
Az Ope ra ti on Res cue el ne ve zé sû új jobb ol da li 
cso port kü lön bö zô kli ni kák elôtt ren de zett 
abor tusz el le nes de monst rá ciói vi lá go san jel zik 

a lát ha tó ság, a lát ha tat lan ság és a rep ro duk ció közt 
fennál ló ter hes vi szonyt. Ezek az abor tusz vi ta inspi -
rál ta elôadá sok (per for man szok) ta nul sá gos pél dát 
szol gál tat nak, me lyek men tén mind a rep re zen tá -
ció, mind a rep ro duk ció te rü le tén el kezd het jük a 
lát ha tó ság gal és lát ha tat lan ság gal kap cso la tos pszi -
chi kai és po li ti kai be fek te té sek vizs gá la tát.  

Az Ope ra ti on Res cue, és ál ta lá ban vé ve az új 
jobboldal tag jai rend kí vü li mó don tu da tá ban van -
nak a mé dia nyúj tot ta rep re zen tá ció ha tal má nak.1 
(A balol da li ACT -UP, il let ve ki sebb mér ték ben a 
„So uth Af ri ca di vest ment” moz ga lom mu tat ha son -
ló ér zé keny sé get a rep re zen tá ció ere je iránt.) Az 
Ope ra ti on Res cue tag jai tö ké le te sen tisz tá ban van -
nak az zal, hogy me lyek a nyil vá nos ság ked véért 
ren de zen dô je le ne tek szük sé ges kel lé kei. Mi vel tud -
ták, hogy a saj tó is meg je le nik majd At lan tá ban, az 
1988-as De mok ra ta Nem ze ti Kong resszus hely szí -
nén, ezt a vá rost sze mel ték ki el sô meg moz du lásuk 
szín he lyéül. Vá lasz tá sá nál fog va az Ope ra ti on Rescue 
így egy szer re tá mad ta meg a vá lasz tás (pro- cho i ce) 
po li ti kai prog ram ját kép vi se lô de mok ra tá kat, nyi -
tot ta meg a pol gá ri en ge det len ség po li ti kai tör té -
nel mé nek egy új fe je ze tét, il let ve dek la rál ta a tör -
vénnyel, a rend del és a de mok rá cia mód sze rei vel 
szem be ni el lenér zé seit. Mindezt az zal ér te el, hogy 
a kong resszus ha gyo má nyos kül sô sé gei rôl – a kli -
ni kai blo ká dok drá má ja, a kü szö bön ál ló erô szak 
ret te ne te, és több száz le tar tóz ta tás ré vén – ma gá -
ra te rel te a saj tó fi gyel mét. Azál tal te hát, hogy At -
lan tá ban a mé dia fi gyel mé nek köz pont já ba ke rült, 
az Ope ra ti on Res cue irigy lés re mél tó nép sze rû ség -
re tett szert, és új ra élesz tet te a ko ráb ban meg re kedt 

abor tusz vi tát. Így te hát an nak, aki a rep ro duk ció 
po li ti ká já ról ve lük el len té te sen kí ván na ér vel ni, fel 
kell mér nie, ho gyan is vi szo nyul az Ope ra ti on Rescue 
a rep re zen tá ció po li ti ká já hoz. A rep ro duk ció kö -
rü li vi tá val pár hu za mo san a rep re zen tá ció ideo ló -
giá ja is meg for má lás ra ke rül.  

 
I.  

 

Az Ope ra ti on Res cu e-t egy Ro che ster  bôl szár ma -
zó fe hér fér fi, Ran dall Ter ry ala pí tot ta 1988-ban, 
New York ban. A cso port de mog rá fiai össze té -

te lét rend kí vül ne héz megál la pí ta ni, egy fe lôl azért, 
mert a ta gok nagy ré sze név te len ma rad (a pro tes -
tá lók azt az uta sí tást kap ják, hogy le tar tóz ta tá suk 
ese tén a John, il let ve Ja ne Doe ne vet ad ják meg), 
más fe lôl vi szont azért, mert a „tag ság” egy aránt vo -
nat koz hat a csu pán egyet len „men tés ben” részt  vevô 
tün te tô re, il let ve az olyan ak ti vis tá ra is, aki ál lan -
dóan úton van, és egy mást érô men té si ak ciók ban 
vesz részt. Mindezek el le né re vi lá go san lát ha tó, hogy 
a cso port ban meg le pôen ma gas a fér fiak szá ma. 
1989-ben – Fran ces Wil kin son fel jegy zé se sze rint 
– a ta gok 56 szá za lé ka, il let ve a 15 fôs ve ze tô tes tü -
let há rom leg job ban fi ze tett mun ka tár sa fér fi volt. 
Emel lett szin te min den részt ve vô fe hér.2 

Meg le he tô sen ne héz feladat egy vál to zó szá mok -
ra épü lô és de mog rá fiai lag igen ve gyes össze té te lû 
cso por tot kri ti kai lag ér té kel ni. Ami vi szont egy tü -
ze te sebb vizs gá lat mél tó tár gyát ké pez he ti, az az 
Ope ra ti on Res cu e-t irá nyí tó ko he rens ideo ló gia, 
me lyet leg ha tá so sab ban ma ga Ter ry ar ti ku lál. 
A szer ve zet harminchárom éves ala pí tó ja és egy ben 
ve ze tô je sze rint „a leg több em ber – fér fiak és nôk 
egyaránt – mint hogy nem szük ség sze rûen tar toz -
nak be le a »leg több em ber« ka te gó riá já ba, a nô ket 
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1 Fa ye Gins burg: „Sav ing Ame ri ca’s So uls: Ope ra ti on Res cue’s Cru sa de Aga inst Abor ti on.” 
2 Idé zi Fran cis Wil kin son, The Gos pel Ac cor ding to Ran dall Ter ry, Rol ling Sto ne, 1989. október 5, 85–9. 
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kü lön meg kell itt em lí te ni, egy kü lö nö sen bi zony -
ta lan hely zet be ke rül ve szí ve seb ben ha gyat ko zik 
fér fiak ve ze té sé re. Ilyen az em be ri ter mé szet. Ez a 
tör  té ne lem.”3 A „kü lö nö sen bi zony ta lan hely zet”, 
ami  re Ter ry utal, a „men tés”.  

Az Ope ra ti on Res cue tag jai úgy tesz nek, mint -
ha ko mo lyan hin né nek ab ban, hogy az abor tusz -
kli ni kák elôtt ren de zett de monst rá ciók kal meg -
ment he tik a meg nem szü le tet te ket. Ezek a mentô -
ak ciók leg több ször ér zel mi leg és gyak ran fi zi kai lag 
is erô sza ko sak. Mint a leg több szín re vitt men tô -
ak ció, az Ope ra ti on Res cue „men té sei” is ré mü let 
kel te nek, s ez hoz za lét re azt az ér ze tet, hogy va la -
kit tény le ge sen meg kell men te ni.  

Az zal, hogy al kal mat te rem te nek a meg nem 
szü le tett „meg men té sé re”, a de monst rá ciók a ke -
resz tény kul tú ra szá má ra nagy je len tô ség gel bí ró 
té rí tés  nar ra tí vát hoz zák moz gás ba. A meg nem szü -
le tett meg men té se le he tô vé te szi, hogy ké sôbb az 
„új já szü le tet tek” foly tas sák a misszio ná riu si mun -
kát, mely mun ka így a té rí tés ta pasz ta la tai nak so -
rát összeg zi. A kli ni kát fel ke re sô nôk nek gyak ran 
több fél ni va ló juk van az Ope ra ti on Res cue em be -
rei tôl, mint az or vo sok tól. Az USA-ban éven te egy -
mil lió nô nek van abor tu sza, és kö zü lük ke ve sebb 
mint tíz nô hal meg a beavat ko zás kö vet kez té ben.4 
Az Ope ra ti on Res cue ál tal meg men tett cse cse môk 
szá ma se hol nincs do ku men tál va, de a de monst rá -
ciók dest ruk tí vak és erô sza ko sak.  

A men té sek – a haj me resz tô ar cát lan ság és erô -
szak teát rá lis elôadá sai – so rán a ne mek éle sen el -
kü lö nül nek egy más tól. Az ak ciók kö zül nem egy 
több fron ton is zajlik, mi vel a cél pont ként vá lasz -
tott kli ni ka elôtt gyak ran a túl nyo mó részt nôk bôl 
ál ló vá lasz tás pár ti (pro- cho i ce) cso por tok is meg -
kí sér lik, hogy szín re vi gye nek egy-egy el len de -
monst rá ciót. Ami kor az Ope ra ti on Res cue (fér fi) 
tag jai az el len tün te tôk kel, vagy al kal man ként a kli -
ni ka dol go zói val ta lál ják szem be ma gu kat, vál luk 
össze szo rí tá sá val fa lat al kot nak és gyak ran minden 
ar ra já ró nô nek olyan sza va kat or di bál nak, mint 
„kur va”, vagy „ri banc”. (Az ef fé le „meg szó lí tá sok” 
hát te ré ben ál ló el gon do lá sok lé leg zet elál lí tóan dur -
vák, pél dául: min den fe mi nis ta lesz bi kus, vagy 
min  den abor tusz ra je lent ke zô ter hes nô élv haj hász 
éle tet él.) Ami kor egy ter hes nô meg pró bál be jutni 

a kli ni ká ra, a fér fi „men tô” fur csa fej han gon kiabálni 
kezd: „Kö nyör göm, anyám, ne ölj meg!” Az Ope -
ra ti on Res cue les ben ál ló nô tag jai eköz ben egy úgy -
ne ve zett „imá val tá mo ga tó had osz lo pot” for málnak: 
moz du lat la nul áll va him nu szo kat éne kel nek, meg -
pró bál ják a „csa tán kí vül ál lók” be nyo má sát kel te -
ni, nyi tott kar ral és szét tárt te nyér rel for dul nak a 
menny or szág fe lé. A til ta ko zók egy másik cso port -
ja pla ká to kat hor doz körbe, az „ár tat lan”, il  let ve a 
„szét ron csolt” mag zat ké pei vel. A nôi és fér fi tün -
te tôk tér be li el kü lö nült sé ge a nyu ga ti szín há zak -
ban oly gyak ran lá tott szi tuá ciót utá noz za: a fér fiak 
be szél nek, a nôk meg fi gyel nek. Mindez nagy mér -
ték ben tá mo gat ja azt az el kép ze lést, mely sze rint a 
„ma inst re am” szín ház min dent meg tesz azért, hogy 
min den drá má ban – így te hát a ter hesség drá má já -
ban is – emb rio ná lis fér fi játssza a fô sze repet.  

