekre

nézve furcsa következményekkel járt: az egye-
temek és a tudományos intézmények váltak a
forradalmi harc utolsó bástyáivá. A „politikai tisz-
tességet" (political correctness) követelő konzer-
vatív pfujolásokkal dacolva a különböző kulturá-
lis közegekből származó kutatók bátran vállalták
fel a marginalizált csoportok szellemi és politikai
jogait. Szerte az ország egyetemein egyre erős-
bödött a kulturális különbözőségek iránti érzé-
kenység, a tolerancia divatba jött, és a „nyílt szín-
vallás" lassan lekerült a határozatlan időre
alkalmazott egyetemi és tudományos dolgozók
szak-mai öngyilkossági okainak listájáról. Bár a
konzervatív ellencsapás veszélye továbbra is
fenyegetett, a buzik és leszbikusok nyíltan
vállalt, „lát-ható" mozgalommá szerveződtek,
megteremtve a maguk szektorát a haladó
tudományos mozgalmak kivételesen gazdag
rendszerében.

E multikulturális mozgalmak szellemisége
kölcsönösen gazdagító erőforrásnak bizonyult.
Az afro-amerikai és feminista kritikusok szenve-
délyes küzdelmeiből például kitűnt, hogy a mű-
vészeti és irodalmi kánonokat képviselő szerve-
zetek nemcsak esztétikai indítékoktól sarkallva
védelmeznek bizonyos kulturális kincseket, ha-
nem a felhalmozott tudást és a vele járó hatalmat
politikai érdekből is manipulálják. Ilyen körülmé-
nyek között politikai és társadalmi imperativus
lett, hogy a szervezetek marginalizált csoportok
szövegeit is betagolják az eredeti kánonba. E
ha-

Sean Chapman és Marcus D'Amico az Angya-
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ladó felfogású kutatók kijelentették: ha a koráb-
ban megtagadott és kizárt munkák is a helyükre
kerülnek, újfajta azonossági és közösségi tudat-
fajták virágozhatnak ki éppen azokban a kulturá-
lis intézményekben, amelyek a status quo leg-
főbb őrei voltak.

A „homoszexualitás" mint kategória meglehe-
tősen újkeletű; Foucault szerint 1870 volt az az
év, amikor az orvosi, jogi és vallási értekezések-
ben a szodomita „speciessé" alakult. Amikor a
homoszexuális-leszbikus kutatók elfogadták ezt
a megjelölést, egyszersmind olyan revíziós
programot tűztek maguk elé, amely sokban ha-
sonlít egyéb kisebbségi csoportokéhoz. A titkos
homoszexualitás episzfemiológiája című művé-
ben (1990) Eva Sedgwick azt bizonygatja: a mo-
dern homoszexuális identitás kijegecesedésével
„egyértelműen adott a lehetőség, hogy az iro-
dalomtudomány- és kritika a férfi és női homo-
szexuális irodalmi alkotások különféle kánonjait
kisebbségi kánonokként értelmezze, mint az el-
nyomatás, az ellenállás, a túlélés és a hősi küz-
delem irodalmát." A férfi és női homokosok ter-
mészetesen addig is tisztában voltak a maguk
rendkívül gazdag kulturális hagyományaival, és
most, hogy a startpisztoly eldördült, mohón és
lelkesen jelentették be hivatalosan is igényüket a
maguk örökségére.

Az egyik első homoszexuális irodalmi antoló-
gia a Buzi drámák első gyűjteménye (1979) volt,
William Hoffman szerkesztésében. Mivel a szín-
ház mint kommunikációs eszköz, és mint a kü-
lönféle konfliktusok és álláspontok dokumentá-
lására kiválóan alkalmas közeg nagy szerepet
játszott a homoszexuális felszabadulási mozga-
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lomban, igen alkalmas kiindulási pontul szolgált
az érintettek kulturális célzatú tömörítésére.
Hoffman szerint a „gay play" olyan színmű,
amelynek központi alakja vagy alakjai homosze-
xuálisok, avagy fő témája a homoszexualitás...
ám nem szükségszerű, hogy maga az író vagy a
megcélzott közönség homoszexuális legyen."
Hoffman szerint a „gay play" kategóriát „a hete-
roszexuális gyűlölet, félelem és tudatlanság" te-
szi szükségessé. A Három buzi darab egy buzi
színház számára című gyűjteményes kötetéhez
(1983) írott esszéjében Richard Hall, a szerző
mintegy ars poeticaként fogalmazta meg, hogy a
homoszexuális színház „olyan színház, amely
bizonyosfajta közösségi érzületről tanúskodik,"
és ez a fajta politikai és társadalmi tudatosság a

homoszexuális művészet meghatározó vonása
lett. Jonathan Katz Vallj színt! című darabjától
(1975) - melynek alcíme így hangzott: Doku-
mentumjáték az amerikai homoszexuálisok
életéről és felszabadulásáról - egészen a
legfrissebb AIDS-drámákig a homoszexuális
dráma meghatározásánál fogva a
homoszexuálisok életét tükrözi, a
homoszexuálisok élete pedig, a művek tanúsága
szerint, elválaszthatatlan mind az elnyomástól,
mindaz elnyomás elleni harctól.

A homoszexuális színikritikusok hasonlókép-
pen átérezték a társadalmi felelősség súlyát, és
azt vallották, hogy a homofób társadalomban
korrekciós szerepet kell betölteniük. Sokan hi-
vatkoztak Vito Russo A celluloid búvóhely
(1981) című úttörő jelentőségű tanulmányára,
amely katalógusba foglalta a homoszexuális fi-
gurákat szerepeltető filmeket. A reprezentáltság
és a tolerancia dialektikáját vizsgálva Russo le-
leplezte, micsoda homofóbiás rémképek kísértik
a filmesek képzeletét. Munkája nyomán jött di-

vatba, hogy a meleg kritikusok zsöllyéikben ülve
pattintsanak az ujjukkal, és azt kiáltsák: „Kislány,
ne is kísérletezz!"

Az egyetemi berkekbe került homoszexuális
kutatók továbbra is támadták a negatív sztereotí-
piákat, és a homofóbiát a homoszexuális iroda-
lomkritika központi harci kérdésévé avatták. Tu-
dományos álláspontjuk sok rokon vonást mutatott
a Kate Miller Szexuálpolitika című könyvében
(1970) megalapozott feminista kritikával, amely az
irodalmi gyakorlatban megnyilatkozó nőelle-
nességet kívánta leleplezni, annak mindkét vetü-
letében, vagyis a nőkről alkotott sztereotípiák el-
burjánzásában, illetve a nőknek az irodalmi alko-
tásból való kirekesztésében. Kínálkozott továbbá
az összehasonlítás az afro-amerikai kritikusokkal
is, akik a rasszizmus elleni küzdelemről tanúskodó
könyveket tették meg a fekete kánon központi
magvának.

Ami a homoszexuális színikritikust illeti, nagy
bajban volna, ha csak a napjainkra már oly jöve-
delmező „mainstream" buzi drámával kellene
foglalkoznia. Szerencsére azonban semmi
szükség rá, hogy az egyértelműen buzi és lesz-
bikus témájú színművekre korlátozza magát.
Természetesen bizonyos provokációra, bizonyos
szellemi vagy esztétikai csábításra szükség van,
de ennek nem kell explicite szexuális jellegűnek
lennie. A kritikusok általában nem engedhetik meg
maguknak azt a fényűzést, hogy csak azt nézzék
meg, amitől izgalomba jönnek, és ennek csak
örülni lehet, hiszen az autoriter struktúrákat
támogató művekről is éppoly fontos kritikát írni.
Elvégre a homokosokra is ráfér, hogy kiűzzék
magukból a tagadás szellemét!

Mi az, amivel a homokos kritika legszívesebben
találkozik a színházban? Vannak, akiket a paróka
és a smink vonz szinte ellenállhatatlanul, de
létezik ennél nagyobb csáberő is: a színpad
kerete emberi lényeket foglal magába, a színész
pedig kézzelfoghatóvá teszi az identitást. A drá-
maírás számára e tény kivételes lehetőségeket
nyújtott, de egyszersmind a konzervativizmus-nak
is forrása volt. Ha igaz, hogy a dráma alap-eleme
a koherens figura, ha igaz, hogy a szín-házban az
elemzés az egyéni pszichével kezdődik és
végződik, akkor a színház továbbra is ugyanazt a
képet fogja visszatükrözni. Bocsáss meg nékünk,
Bertolt Brecht - te megmutattad, hogyan
világíthatja át a színpad társadalmunk helyzetét,
hogyan vetíthet nagy kiterjedésű hát-teret
legmélyebb fájdalmaink mögé, ám mégis-csak
úgy látszik: bennünket mára már leginkább privát
gyötrelmeink foglalkoztatnak.

A homokosok azonban nem hajlandók lemon-
dani a színházról; fizikai és időbeli közvetlensé-
ge révén ez a médium túlságosan becses szá-
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munkra, semhogy búcsút intsünk neki. Hol má-
sutt jeleníthető meg a homoszexualitás konkrét
emberi testekkel? Elin Diamond feminista színi-
kritikus kimutatta: egyes nőírók nem annyira jel-
lemábrázolásra használták a színpadot, inkább a
szereplőket formáló materiális viszonyokat kí-
vánják feltárni. Diamond leírja például a Caryl
Churchill Kilences számú felhő című drámájában
alkalmazott történelmen túli, nemek és típusok
keresztezésén alapuló módszert, és az el-vont
feminista elméletet valósággal beledarálja a
hús-vér színielőadásba, mintegy illusztrálva, ho-
gyan vihet a dramaturgia identitást az egyes sze-
mélyeken túllépő narratívákba. Diamond ezzel
valóságos modellt kínál a homokosoknak, ho-
gyan szerkesszék meg ők is a színpadi életuta-
kat.