A kli ni kán egy má sik cso port a vá ró te rem szé -
kei   hez, vagy ha le het sé ges, a kór há zi dol go zók asz -
ta  lai hoz lán col ja ma gát. Mia latt ott fek sze nek és 
várják, hogy a rend ôr ség el szál lít sa ôket, ke resz -
tény him nu szo kat éne kel nek. Az ál ta luk hasz nált 
la ka tot a rend ôrök nek kell le fû ré szel niük: ami kor 
az elekt ro mos vá gó ból szik rák csap nak fel, a „men -
tôk” Jé zust hív ják. Mindeköz ben egy má sik cso port 
tagjai a vá ró te rem ben ül nek vagy áll nak, s a ke zük -
ben tar tott Bib liá ból lágy han gon kü lön bö zô rész -
le teket ol vas nak fel. Egé szen kö zel ül nek a vá ra ko -
zók hoz, és igye kez nek be szél ge tést kez de mé nyezni 
ve lük. Ami kor a rend ôr ség megér ke zik, hogy tár -
 saik láncait le fû ré szel je, ez a cso port is gyak ran 
him nu szo kat éne kel.  

Az új jobboldal abor tusz hoz fû zô dô vi szo nya 
mé lyén egy, az apa ság gal kap cso la tos pszi chi kus 
ret te gés rej lik. Ez a fé le lem he lyet te sí té sek5 és meg -
ta ga dá sok so ro za ta ré vén el foj tó dik és el to ló dik; az 
elôb biek a de monst rá ció so rán je lö lô lán cot al kot -
va egy má sik ret te gést kel te nek élet re: az ab szo lút 
más ság ret te ne tét, amely az abor tusz kli ni ká ra 
igyek vô nô tes té re he lye zô dik át. Az abor tusszal 
kap cso la tos ideo lo gi kus és val lá si hit köz ve tí té se 
mel lett ezek a blo ká dok és de monst rá ciók egy ben 
ke ret be fog lal ják és ér tel me zik a fér fiak és nôk kö -
zött zaj ló pszi chi kus csa ta te rü le tét.  

Freud a fér fiak rep ro duk ció hoz va ló pszi chés 
vi szo nyát olyan „szo ron gás ként” ír ja le, amely az 

3 Ter ry tôl idé zi Fran ces Wil kin son, i. m., Amennyi ben más ként nincs je löl ve, min den idé zet eb bôl az esszé bôl szár ma zik.  
4 Lau ren ce Tri be, Abor ti on: The Clash of Ab so lu tes, 207.  
5 A szö veg ben sze rep lô pszi choana li ti kus fo gal mak (át he lye zés, el to lás, he lyet te sí tés, meg ta ga dás, Szim bo li kus, Va lós stb.) 

ér tel me zé sé hez vö. Lap lan che–Pon ta lis, A pszi cho ana lí zis szó tá ra, Bu da pest, 1994. (A szerk.)
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apa ság nem bi zo nyít ha tó vol tá ból ered, mi pe dig 
je len leg e pszi chi kus te rü let átala ku lá sá nak le he -
tünk ta núi. Nap jaink ban a tu do mány már ké pes az 
apa ság iga zo lá sá ra, s így a tör vény ren del ke zé sei is 
ki ter jed nek rá. Az új jobboldal fér fi tag jai – a többi 
fér fi hoz ha son lóan – nyug ta lan és am bi va lens mó -
don vi szo nyul nak az apa ság eme új lát ha tó sá gá hoz. 
Az e lát ha tó ság rend kí vül fon tos kö vet kez mé nyei -
nek át he lye zé sét cél zó erô fe szí té sek egy ré sze pe -
dig újab ban a mag zat lát ha tó vá té te lé re irá nyul.  

Az abor tusz vi ták örök, min den hol meg ta lál ható 
kö zép pont ja, a mag zat ké pe kü lö nö sen fon tos: 
meg za var ja a ko ráb bi pszi chés ter ré nu mot, amely 
a rep ro duk ció min den lát ha tó je gyét ki zá ró la go san 
a ter hes nô tes té vel hoz ta kap cso lat ba. A mag zat 
ké pe a rep ro duk ció lát ha tó sá gát a nô tes té tôl füg -
get len idô vé és kép pé te szi. Amint ez a füg get len -
ség meg te rem tô dik, a mag zat ké pe ki szol gál ta tot -
tá vá lik bár mely je lö lô rend szer le het sé ges ma ni pu -
lá ció ja szá má ra. Az Ope ra ti on Res cue stra té giá já -
ban a mag zat két rep re zen tá ció ja mû kö dik együtt 
fo lya ma to san, egy komp lex dia ló gus ré sze ként. 
Egy fe lôl az „ár tat lan” mag zat fo tóit lát juk, ame lyek, 
Fa ye Gins burg leírá sa sze rint, „lágy fénnyel eláraszt -
va, me leg bo ros tyán szín ben ké szül tek, és az anya -
test tôl va ló el vá lasz tott ság ré vén kü lö nö sen rej tel -
me sek”. E ké pek mel lé „éles fénnyel ké szült, bor -
zasz tó kli ni kai fel vé te lek [ke rül nek], szét ron csolt 
és vé res mag za ti ma rad vá nyok ról” (Con te sted Li ves: 
105). Az „ár tat lan sá got” áb rá zo ló kép együtt ér zést 
kelt és a vé del me zés vá gyát éb resz ti, míg a szét ron -
csolt mag zat ról ké szült fo tó se gély kiál tás, mely egy 
erô sza kos cse le ke det re hív ja fel a fi gyel met.  

Az zal, hogy az Ope ra ti on Res cue a de monst rá -
ciók elôadá sai nak fó ku szá ba a mag za tot he lye zi, fi -
no man el tá vo lít ja ma gát a ter hes nôt. Az anyá tól 
el vá laszt va a mag zat ké pe tel je sen ma gá ra ha gyot -
tá és szív szag ga tóan ár tat lan ná vá lik. Az abor tusz -
kli ni kák elôt ti de monst rá ció kon fel mu ta tott posz -
te ren a mag zat ké pe zász ló ként mû kö dik, egy faj ta 
lo bo gó ként, amely alatt a vé del me zô „men tôk” se -
re ge fel vo nul, hogy megaka dá lyoz za „az ár tat lan le -
mé szár lá sát”. Ami azon ban va ló já ban tör té nik, az 
(mint a leg több há bo rú ban) egy má sik rend le mé -
szár lá sa. A nô mel lô zé se a kép bôl le he tô vé tet te, 
hogy a mag zat egy, a fér fiak ról és a fér fiak nak szó -
ló dis kur zus jel ké pé vé vál jon. A kép bôl el tün te tett 
ter hes nô éle te és vé le mé nye pe dig lát ha tat lan és 

ér dek te len ma rad: a mag zat kö zép pont ba he lye zé -
sé vel az Ope ra ti on Res cue töb bé nem vesz ró la tu -
do mást. Ez a tö ké le tes mel lô zés kor lá toz za a ter -
hes nô hely ze te irán ti rész vét le he tô sé gét, el fojt ja a 
sza bad sá gá val kap cso la tos mo rá lis két sé ge ket – a 
má sik ol da lon vi szont a de monst rá ció eré nyes sé -
gé nek hang sú lyo zá sát moz dít ja elô.  

Az ál la po tos nô tôl el vá laszt va a mag zat ké pe 
olyan jel lé vált, amely máris erô tel je sen ben ne fog -
lal ta tik a ka pi ta liz mus és a pat riar chá lis rend po li -
ti kai öko nó miá já ban. Ve gyük pél dául a Vol vo egyik 
té vé hir de té sét: egy szo no gram (a mag zat szív ve ré -
sét vi zuá lis je lek ké ala kí tó be ren de zés) töl ti ki a ké -
per nyôt, alá fes tô hang ként egyen le tes szív ve rést 
hal lunk; mint ha a té vé mag zat mo ni tor len ne. Ek -
kor egy felirat kú szik be, me lyet egy fér fi hang is 
elis mé tel: „Leg fôbb ide je egy Vol vónak, ugye?” Sok 
szü lô a mag zat hoz va ló kö tô dés el sô él mé nyét a 
mag zat szo no gram ját néz ve ta pasz tal ja meg.6 
A gon dos ko dás ér zé sét ki hasz nál va a Vol vo ar ra 
hasz nál ja a mag zat ké pét, hogy ugyanazt az ér zel -
mes vé dô be szé det mond ja el, mint az abor tuszt el -
len zôk: vé de ni kell ezt a ki szol gál ta tott, gyö nyö rû 
éle tet. A vé de lem biz to sí tá sá nak esz kö ze a két eset -
ben mégis drá maian kü lön bö zik. A Vol vót kép vi -
se lô em be rek azt akar ják, hogy vedd meg az ô biz -
ton sá gos au tó ju kat; az Ope ra ti on Res cue tag jai azt 
akar ják, hogy se gíts tör vé nyen kí vül he lyez ni az 
abor tuszt. Mind két eset ben búj ta tott mo rá lis fe nye -
ge tés lép mû kö dés be: ha nem ve szel Vol vót, vér ta -
pad a ke zed hez. Ha nem men ted meg a mag za tot, 
bûn ré szes sé get vál lalsz egy gyil kos ság ban. A mag -
zat ké pe egy szer re pro vo kál ja azt az ér zést, hogy 
meg kell vé de ni, il let ve azt, hogy aki hez tar to zik, 
ta lán bû nös va la mi ben.  

A mag zat ké pek rôl szó ló bri liáns dol go za tá ban 
Ro sa lind Pet ches ky így ér vel: 

 
A mag zat ké pe a kul tú ra egé szé ben olyan szim bo -
li kus je len tô ség re tett szert, amely vesz te sé gek so -
ro za tát sû rí ti ma gá ba a sze xuá lis ár tat lan ság tól az 
ame ri kai bi ro dal mi ha ta lom nak en ge del mes ke dô 
asszo nyig. Nem egy mag zat ké pe ez, ha nem egy 
ap ró fér fié, egy ho mun cu lu sé.  

(Fe tal Ima ges: 268) 
 

Más sza vak kal te hát: a mag zat tár sa dal mi ne mét te -
kint ve min dig is meg ha tá ro zott (gen de red); és ko -

6 Ro sa lind Pet ches ky: „Fe tal Ima ges: the Po wer of Vi su al Cul tu re in the Po li titcs of Rep ro duc ti on”.
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ránt sem meg le pô, hogy ép pen fér fi ként meg ha tá -
ro zott. A John Wil ke (a Na ti o nal Rights to Li fe 
Com mi tee el nö ke) ál tal összeál lí tott abor tusz el le -
nes ké zi könyv (Abor ti on: Qu e sti o nes and Ans wers) 
pél dául ar ra biz tat min den ak ti vis tát, hogy a mag -
zat ról be szél ve olyan „em ber sé ges” meg ne ve zé sek -
kel él je nek, mint pél dául a „kis fic kó”7. Az azo no -
su lás még éle sebb meg vi lá gí tást nyer azon ban a de -
monst rá ciók alatt, ami kor is a fér fi egyide jû leg be -
szél a mag zat ér de ké ben és a mag zat he lyé ben is – 
az er köl csi ideo ló gia po li ti kai szín ház zá vál to zá sa 
so rán a nô pe dig is mé tel ten el tö röl te tik. A ke rek 
egész mon da tok ban meg szó la ló fel nôtt fér fi has be -
szé lô ként tu laj don kép pen a meg nem szü le tett 
gyer mek he lyett ad han got a gyil kos ság tól va ló ret -
te gés nek: a mag zat így töb bé már nem csak ér zô 
lény, ha nem egye ne sen No am Choms ky álom gye -
re ké vé vá lik – a nyelv mélyst ruk tú rá ja már a mé -
hen be lül je len van és mû kö dik. És mi köz ben a fér fi 
mint meg men tô sa ját hang ját és he roiz mu sát a szín -
pad kö ze pé re he lye zi, ad dig a ter hes nô drá má ja 
lát ha tat lan és el mon dat lan ma rad, s a sa ját szent -
sé ges mun ká ja elôtt ki nyí ló s nyo má ban be zá ru ló 
füg göny túlol da lá ra szo rul.  

Azál tal hogy a mag zat kép ze tét sa ját tár sa dal mi 
ne mük ál tal ha tá roz zák meg, az Ope ra ti on Res cue 
em be rei a fér fi új rep ro duk tív lát ha tó sá gát a mind 
ez idáig még nem lá tott „gyer mek” rep re zen tá ció -
já nak fe lü le té re he lye zik át, to vább erô sít ve a mag -
zat tal va ló azo nos sá guk ér ze tét. Ez az iden ti fi ká ció 
in do kol ja azt a meg gyô zô dé sü ket, hogy a meg nem 
szü le tett gyer mek ne mes szí vû ügy vi vô je ként kell 
fel lép niük, va la mint ez te szi még fel tû nôb bé a mag -
zat jo gi ren de le tek rend kí vül gyors tör vény erô re 
emel ke dé sét is (ezek több sé ge al ko holt vagy ká bí -
tó szert fo gyasz tó ter hes nôk gyer mek bán tal ma zás 
miat ti be bör tön zé sét se gí ti elô). Mindeköz ben pe -
dig a mé hen kí vü li erô szak, amit a gyer me kek nem -
rit kán fér fi gond vi se lôik ke ze ál tal szen ved nek el, 
szo kott, egy han gú rit mu sá ban foly ta tó dik.8 A nôk 
és gyer me kek ol tal ma zá sá nak lo bo gó ja alatt a fér -
fiak to vább ra is ön ma gu kat vé del me zik.  

Az Ope ra ti on Res cu e- fé le de monst rá ciók lé lek -
ta ni öko nó miá ja egy sor olyan po li ti kai jel le gû elto -
 lást visz szín re, amely nek kö vet kez mé nyei még 
nem nyer tek kel lô kép pen ala pos ki dol go zást. A de -
monst rá ciók pél dául nem azért akar nak fé lel met és 
ret te gést kel te ni, mert az Ope ra ti on Res cue „fa nati -
ku sok” gyü le ke ze te – mint azt a balol dal som más 
ma gya rá za tai nem rit kán han goz tat ják. A fé le lem -
kel tés egy en nél jó val mé lyebb ér tel mû po li ti kai 
szín te ret hi va tott lét re hoz ni, ahol is az elôadás során 
a ter hes ség po ten ciá lis ere je a nô tôl el vá laszt va 
vissza ke rül a fér fi el lenôr zé se alá. A fé le lem kel tés 
e szín há za te szi le he tô vé a fér fiak (és „az ôket tá -
moga tó nôi had tes tek”) szá má ra, hogy a „táp lá ló-
vé del me zô” sze re pét ön ma guk nak oszt va vég sô so -
ron felölt sék az ér zel mes-ér zé keny lé lek, il let ve a 
gond vi se lô ha gyo má nyo san nôi vo ná sait. Mind -
eköz  ben a ter hes nô sze re pe a gyil kos, gyû lö le tes 
anya lesz.  

A mag zat kép ze te mind a ter hes nô rôl, mind pe -
dig az apá ról el te re li a fi gyel met: ez a ki csiny, „ár -
tat lan” lény lesz a rep ro duk ció há rom szö gé nek 
egyet len olyan tag ja, akit meg kell men te ni. Ezek 
az át té te lek mintegy le pel alatt ját szód nak le, egy 
olyan lel ki és po li ti kai szín ház sú lyos füg gö nyei 
mö gött, ahol a tör vény sze rint meg nem ne ve zett 
szí né szek csu pán vé kony ken dôk mö gött lát tat ják 
ma gu kat. Az „ár tat lan” mag za tot bur ko ló fá tyol kí -
sér te tie sen ha son lít az el fá tyo lo zott apai fal losz ra: 
a la ca ni min den ha tó „leen dô trón örö kös” és a bu -
rok.9 A szûz hár tyá val el len tét ben a mag za tot vé dô 
le pel nem sza kad hat el, a pat riar chá lis rend rep ro -
duk ció já nak ér de ké ben. Mi fé le beavat ko zás ra van 
szük ség eh hez? 

A rep ro duk ció val kap cso la tos ér té kek szab ják 
meg a rep re zen tá ció kö rü li el gon do lá so kat, és ezek 
irá nyít ják azo kat a ne ga tív ér té ke ket is, ame lyek a 
rep ro duk ció ra va ló kép te len ség hez, il let ve a rep -
re zen tá ció le he tet len sé gé hez kö tôd nek. A ho mo fó -
bia pél dául jó részt a sza po ro dás ra kép te len sze xua -
li tás sal szem be ni kul tu rá lis ké nyel met len ségér zés -
bôl ered. Az olyan sze xuá lis te vé keny ség, amely 

7 Idé zi Fa lu di, Black lash, 421. Az zal, hogy fiú ként ne ve zi meg a mag za tot, a jobb ol dal azt a gon do la tot tart ja fenn, hogy a 
fiúk ér té ke seb bek, mint a lá nyok.  

8 A gyer me kek bán tal ma zá sa el len irá nyu ló ál la mi fe le lôs ség vál la lás sal kap cso la tos bí rói vo na ko dás és a sie tôs mag za ti vé -
de lem té má já hoz vö. Tri be, Abor ti on: The Clash of Ab so lu tes, 253–7.  

9 A szer zô itt ar ra a Me la nie Klein ál tal fel tárt (és a fal losz je lö lô funk ció já val fog lal ko zó ta nul má nyá ban La can ál tal is idé -
zett) ko ra gyer mek ko ri fan tá ziá ra utal, amely ben az anya úgy je le nik meg, mint aki nek a tes te tar tal maz za a „fal loszt”. 
A fal losz la ca ni fo gal má hoz vö. Jac qu es La can, A fal losz je len té se, Ca fé Bá bel 29, 1998, 51–56. La can té zi sei nek ér tel me -
zé sé hez vö. Uno ka Zsolt, Fal losz- je len tés, Ca fé Bá bel 29, 1998, 59–75 és a Tha las sa La can nal fog lal ko zó szá má nak írá -
sait: Jac qu es La can mun kás sá ga, Tha las sa 4, 1993, 2. (A szerk.)
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utód nem zés he lyett csu pán ma gá nak az ak tus nak 
a több szö rös is mét lé sét ered mé nye zi, a ter me lés és 
rep ro duk ció ké sô XX. szá za di ka pi ta lis ta ideo ló -
giá ja szá má ra el len szen ves, ta szí tó. Igaz ugyan, 
hogy a tô ke gaz da ság ta na és a sze xua li tás lel ki öko -
nó miá ja köz ti össze füg gé sek már régóta nyil ván va -
lók, de ami kor a mind két szfé rát jel lem zô ha tal mas 
(túl)köl te ke zés nyug ta la ní tó kí sér te té vel pró bá lunk 
far kas sze met néz ni, fel kell is mer nünk azt is, hogy 
a ket tô köz ti kap cso lat sa já tos for má ja vál to zó ban 
van. A HIV-fer tô zés re és az AIDS-re adott egye sült 
ál la mok- be li reak ció aka rat la nul is egyér tel mû vé 
tet te a biz ton sá gos szex és a biz ton sá gos pénz köl -
tés meg hitt ideo ló giai kö zel sé gét. A sze xua li tá sá -
ban meg bán tott kul tú ra kon zer va tív po li ti ku sai a 
Nem ze ti Mû vé sze ti Alap (NEA) kiadá sai nak kor lá -
to zá sa ér de ké ben be ve ze tett költ ség ve té si meg szo -
rí tá sok ör ve alatt ádáz ho mo fó bi á nak ad tak han -
got. A „ter mé ket len” performansz- mû vé sze tet gon -
do san meg fe lel tet ve te hát a ho mo sze xua li tás rep -
ro duk ción kí vü li on to ló giá já val, a kon zer va tí vok 
mind ket tôt ar ra hasz nál ták, hogy a má si kat tá mad -
ják ve le. Az 1990-es NE A- bot rány so rán az alap -
ból ki ta ga dott négy performansz- mû vész mun ká -
ját a ho mo sze xua li tás irá nt mu ta tott ro kon szenv, 
szin te már-már hit val ló hoz záál lás jel lem zi.10 