Diana Fuss egy írásában felszólítja a
homokosokat: összpontosítsák a kritikai
figyelmet a rendszertan szürke zónájára, arra a
vidékre, ahol az identitásbeli kategóriák átfedik
egymást. Izgalmas és merész lehetőséget lát
például a homo- és heteroszexualitás
összehajlásánál, ahol - szerinte - az
ideiglenesség és a műviség fogalmai
kecsegtetnek a legtöbb lehetőséggel.
Természetesen a szexualitás határvidékein
mozgó színháznak megvannak a maga hagyo-
mányai - gondoljunk csak Charles Ludlum vagy
Split Britches fallikus zűrzavarára, amikor a nemi
és szexuális várakozások - akár rúzzsal, akár
rúzs nélkül - a visszájukra fordulnak. A testré-
szek és magatartási formák káoszával szembe-
sülő homokos színikritikusnak ritka élvezetben
van része: végre szavakba öntheti a kimondha-
tatlanul ellentmondásost. És ki más meríthetne
több ihletet Tony Kushner Roy Cohnjának meg-
foghatatlanul csúszós szavaiból, amikor kijelen-
ti, hogy ő nem homoszexuális, hanem olyan he-
teroszexuális, aki férfiakkal kefél, elvégre, ha
kedve tartja, bármikor összekapcsolják telefo-
non Nancy Reagannel, mint akármelyik befolyá-
sos, „normális" (értsd: heteroszexuális) embert.

A homokos színikritikus sütkérezik a teatrali-
zálás dicsfényében. Elvégre mi más volna a
színházi előadás lényege, minthogy felhívja a fi-
gyelmet az életnek valamilyen ravaszul elrende-
zett ábrájára? Melegnek lenni annyi, mint kitűnni,
mint furcsának, excentrikusnak számítani, mint
közvetíteni, előadni és divatként feltüntetni a
másságot. A homokosok tudják csak igazán,
hogy minden viselkedésforma színjátékos ak-
tus; hiszen tőlük megtagadták azt a luxust, hogy
magatartásukat természetesnek érezhessék, és
forgatják is a szemüket, ha a homoszexualitást
patologikus vagy aberrált jelenségnek állítják be
- konvencionálisnak számítani igazán nem
kunszt, de milyen unalmas! És milyen
mennyeien jó dolog, hogy a színpad
hangsúlyossá teszi az élet ilyetén műviségét! A
homokosok megér-tik, hogy a drámai ábrázolás
nem csupán termé-
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ke, hanem anyaga is a képzeletnek, mind tár-
sadalmi, mind esztétikai értelemben; általa te-
remtődnek és vesztik érvényüket minden dol-
gok. A figurák - testek. lelkek, frizurák áb-

Vígszínház szamara felállított sátorban az
első idetelepített produkció végén eljő az
angyal. A Kaposi-szarkómától eltorzult testű
AIDS-beteget megmenti, a többieket ott hagyja,
kit képzelete Antarktiszán, villogó szemű
fókamamuszban, kit a meggyilkolt Ethel
Rosenberg szellemével a háta mögött, hadd
kucorogjanak tovább az amerikai nagyváros
peremén. A közelgő ezredfordulóra a bűn
megmételyezte a személyes és a közéletet, de
van megtisztulás, van megváltás: az AIDS szen-
vedésein keresztül vezet hozzá az út.

Bármily meghökkentő is XX. század végi néző
számára, nem kevesebbet sugall Tony Kushner

rázolása révén a dráma rámutathat a meséknek
ama hézagaira és repedéseire, amelyekből az
emberi szubsztancia megszületik. A meleg szí-
nikritikusnak pedig módjában áll elemezni,
miképpen toldozódnak-foltozódnak össze a
résekből kihajtó emberi életek, és miféle
kapcsolatba kerülnek egymással. A színpad
fókuszában az identitás áll, és nincs
kritikusabb a meleg kritikusnál.

Fordította: Szántó Judit

amerikai szerző darabja, a New Yorkban és Lon-
donban fergeteges sikerrel játszott Angyalok
Amerikában, nemkülönben a Rudolf Péter ren-
dezte budapesti előadás. Mellesleg, amennyi-
ben az ember komolyan veszi Tony Kushner mű-
vének logikáját, a világot rothasztó mocskos
vétkek közé kénytelen besorolni a
homoszexualitást is, s ez valószínűleg merőben
ellentétes a szerző eredeti szándékával. Az
Angyalok Amerikában lényegében gay play,
azaz „meleg darab," ami a „feminista,"
„leszbikus," „fekete szín-mű" kifejezések
társaságában esztétikai kategóriaként vonult be
az angolszász színházi irodalomba, holott
leginkább tematikát és ideológiai
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