Ugyanez a rep ro duk ción kí vül ál ló val szem ben 
ér zett bi zal mat lan ság és gya nak vás tár gyia sít ja a ter -
hes nôt a „ter mé sze ti” vágy pusz ta meg tes te sí tô jé -
vé – fér fiak és nôk sze mé ben egyaránt – a pat riar -
chá lis ren den be lül. Ez a tár gyia sí tás (mely rész ben 
to vább szi lár dul a ter hes ség lát ha tó sá gá nak kor lá -
to zá sa so rán, azaz a kü lön bö zô rep re zen tá ciós rend -
sze rek ha tá sa ként) hoz za moz gás ba a jó és a gonosz 
anya köz ti dia lek ti kát, egy olyan kör for gást idéz ve 
elô ezál tal, mely ben az apa ság kér dé se az abor tusz-
vi tá kon be lül megint csak hát tér be szo rul. (Az a 
nô, aki nem lesz anya, ér ték te len nek mi nô sül: „bu -
kott” nô, vagy olyan a nô, aki „re mél he tôen ha ma -

ro san anya lesz”. Az ér té kek nek eb ben a rend sze -
ré ben nem vé let len, hogy nem egy olyan ka masz -
lány, aki nek len ne pe dig más vá lasz tá sa, vé gül gyer -
mek szü lés sel „bi zo nyít ja” ér té két.) A pat riar chá lis 
rend szem  lé le te vég sô so ron a „ter mé sze tes” anyai 
ösztön iránt ér zett tisz te let és a ször nyû, gyil kos, 
kaszt ráló anya örö kös rém ké pe közt in ga do zik.  

A fen ti dia lek ti ka ma gya rá za tul szol gál egy részt 
ar ra, hogy az abor tusz tör vé nyes sé gé nek jo gi és 
anya gi pa ra mé te rei nek meg ha tá ro zá sá hoz „ob jek -
tív” fér fiak ra len ne szük ség; más részt ar ra is, hogy 
az abor tusz és a rassziz mus – il let ve ugyanígy az 
abor  tusz és a pénz – kap cso la ta miért is lett oly -
annyi  ra ter helt. A Tár sa da lom biz to sí tá si Alap (Me -
di ca id) je len leg egy nô ön kén tes ste ri li zá ció já nak 
költ sé geit 90 szá za lék ban fe de zi, egy ter hes ség-
meg  sza kí tást vi szont sem mi lyen mér ték ben nem 
tá mo gat. Az abor tusz nem új je len ség, de a tör vé -
nyes ség hez, az anya gi tá mo ga tás hoz és a nyil vá nos -
ság hoz fû zô sa já tos kap cso la tait min dig is a fe hér 
fér fiak (má sod sor ban pe dig a fe hér nôk) ál tal dik -
tált na pi ren di pon tok ha tá roz ták meg.11 

Az Egye sült Ál la mok ban a ha gyo má nyos közjog 
egé szen 1845-ig en ge dé lyez te a mag zat el sô meg -
moz du lá sa elôtt vég re haj tott abor tuszt. 1845-ben 
egy or vo sok ve zet te kam pány a beavat ko zá sok szi -
go rí tá sát kö ve tel te, el sô sor ban az or vos tu do mány 
hi va tá sos ala pok ra he lye zé sét tart va szem elôtt. 
A kam pány fô cél ja így az volt, hogy a kép zet len dok -
to ro kat, il let ve bá ba asszo nyo kat ki zár ják az or vosi 
gya kor lat ból. A szá zad for du ló ra már majd nem 
min den ál lam túl ju tott a ter hes ség-meg sza kí tást 
meg szi go rí tó tör vé nyek be ve ze té sén,12 s így tör -
tént, hogy 1973-ban a Roe v. Wa de-per kap csán ho -
zott tör vény a ter hes ség el sô hat hó nap já ra vo nat -
ko zó lag (új ra)le ga li zál ta az abor tuszt.  

A Ro e- ha tá ro za tot szö ve ge zô tör vény szé ki bí ró 
(Harry Black mun) egy ko ráb bi jog for má hoz vissza -
tér ve ki je len tet te, hogy a bí ró ság elis me ri „a ma gán -

10 A biz ton sá gos szex, óva tos köl te ke zés és performansz össze füg gé sei nek rész le tes tár gya lá sá hoz lásd a „Mo ney Talks, Aga -
in” cí mû esszé met.  

11 Ér de mes meg je gyez nünk, hogy na gyon is va lós tör té nel mi és po li ti kai té nye zôk táp lál ják a né ze tet, mi sze rint az abor -
tusz a fa ji/et ni kai nép ir tás egy for má já nak te kint he tô. Aho gyan az új jobboldal az ár tat lan és szét ron csolt mag zat vál ta -
ko zó ké peit hasz nál ta, az abor tusszal kap cso la tos jo gok ért fo lyó  kam pány fa ji po li ti ká ját az erô sza kos ste ri li zá ció ré me 
ül döz te. E tör té net szív szag ga tó szám ba vé te lé hez vö. An ge la Da vis, „Ra cism, Birth Cont rol and Rep ro duc ti ve Rights”, in 
Women, Ra ce and Class. Az, hogy nem tet tek kü lönb sé get az abor tusz hoz va ló jo gok tá mo ga tá sa és az abor tusz tá mo ga tá -
sa kö zött, ko moly mér ték ben aláás ta a rep ro duk ciós jo go kért foly ta tott kam pány si ke rét. Mos tan ság a HIV- fer tô zött ter -
hes nôk (kü lö nö sen a nem fe hér bô rûek és sze gé nyek) ese té ben egy, az erô sza kos abor tusz hoz ha son lí tó, ko moly ve -
szély re le he tünk fi gyel me sek. A rep ro duk tív tech no ló giák ban in vol vált fa ji po li ti ka tel je sebb ki fej té hez lásd Mar le ne Ger -
ber Fried (szerk.), From Abor ti on to Rep ro duc ti ve Fre e dom: Trans for ming a Mo ve ment.  

12 Paul Sach dev (szerk.), In ter na ti o nal Hand book on Abor ti on, 476. 
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élet hez va ló jo got (…) amely nek ér vé nyes sé ge rész -
ben ki ter jed a há zas ság gal, utód nem zés sel, fo -
gamzás  gát lás sal, csa lá di vi szo nyok kal, va la mint a 
gyer  mek ne ve lés sel és az ok ta tás sal kap cso la tos te -
vé keny sé gek re is”. Amíg Ste wart és Ren qu ist bí rák 
egyetér tet tek ab ban, hogy a ti zen ne gye dik al kot -
mány kiegé szí tés (az 1868-ban jó vá ha gyott úgy ne -
ve zett Fo ur te enth Amend ment) ál tal vé del me zett 
„sza bad ság jo gok” a Bill of Rights (az Egye sült Ál la -
mok al kot má nyá nak 1791-es mó do sí tá sa) ál tal 
konk ré tan meg ne ve zet tek nél jó val több min den re 
ki ter jed nek, ad dig 1986-ban, ami kor is a tör vény -
szék a Bo wers v. Hard wick ügyet tár gyal ta, a bí rák 
mégis úgy vé le ked tek, hogy a „ma gán élet hez”, illetve 
a „sza bad ság hoz” va ló jog nem ter jed ki egy sze mély 
azon jo gá ra, hogy egy nem ki fe je zet ten az utód nem -
zést cél zó ne mi kap cso lat ba bo csát kozzon. Két ség -
be von va, hogy a rend ôr ség jo go san járt el ak kor, 
ami kor az ágy ban kö zös aka ra tuk ból együtt lé vô 
ho mo sze xuá lis párt geor gi ai ott ho nuk ban le tar tóz -
tat ta, a szak vé le mény ha mar fel fi gyelt ar ra, hogy a 
ti zen ne gye dik al kot mány kiegé szí tés nem vé di a ho -
mo  sze xuá li so kat. Azaz: a he te ro szexuá lis ne mi tevé -
 keny ség, il let ve rep ro duk ciós kö vet kez mé nyei az 
egyén sza bad ság jo gai nak ré szét ké pe zik, a ho mo -
sze xuá lis ne mi te vé keny ség vi szont – mi vel nem 
szol gál ja az utód nem zés cél jait – a „fennál ló er köl -
csi alap el vek” fe lô li megíté lés nek vet he tô alá. A homo -
 sze xua li tás ban az a fe nye ge tô, hogy a két egy más -
sal egyetér tô fél je len lé tén túl nem is kí ván na gyobb 
nyil vá nos sá got, ezért te hát a jog tör vénybe üt kö zô 
cse le ke det ként igyek szik meg ha tá roz ni azt, s nyil -
ván va lóan eb ben a tö rek vé sé ben kí ván ják tá mo gat -
ni a jo gi tár sa sá gok és a fennál ló er köl csi alap el vek 
is. Az ön ma gát új ra és új ra elôál lí tó (rep ro duká ló) 
tár sa da lom alap ja ként ha té ko nyan kö rül bás tyá zott 
he te ro sze xua li tást meg kel lett vé de ni egy túlsá go -
san is tág ér vé nyes sé gi kö rû tör vény ve szé lyei tôl.  

Az Ope ra ti on Res cue em be rei ar ra tö rek sze nek, 
hogy tör vény és rep ro duk ció vi szo nyát „új ra szo -
cia li zál ják”. Azt su gall ják, hogy a mag za tát el ve tetô 
nô „ter mé szet el le nes sé ge” gya kor la ti lag a rep ro duk -
ció cél jai tól el ha tá ro ló dó ne mi ség „ter mé szet el le -
nes sé gé vel” azo nos. (Ko ránt sem meg le pô mó don 
Ran dall Ter ry egye ne sen meg fo gad ta, hogy az abor -
tusz után ha ma ro san majd a fo gam zás gát lást is tör -
vé nyen kí vül he lye zi.) Két ség be von va pri vát jel le -
gét, az Ope ra ti on Res cue tag jai lát ha tó és nyil vános 
prob lé má vá tet ték az abor tuszt, és egy re a ve le kap -
cso la tos tör vény ho zás re form ját sür ge tik. A Bo wers -
ügy ben ho zott ha tá ro zat ko moly fe nyege tést 

hordoz azok szá má ra, akik a sze xuá lis objektum és 
a repro duk ció sza bad vá laszt ha tó sá gát sze ret nék 
biz to síta ni. Egyál ta lán nem ki zárt, hogy az abor -
tusszal kap cso la tos új tör vény ho zás a sze xua li tás 
(és kö vet ke zés kép pen a rep ro duk ció) ma gán jel le -
gû mi vol ta ellen ál lást fog la ló irány adó eset, a Bo -
wers v. Hard wick-per elôz mé nye men tén fog ja majd 
megal kotni ön ma gát. Meg za va rod va at tól a tény -
tôl, hogy a tör vény ho zás az abor tusz ren de le tek fe -
lül vizs gá la tá val szem ben nyílt ér dek lô dést ta nú sít, 
az abor tuszt tá mo ga tó vá lasz tás pár tiak könnyen 
szem elôl té veszt he tik ezt a nyi tott aj tót. Azok nak 
a kon zer va tí vok nak, akik örül nek, ha a balol dalt 
ap ró, el szi ge telt egy sé gek re sza kad va lát hat ják, ki -
fe je zet ten ka pó ra jön a Bo wers- ha tá ro za tot ki zá ró -
la go san „me leg jo gi tör vény ja vas lat nak” ti tu lá ló 
szem lé let. A ha tá ro zat ér tel me zé sé nek en nél azon -
ban jó val ki ter jed tebb há ló ja van.  

 
II.  

 

A Kan sas ál lam be li Wit chi tában 1991 nya rán az 
Ope ra ti on Res cue még egy fel vo nást csa tolt 
ko ráb bi drá má já hoz: meg ren dez te a ké sôbb 

Wit chi ta Walk né ven em le ge tett ak ció ját. Da col va 
a bí ró sá gi ha tá ro zat tal, mely ar ra szó lí tot ta fel ôket, 
hogy ha la dék ta la nul hagy ják el a cél pont ként vá -
lasz tott há rom abor tusz kli ni ka be já ra tát, a tün te -
tôk mász va, il let ve kis ba bá kat imi tá ló to tyo gás sal 
kö ze lí tet ték meg a tü rel me sen vá ra ko zó rab szál lí -
tó ko csit. A rend ôr ség nem lé pett köz be a de monst -
rá ció so rán (a tör vé nyes elôírá sok sze rint, ha a rend -
bon tók már „az el szál lí tás fe lé ha lad nak”, a rend -
ôr ség nek vár nia kell): így vé gül 28 órá ba telt, amíg 
min den tün te tô el hagy ta a kli ni kák be já ra tát. Azál -
tal, hogy a szó szo ros ér tel mé ben el ját szot ták az 
érzô (és mindeköz ben jó za nul szá mí tó) cse cse mô 
sze re pét, az Ope ra ti on Res cue em be rei több mint 
egy tel jes nap ere jéig a ká bult te he tet len ség ál la po -
tá ba kény sze rí tet ték a tör vényt.  

Az Ope ra ti on Res cue há rom hé tig tá bo ro zott 
Wit chi tá ban, s ezalatt szin te át vet te a ha tal mat a 
vá ros fö lött: a te le ví zió és a rá dió egyaránt az ak ti -
vis ták pszi chi kai szín já té ká nak kö ze ge lett. A „Ke -
gye lem Nya ra” („Sum mer of Mer cy”) ne vû kam -
pány ez zel a drá ma egy új szint jé re emel te az abor -
tusz vi tá kat. Aho gyan a tör vé nyes csa ta egy re in kább 
ki bon ta ko zik, egész biz to san egy re több eh hez ha -
son ló nagy ere jû de monst rá ció ra szá mít ha tunk 
majd. Ali sa So lo mon mu ta tott rá ar ra, hogy az Ope -
ra ti on Res cue em be rei „épp annyi ra kö te ke dôk, 
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mint amennyi re szer tar tá so sak”.13 Ma guk a de -
monst rá ciók egy re in ten zí veb bek és drá maib bak 
lesz nek, mi vel a szer ve zet fô cél ja a mé dia, a nyilvá -
nos ság, il let ve a po li ti ka ér dek lô dé sé nek fenn tartása.  

1987 és 1990 kö zött több mint 28 000 „meg -
men tôt” tar tóz tat tak le. Az ôri zet be vett ak ti vis ták 
nem árul ják el va ló di ne vü ket – mint már em lítet -
tük, John, il let ve Ja ne Doe né ven mu tat koz nak be – 
s a pol gá ri en ge det len ség ezen for má já val je len tô -
sen meg ne he zí tik az amúgy is túl ter helt bí ró sá gok 
és bör tö nök mun ká ját. 1987 és 1990 kö zött a Nem -
ze ti Abor tusz Szö vet ség (Na ti o nal Abor ti on Fe de -
ra ti on) több mint 267 erô sza kos és dest ruk tív cse -
le ke de tet do ku men tált, csak 1989-ben pél dául ki -
lenc kli ni kát ért bom ba tá ma dás vagy tûz kár. A kór -
há zak vesz te sé gé nek fel be csült ér té ke mintegy 
375 000 dol lár ra te he tô.14 

Ez a nyílt erô szak gya kor la ti lag ál arc, mely a re -
pre zen tá ció po li ti ká ja ál tal elôidé zett lé lek ta ni had -
vi se lés lát ha tat lan erô sza kos sá gát fe di. Nem vé let -
len, hogy az Ope ra ti on Res cue de monst rá cióin a 
fér fi ve szi sa ját szá já ra a meg nem szü le tett gyer -
mek sza vait. Erô fe szí té sé nek cél ja az, hogy „sa ját 
mag vát” ter mé kennyé – in fan ti li zált, ám mégis be -
szé lô mag gá – te gye. A nôt eköz ben is mé tel ten mint 
„anyát” szó lít ja meg, s az el ne ve zés ál tal gya kor la -
ti lag is mét rá mé ri azt a súlyt, amit a fel nôtt nô eb -
ben a kul tú rá ban már amúgy is ma gá val ci pel. Az 
ilyen mó don be szé lô fér fi leg sür ge tôbb, vá gyai nak 
leg mé lyé rôl fel tö rô kí ván sá ga azon ban még min -
dig így hang zik: „Kö nyör göm, ne ölj meg, anyám!”. 
Ál ta lá nos ság ban szól va nem mond hat juk, hogy 
ezek nek a fér fiak nak fé lel met kel tô ha tal ma len ne.  

Su san Fa lu di, az Ope ra ti on Res cue te vé keny sé -
gé rôl írott leg jobb ma inst re am be szá mo ló szer zô -
je mu tat rá ar ra, hogy ezek az ak ti vis ták 

 
ko ránt sem il leszt he tôk a tisz tes ség ben megôszült 
ke resz tény agg szte reo tí piá já ba. A szer ve zet majd -
nem min den ve ze tô je és ak tív részt ve vôi nek kö zel 
fe le hú szas évei nek vé ge, il let ve har min cas évei -
nek kö ze pe fe lé jár, és több sé gük olyan fér fi, aki – 
mivel a ba by- boom ge ne rá ció má so dik hul lá má -
ban szü le tett – nem csak hogy le ma radt a hat va nas 
évek po li ti kai kö te le zett ség vál la lá sá nak le he tô sé -
gé rôl, ha nem még az ak ko ri éra bô sé ges ado má -

nyai tól is meg fosz tot ták. Olyan fiak ôk, aki ket a 
nyolc va nas évek gaz da sá ga ar ra ítélt, hogy csök -
ke nô élet szín vo na lon él je nek, ke ve seb bet ke res se -
nek mint sa ját ap juk, és ne le gye nek ké pe sek ott -
hont ven ni, csa lá dot vál lal ni. (…) Ezek a ta laj vesz -
tô fér fiak egyide jû leg a nôk tér nye ré sét is szem mel 
kö vet he tik – s a két fo lya mat közt va la mi fé le össze -
füg gést sej te nek.  

(„Whe re Did Ran dy Go Wrong?”; 25) 
 

Pon to san mi lyen ér te lem ben vál tak ta laj vesz tet té 
ezek a fér fiak? Fa lu di sze rint a nôk sze xuá lis fel -
sza ba du lá sa és a fo gam zás gát lás szé les kö rû elér -
he tô sé ge azt ered mé nye zi, hogy a nôk sok kal in -
kább urai sa ját sze xua li tá suk nak, mint va la ha. Ez 
a kont roll az apa ság ra néz ve fe nye ge tô. Wil ke pél -
dául egye ne sen ar ra fi gyel mez tet, hogy az abor tuszt 
pár to ló nôk „a há zas sá gon tesz nek erô sza kot”, mi -
vel „meg szün te tik a férj jo gát ar ra, hogy meg véd je 
az ál ta la nem zett gyer mek éle tét” (Fa lu di, Back lash, 
402). Pár hu za mo san av val a ja vas la tá val, mely sze -
rint a mag zat szá má ra a „kis fic kó” el ne ve zés len -
ne a meg fe le lôbb, Wil ke azt is fel ve tet te, hogy az 
anya mé hé re mint „tar tóz ko dá si hely re” utal junk 
(uo. 421). A „nem zés” Wil ke fo ga lom tá ra sze rint a 
fér fi ön ál lóan el vég zett gya kor la ta, mely hez csu pán 
az anya méh ideig le nes hasz ná la tá ra van szük sé ge. 
A fe mi nis ta moz ga lom a ké sôb biek ben rá mu ta tott 
az ilyen faj ta gon dol ko dás ide jét múlt jel le gé re, 
mindeköz ben vi szont ren ge teg ame ri kai fér fin lett 
úr rá va la mi fé le za var, ta nács ta lan ság. Geor ge Gilder 
köny ve (Men and Mar ri a ge, 1986) fi gye lem re méltó 
ôszin te ség gel ön töt te sza vak ba e vál to zás fe szült -
sé geit. Gil der elô ször is amel lett ér vel, hogy a nôk 
dön tés jo ga a szü le tés sza bá lyo zás, il let ve az abortusz 
kér dé sei ben meg ra bol ja, ki szi po lyoz za a fér fi erôt, 
s kö vet kez té ben a pé nisz „üres já ték szer ré” ér ték -
te le ne dik (uo. 403). A sze xuá lis vágy ku dar ca és a 
rep ro duk ció ere jé nek gyen gü lé se min dig épp 
annyi ra po li ti kai, mint amennyi re lel ki je len ség. 
A pszi chés szo ron gást nem rit kán a po li ti kai ha ta -
lom gya kor lá sa eny hí ti. Az apa ság po li ti kai és jo gi 
átala ku lá sá nak ke resz te zô dé se az abor tusz jog kö -
rü li küz de lem szer ves ré szét ké pe zi.  

Freud Mó zes és az egyis ten hit cí mû írá sá ban „egy 
pre misszán és egy kö vet kez te té sen ala pu ló hi po té -

13 Ali sa So lo mon, Op res si on The o logy, 35.  
14 The Na ti o nal Abor ti on Fe de ra ti on: 1436 U St, Su i te 103, Wa shing ton DC 20009. Meg kell je gyez nünk, hogy a je len legi 

267 eset ke ve sebb a megelô zô há rom év hez ké pest (1984–1986), ami kor is 413 ese tet je len tet tek. Vi szont 1987 elôtt 
nem vol tak „blo ká dok”, így ab ból ere dô le tar tóz ta tá sok sem. 
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zis ként”15 ha tá roz za meg az apa sá got. Freud sze -
rint a pat riar chá lis rend gyö ke re a ci vi li zá ció „elô -
re lé pé se”, hi szen azál tal, hogy egy tár sa da lom az 
anyai vo nal he lyett az apai nak ajánl ja fel tisz te le -
tét, az „ér zé ki ség” he lyett a „szel le met” vá laszt ja, 
mely a ké sôb biek ben a ha ta lom megala po zá sá nak 
esz kö ze lesz. Mint hogy az anya ság lát ha tó és „az 
ér zék szer vek ta nú sá ga ál tal bi zo nyí tott”, az apa ság 
vi szont egy pre misszá ra és egy kö vet kez te tés re épí -
tett hi po té zis, a pat riar chá lis rend au to ri tá sa alap -
ve tôen a lát ha tó és a lát ha tat lan köz ti hie rar chi kus 
vi szo nyok függ vé nye lesz, még pe dig úgy, hogy a 
lát ha tat lan (az apa ság és a lát ha tat lan Is ten) lesz a 
pá ros ma ga sab ban ál ló ele me. Az abszt rakt gon do -
lat nak az anyag nál, az anyá nál ma ga sabb ren dû vé 
kell vál nia. A tör vény abszt rak ciói egé szen mos ta -
náig a pat riar chá lis rend leg ba rá tibb tá ma szai nak 
bi zo nyul tak a fel sôbb ren dû ség megala po zá sá nak 
és fenn tar tá sá nak mun ká já ban.  

Mint ar ra Fo u cault és Freud is (per sze kü lön -
bö zô kép pen) rá mu ta tott: a tör vény nek lát ha tat lan -
ság ra van szük sé ge ah hoz, hogy fel tér ké pez ze a lát -
ha tót; a lát ha tó ság felügye le tet kí ván, és alá ve ti ma -
gát a ha ta lom min dent lá tó te kin te té nek. Ami kor 
te hát ma ga a tör vény is érin tet té vált a pre misszák 
és kö vet kez te té sek köz ti ké nyes al ku do zá sok ban  
– il let ve a hi po té zis és a két ség be vont evi den cia 
köz ti egyen súly kér dé sé ben –, máris az apa ság kö -
vet kez te té sei hez és pre misszái hoz csat la ko zott. 
Ami nek ma nap ság vi szont ta núi va gyunk, az ta lán 
épp a tör vény és az apa ság köl csö nös ro kon szen -
vé nek el sô fe nye ge té se. Ma már az apa ság is le het 
„anyag”, azaz „a (tu do má nyos/tör vé nyes) ér zék szer -
vek ta nú sá ga ál tal bi zo nyít ha tó”. Az apa ság – és a 
fér fi sze xuá lis po ten cia, il let ve im po ten cia, amely 
az ala pjául szol gál – most egy szer re több is és ke ve -
sebb is, mint kö vet kez te tés és pre missza. Azál tal pe -
dig, hogy ilyen mó don lát ha tó vá te szi, a ci vi li zá ció 
egy szer re ki ra gad ja az apa sá got a tör vénnyel va ló 
cin kos vi szo nyá ból. Új lát ha tó sá ga ál tal az apa ság 
nôies sé vá lik, és a tör vény dön té sei nek és köz ben -
já rá sá nak ren de lô dik alá. Ahe lyett, hogy to vább ra 
is a ké te lyek sza bad sá gát él vez né, az apa ság most 
az el lenôriz he tô va ló sá gá ba köl tö zik. Igaz ság, nô a 
ne ved – de a sza bad ság és a ha ta lom to vább ra is a 
fik ció és a fan tá zia bi ro dal má ban él.  

Az apa ság, amely most épp olyan lát ha tó lesz, 
mint az anya ság, el ve szí ti a bi ná ris vi szony ban hagyo -
má nyos fel jebb va ló sá gát: ezál tal a rá ne he ze dô nyo -
más még erô seb bé, még foj to ga tób bá vá lik. Gary 
Ross bí ró apa sá gi tör vény szé ke (Prin ce George’s Co -
unty) pél dául egy ma gá ban 150 apa sá gi pert ve zet 
le na pon ta. 1987-ben ugyanez a tör vény szék 1757 
ese tet vál lalt el, s ezál tal a kör zet a gyer me kek tá -
mo ga tá sá ra gyûj tött pénz te kin te té ben a má so dik 
hely re ke rült Mary lan den be lül. (A gyer mek-tá mo -
ga tás össze ge az 1985-ös 13,5 mil lió dol lár hoz ké -
pest két év alatt 9 mil lió val, azaz 1987-re 22,5 mil -
lió dol lár ra emel ke dett.)16 Ho gyan tör tén he tett 
mindez? Az or vos szak ér tôk ma már a bí ró sá gi tár -
gya ló te rem ben vég zik el az apa sá gi vizs gá la to kat. 
Az apa ság meg szi lár dí tá sa (mely így te hát több is és 
ke ve sebb is mint pre missza és kö vet kezte tés) min -
den képp át for mál ja a pat riar chá lis rend lel ki, anya -
gi és po li ti kai ér te lem ben vett öko nó miáját.  

Ahe lyett, hogy az apa ság „két ség be von ha tó sá -
gá ban” Freu dot kö vet ve csu pán a fér fi lel ki szo ron -
gá sá nak for rá sát lát nánk, úgy vé lem, azt is fon tos 
len ne ész re ven nünk, hogy az apa ság el lenôriz he -
tet len státusa adott ala pot ar ra is, hogy a fér fiak a 
nôk kel és a bû nö zôk kel szem ben egyaránt a rend -
ôr sze re pét ve hes sék fel (ami nemegy szer ve ze tett 
a nôi sze xua li tás bûn cse lek mény ként va ló ér tel me -
zé sé hez is). Ez a sze rep pe dig még job ban megerô -
sí ti a fér fit a sem le ges és „el fo gu lat lan” dön tô bí ró 
tör vé nyes po zí ció já ban, akár még a rep ro duk ció 
jo gai nak te kin te té ben is. Az apa lel ki tör vé nyé nek 
azért van ak ko ra ha tal ma, mert amíg ô ma ga lát ha -
tat lan ma rad, meg szab ja, hogy mi lát szik és mi nem 
– azaz el dön ti, hogy mit ren del a lát ha tó ság és az 
ev vel kap cso la tos felügye le ti szer vek fenn ha tó sá ga 
alá. Most vi szont ma ga az apa ság is tör vé nyes vizs -
gá lat és átala kí tás tár gya lesz.  

 
II I.  

 

Ahe lyett, hogy apa ként lép né nek szín re, az Ope -
ra ti on Res cue fér fi tag jai be szé lô mag zat ként, 
vagy ol tal mat ho zó „meg men tô ként” je le ní tik 

meg ma gu kat. Pon to san tu da tá ban van nak te hát a 
de monst rá ció cél já nak, amely nem más, mint az, 
hogy ôk mint apák a fel lé pés alatt vé gig el rejt ve ma -

15 Sig mund Freud, Mo ses and Mo no theism, in The Stan dard Edi ti on of the Comp le te Psy cho lo gi cal Works of Sig mund Freud, szerk. 
Tr. Ja mes Stra chey, vol. 23, 113–114.  

16 Deb bie Pri ce, „Prin ce Geor ge’s Pa ter nity Co urt De li vers Re sults.”
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rad ja nak. Ter mé sze te sen nem azt ja vas lom, hogy 
kö ves sük az új jobboldal ak ti vis táit, de úgy lá tom, 
hogy a balol dal túl sá go san is gyor san ítél te el az ál -
ta luk po li ti kai stra té gia ként al kal ma zott vég te le nül 
fi nom fo ko za tok ban mû kö dô lát ha tat lan sá got. 
A prog resszív balol da li po li ti ka, mely ki fe je zet ten 
a meg je le ní tés ál ta li lát ha tó vá vá lást cé loz za, ta lán 
kis sé könnyel mûen még az ezen be lül rej lô csap -
dák ról sem vesz tu do mást. Ez zel szem ben, amit az 
Ope ra ti on Res cue blo ká dok de monst rál nak, az 
nem más, mint a rep re zen tá ción be lü li lát ha tó ság 
és lát ha tat lan ság kér dé sé hez va ló vi szony fi nom ár -
nya lá sá nak igé nye.  

A rep re zen tá ció meg ha tá ro zá sai nak és szer ke -
ze té nek bo nyo lult ana lí zi se he lyett azt ja vas lom, 
hogy gon dol juk új ra a lát ha tó ság és ha ta lom já té -
ká nak egé szét. A ket tô kap cso la ta so sem ki zá ró la -
go san rep re zen tá ció jel le gû, hi szen a rep re zen tá ció 
ma ga sem egy sze rû aba kusz, ame lyen lát ha tó gyön -
gyö kön vé gez het nénk el a ha ta lom hoz záadá sá nak 
és el vo ná sá nak mû ve le teit. Tur ner agyon hasz nált 
ter mi nu sát al kal maz va: a lát ha tó ság és lát ha tat lan -
ság a rep re zen tá ción be lül min dig is li mi ná lis. Lát -
ni az apa sá got, amint er re a ha tár te rü let re té ved, 
an nak a felis me ré sét je len ti, hogy mi fé le vesz te ség -
gel jár, ha a rep re zen tá ció ál ta li ha ta lom ér de ké ben 
túl so kat koc káz ta tunk a lát ha tó ság ol da lán. Ki szá -
má ra lát ha tó a lát ha tó? Ki néz, és kit lát nak? 

Nem gon do lom, hogy a nôk nek azo kat a fér fia -
kat kel le ne utá noz niuk, akik nem az apa ság hoz való 
vi szo nyu kat meg je le nít ve lép nek fel. Azt gon dolom 
vi szont, hogy az ide gen ke dés, amit az apa ság pre -
misszá nál és kö vet kez te tés nél töb bé té te lé nek kí -
sér le te ki vált, ért he tô vé te szi a lát ha tat lan ság vonz -
ere jé nek egy lo gi kus vo ná sát. A ter hes nô tes te épp 
lát ha tó sá ga ré vén ke rül a fér fi tör vé nyei nek fó kusz -
pont já ba.  

Az el múlt év ti zed ben az or vo si tech no ló gia le -
he tô vé tet te az apa ság 96–98 szá za lé kos biz ton ság -
gal tör té nô meg ha tá ro zá sát. Ezt megelô zôen a het -
ve nes évek ben el ter jedt egy sze rû vér vizs gá lat csu -
pán ar ra volt ké pes, hogy meg bíz ha tó mó don ki -
zár ja a nem le het sé ges apá kat, az iga zi apa ki lé tét 
azon ban nem tud ta megál la pí ta ni. (En nek oka az, 
hogy mi vel hat le het sé ges vér cso port van, két egy -
más sal sem mi lyen kap cso lat ban sem ál ló em ber is 
tar toz hat egy cso port ba.) A nyolcvanas évek ele je 
és kö ze pe fe lé meg je le nô új teszt, az úgynevezett 

HLC (human leu co cy te an ti gén teszt) már ké pes 
volt ar ra, hogy a gyer mek és az ál lí tó la gos apa közti 
ha son ló sá go kat egy be ves se a vért es tek kö rül for -
má ló dó ré szecs kék vizs gá la ta nyo mán. To vább ra is 
le het sé ges volt, hogy egy más tól tel je sen ide gen em -
be rek ugyanazt a HLC-tí pust mu tas sák, ez az el já -
rás a vér vizs gá lat nál azon ban mégis sok kal meg -
bíz ha tóbb nak tûnt (mi vel a vér cso por tok szá má -
nál jó val több HLC-kom bi ná ció le het sé ges). Az 
1980-as évek vé gén le het sé ges sé vá ló DNS-vizs gá -
lat – mely ma gát az örö kí tô-a nya got ha son lít ja össze 
– az apa ság megál la pí tá sá nak vi szony lag ol csó 
(mintegy 200 dol lár ér té kû) el já rá sa lett. Egy a 30 
bil lió hoz az esély ar ra, hogy két ro kon ság ban nem 
lé vô em ber azo nos DNS-min tá za tot hor doz zon.17 

Ha a DNS-teszt szé les kör ben al kal maz ha tó vá 
vál na, az apa sá gi pe rek re nem len ne töb bé szük -
ség. Az Egye sült Ál la mok ban je len leg 285 000 apa -
sá gi ügyet jegy zô köny vez nek éven te: eb bôl 60 000 
ke rül tár gya lás ra.18 A DNS-teszt ha té ko nyan ki kü -
szö böl né azo kat az ese te ket, me lyek ben egy vé lel -
me zett apa el len irá nyul ha mis ke re set, il let ve azo -
kat is, me lyek ben az apa vi tat ja a ke re set jo gos sá -
gát. (Ter mé sze te sen meg je len nek majd azok a tár -
gya lá sok, ame lyek épp a tesz tek meg bíz ha tó sá gá ról 
szól nak – hi szen a kü lön bö zô la bo ra tó riu mok ered -
mé nyei pon tos sá guk te kin te té ben mu tat hat nak kü -
lönb sé ge ket. A tár gya lá sok nak ez az új faj tá ja az azt 
megelô zôk höz ké pest azon ban mégis gyö ke re sen 
más jel le gû. A má sik olyan kér dés, amely szin tén 
új pe rek tár gyát ké pez he ti, az zal kap cso la tos, hogy 
va jon kény sze rít he tô-e a vélt apa ar ra, hogy aka ra -
ta el le né re gén vizs gá lat nak ves sék alá. Az ilyen 
ügyek elôz mé nyeit azok az ese tek ké pez he tik, me -
lyek ben ne mi erô szak ál do za tai kö ve tel ték, hogy 
fel té te le zett tá ma dói kon HIV-vizs gá la tot vé gez ze -
nek.) A Leg fel sôbb Bí ró ság még nem fog lalt ál lást 
a DNS-vizs gá lat be ve ze té se mel lett – mint ha csak 
az nyug ta la ní ta ná, hogy a teszt a „há zas tár si vi szo -
nyon ala pu ló csa lád” fo gal mát ve szé lyez te ti. A tör -
vény – mindeb bôl úgy tû nik – épp a „jól megala -
po zott” csa lád tár sa dal má nak fe lül vizs gá la tá tól ódz -
ko dik. En nek a tár sa dal mi ér te lem ben vett csa lád -
nak a fo gal ma pe dig – kü lö nös mó don – nem 
bio ló giai „bi zo nyí té ko kon” ala pul.  

A Mi chael H. v. Ge rald D.-per ben (1989. jú nius) 
a Leg fel sôbb Bí ró ság egy olyan 1872-es tör vény ér -
vé nyes sé gé re tá masz ko dott, amely szerint az anya 

17 lásd Lis Wiehl, „DNA Test Dooms Pa ter nity Co urt De li vers Re sults.” 
18 Uo. 
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há zas tár sá ról „fel té te lez he tô”, hogy a gyer mek tör -
vé nyes ap ja. Sze ret ném bô veb ben is is mer tet ni ezt 
az ese tet, mi vel drá mai mó don il luszt rál ja az apa -
ság és a fér fi po ten ciál „kö vet kez te tés és pre missza”-
ként va ló fenn tar tá sá nak ál ta lá nos ér de két. Az anya, 
Ca ro le, 1980-ben ment férj hez Ge rald hoz, ami kor 
is te her be esett, majd pe dig meg szü le tett Vic to ria 
ne vû lá nya. A kis lány éle té nek el sô há rom éve alatt 
Ca ro le el hi de gült fér jé tôl, és – no ha tör vé nye sen 
há za sok ma rad tak – Ca ro le eb ben az idô szak ban 
há rom má sik fér fi vel is együtt élt. Ezen élet tár sak 
egyi ke volt Mi chael H., aki a tör vény szék elôtt ké -
sôbb azt ál lí tot ta, hogy ô a kis lány ap ja – amit a 
DNS-teszt 98,07 szá za lé kos va ló szí nû ség gel iga -
zolt. Mi chael a gyer mek lát ha tá sá nak jo gát kér te, 
ar ra hi vat koz va, hogy „al kot má nyos vé de lem alatt 
ál ló jo gos ér de ke”, hogy kis lá nyá val tart has sa a kap -
cso la tot. 1984-ben Ca ro le és Ge rald azon ban ki bé -
kült, és mind ket ten el le nez ték, hogy Mi chael lá to -
gas sa Vic to ri át. Ge rald amel lett ér velt, hogy mi vel 
ô volt Ca ro le fér je a gyer mek fo gan ta tá sá nak és 
szüle té sé nek ide jén, ô a kis lány „fel té te le zett” ap -
ja, a tör vény nek pe dig vé del met kel le ne biz to sí ta -
nia a „há zas ság egy sé gén ala pu ló csa lád” szá má ra 
az olyan kö ve te lé sek kel szem ben, mint ami lyen 
Micha el é.19 A bí rói tes tü let nagy ré sze fon to sabb -
nak tar tot ta, hogy fenn tart sa az apa ság „egy kö vet -
kez te té sen és egy pre misszán” nyug vó hi po té zi sét 
an nál, hogy el fo gad ja az or vo si „ér zék szerv” ál tal 
kí nált evi den ciát. En nek ér de ké ben a bí ró ság ahhoz 
az 1872-es tör vény hez tért vissza, amely ma ga is 
mint ha az apa ság hi po té zi sé nek freu di szel le mé ben 
fo gant vol na. Mi chael ke re se te el len dönt ve a tör -
vény szék amel lett ér velt, hogy az ál lam tá mo gat -
hat ja (és tá mo gat nia is kel le ne) a férj apa sá gá nak 
fel té te le zé sét. Ko ránt sem meg le pô mindezek után 
az el len vé le mé nyét ki nyil vá ní tó Wil liam Bren nan 
bí ró (a jó zan ész olyannyi ra hiá nyolt kép vi se lô jé -
nek) ki je len té se, mely sze rint az íté le tet meg fo gal -
ma zó An to nin Sca lia bí ró al kot mány ról for mált né -
ze te „egy élô okirat he lyett egy moz du lat lan, archai -
kus, szûk lá tó kö rû do ku men tum ra vo nat ko zik, 
mely rég múlt ko rok elôíté le tei vel és ba bo nái val van 

átitat va”20. A DNS-vizs gá lat ered mé nyei nek el fo -
gad ha tó sá gá val kap cso lat ban több eh hez fog ha tóan 
ki hí vó eset rôl nem tu dunk.  

A Mi chael H. v. Ge rald D.-per egy más sal ve télke -
dô apa sá gi ke re se tek ese te: az egyik fél kö ve te lé sé -
nek alap ja a bio ló gia hi te le, a má sik fél pe dig a há -
zas sá gon ala pu ló csa lád in teg ri tá sá ra hi vat ko zik.21 
Azál tal, hogy a tör vény szék az utób bi nak adott hi -
telt, hall ga tó la go san visszauta sí tot ta az apa ság bio -
ló giai ér tel me zé sé nek igé nyét. Mindez meg fe lel az 
anya sá gi és apa sá gi ke re se tek köz ti pe res ügyek ben 
ho zott dön té sek sé má já nak is. A Csa lád ter ve zés v. 
Dan forth né ven rög zí tett eset ben a Leg fel sôbb Bí -
ró ság úgy vé le ke dett, hogy a nô nek nem szük sé ges 
a bio ló giai apa be le gye zé sét kér nie ah hoz, hogy az 
abor tusz mel lett dönt sön. Lau ren ce Tri be így fog -
lal ja össze a tör vény szék gon do lat me ne tét: 

 
Ter mé sze te sen az len ne az ideá lis, ha az abor tusz-
kér dés ben a két fél egyetér te ne, ám ab ban az eset -
ben, ha a nô nem haj lan dó a ter hes ség foly ta tá sá -
ra, a fér fi jó vá ha gyá sá nak meg kö ve te lé se nem moz -
dí ta ná elô a kon szen zust, ha nem pusz tán át ru ház -
ná a dön tés jo gát a ter hes ség meg sza kí tá sát vá lasz tó 
nô rôl az ezt megaka dá lyoz ni kí vá nó fér fi ra. Egy 
ilyen hely zet bôl csak az egyik fél ke rül het ki gyôz -
te sen. A szó ban for gó abor tusz kér dés a fér fiak til -
ta ko zá sa nél kül va ló szí nû leg már tör vé nyes el já rás 
len ne – az azon ban, hogy a mag zat éle té nek ér de -
két kép vi se lik, még nem elég sé ges ok ar ra, hogy a 
dön tés jo ga a fér fiak ra száll jon.  

(Abor ti on, 198) 
 

Más szó val: a rep ro duk ció jo gai nak tör vé nyes pa -
ra mé te reit te kint ve a bio ló giai apa ság szem pont ja 
a má so dik hely re ke rült. Vé le mé nyem sze rint va -
ló já ban ez az a sé re lem, amely láng ra lob bant ja és 
éb ren tart ja az abor tusz vi tá kat. Az abor tusszal kap -
cso la tos dön té se ket tá ma dó Ope ra ti on Res cue a 
jog rend gya kor la ti lag egyet len olyan szín te ré re lép, 
amely a nôk nek „ked ve zô el bí rá lást” biz to sít. Amíg 
egy nô az apa sá gi vizs gá lat se gít sé gé vel elér he ti, 
hogy a fér fi aka ra ta el le né re is gye rek tar tást fi zes -

19 Ruth Mar cus, States Can ‘Pre su me’ Hus band is Child’s Fa ther. 
20 Idéz ve uo.  
21 A „Ba by M.” eset ben Ster nék há zas sá gon ala pu ló csa lád ja el sôbb sé get ka pott Mary Beth Whi the ad, a bér anya bio ló giai 

igé nyé vel szem ben. Ér de kes mó don a bí ró ság a lát ha tás jo gát biz to sí tot ta Whi te he ad nek, a má sik eset ben Mi chael H.-nak 
vi szont nem. A bí ró ság lo gi ká ja sze rint: el sô he lyen a gyer me ket ma gá nak kö ve te lô, há zas sá gon ala pu ló, a gyer mek hez 
bio ló giai lag kö tô dô csa lád ké rel mé nek ad he lyet; má so dik he lyen áll nak a bio ló giai anyát il le tô jo gok; a bio ló giai apa a 
har ma dik a rang sor ban. 
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sen, ad dig a fér fi nem kény sze rít he ti a nôt ar ra, 
hogy aka ra ta el le né re vál lal jon gyer me ket.22 Az eb -
ben rej lô ér zé kel he tô egyen lôt len ség ma gya ráz za 
azt az el sô lá tás ra bi zarr nak ha tó ro kon sá got, ami -
re a pol gár jo gi moz gal mak és az Ope ra ti on Res cue 
közt pár hu za mot vo nó Ran dall Ter ry új ra és új ra 
rá mu tat. Miu tán 1988-ban At lan tá ban bör tön be 
ke rült, Ter ry fô ként Mar tin Lu ther King ol va sá sá -
val töl töt te ide jét, azóta pe dig nem gyô zi hang sú -
lyoz ni, hogy ô a pol gár jo gok moz gal má nak foly ta -
tó ja. „A men tés több ér te lem ben is olyan, mint a 
pol gár jo go kért foly ta tott harc: olyan pol gár jo gi 
meg moz du lás, amely a gyer me ki jo gok, az élet hez 
va ló jog vissza szer zé sé re tö rek szik.”23 

A he lyet te sí té sek és el to lá sok so ro za tá ban, mely 
a fér fia kat a mag zat tal asszo ciál ja, Ter ry azon meg -
gyô zô dé se, mi sze rint a men tés a pol gár jo gi meg -
moz du lá sok ré sze len ne, még éle sebb meg vi lá gí -
tás ba he lye zi az Ope ra ti on Res cue bur kolt cél ját – 
hogy va la mi kép pen elér je azt, hogy a fér fi a rep -
ro duk ció val kap cso la tos vá lasz tá sok ban ne csak 
má sod la gos té nye zô le gyen. Da co san szem be száll -
va a má sod la gos sá guk jo gait rög zí tô tör vénnyel, a 
szer ve zet bír sá go kat sza bat ki ma gá ra, za var ja az 
adó ha tóság (In ter nal Re ve nue Ser vi ce) kö reit, és 
olyan le tar tóz ta tá sok kal áraszt ja el a bí ró sá go kat, 
amelyek nem vál hat nak per ré, mi vel hiány zik az 
„apa neve”.  

Az Ope ra ti on Res cue azon kí sér le te, hogy a pol -
gár jo gi moz gal mak esz mei kö ve te lé seit új raol vas -
va ön ma gát tény le ge sen az ideo ló gia utód já vá tegye, 
iga zán vak me rô vál lal ko zás nak tû nik. De még en -
nél is jó val meg döb ben tôbb újabb pro ject jük, mely 
a nôi moz gal mak ha gya té ká nak fe lül vizs gá la tát cé -
loz za. A szer ve zet Res cue Re port cí mû hír le ve lé nek 
1990. au gusz tus-szep tem be ri szá má ban je lent meg 
az a fi gye lem re mél tó ve zér cikk („Mi is tör tént an -
nak ide jén a nô moz ga lom mal?” cí men), amely ben 
az abor tusz el le nes cso port a nôi moz ga lom jo gos 
utód a ként ha tá roz za meg ma gát:

Hogy mi tör tént a nô moz ga lom mal? Mi vet tük fel 
a fo na lát, mi let tünk a nôk iga zi vé del me zôi eb ben 
a ge ne rá ció ban, azál tal, hogy le he tô vé tesszük a 
szá muk ra, hogy azok le gye nek, ami nek Is ten te -
rem tet te ôket. Mi va gyunk azok, akik köz ben já -
runk ér tük a tör vény szé ke ken. Mi se gít jük az egye -
dül ál ló nôt ab ban, hogy csa lád ját fel ne vel je.  
 

Ez a „mi” a fér fiak ra vo nat ko zik: ôk azok, akik a 
nôk vé del me zôi vé vál tak. Az abor tusz vi ták fér fiak 
közt zaj ló pár be szé dek, me lyek nek tár gya a nôi test. 
Az a nô, aki hoz zá juk be szé lô ként csat la koz ni kí -
ván, egy meg ha tá ro zott pa ra mé te rek kö zött, szigorú 
nyel ve zet sze rint zaj ló pár be széd ben ta lál ja ma gát. 
(Ezt pél dáz za ta lán az is, hogy az abor tusz el le ne -
se ket je lö lô élet pár ti – „pro- li fe” – el ne ve zést a jó -
val gyen gébb nek ha tó vá lasz tás pár ti – „pro- choice” 
– el len té te le zi.) Vég sô so ron nincs sem mi új ab ban, 
hogy fér fiak ha tá roz zák meg a nôk gon do la tit és 
cse le ke de teit (már Vir gi nia Woolf is ki tû nôen sza -
ti ri zál ta ezt az 1929-es Sa ját szo bá ban). Ami új, és 
meg döb ben tô, az az, hogy az Ope ra ti on Res cue azt 
hi szi, e gesz tus megis mét lé sé vel a nôi moz gal mak 
örö kö sé vé lé pett elô. Wit chi tá ban a szer ve zet nôi 
ak ti vis tái nak nagy ré sze olyan tri kót vi selt, me lyen 
egy na gyobb mé re tû nôi jel ben fész ke lô ki sebb (cse -
cse mô) mé re tû jel mel lett a kö vet ke zô felirat volt 
ol vas ha tó: „Egyen lô jo go kat a meg nem szü le tett 
nôk nek!” Egy ra di ká li sabb, fran cia irá nyult sá gú ol -
va sat ban mindez ta lán így is han goz hat na: fal lo -
cent ri kus rep re zen tá ció ban az élô nôk még nem 
szü let tek meg és ki hord ha tat la nok – a felirat szán -
dé ka per sze épp en nek az el len té te. A meg nem 
szü le tett mag zat itt az Ope ra ti on Rescue legújabb, 
„fe mi nis ta” for du la tát tá mo ga tó pro pa gan da-had -
já ra tá nak ele me.  

Té ve dés len ne, ha azt gon dol nánk, hogy ez a 
for du lat az Ope ra ti on Res cue pa ter na lis ta gon dol -
ko dá sá hoz ké pest va la mi fé le ideo ló giai vál tást je -
lent. Mindez csu pán ve tü le te an nak az ál ta lá nos tö -

22 A hely hiá nya miatt itt nem té rek ki az „apák” fe lé irá nyu ló, a „be leegye zést” cél zó igény lo gi ká já nak min den rész le té re. 
No ha az abor tusz hoz nem szük sé ges a bio ló giai apa be leegye zé se, a ti né dzse rek ter hes sé ge ese tén az egyik szü lô, vagy 
egy jo gi pa ter fa mi li as hoz zá já ru lá sá ra van szük ség (vö. Hodg son v. Min ne so ta és Ohio v. Akron Cen ter for Rep ro duc ti ve Health 
(1990). Va ló já ban a ter hes nô nek még min dig egy, az ô rep ro duk ció já ról szó ló nyil vá nos tár gya lá son kell részt ven nie: 
az or vos sal, a ti né dzse rek ese té ben az or vos sal és egy szü lô vel vagy bí ró val. Azért olyan he ves az ér dek lô dés az RU-486 
né ven is mert, ve té lést oko zó szer iránt, mi vel az a me di ká lis tech no ló giák kö zül a töb bi nél sok kal in kább al kal mas ar ra, 
hogy né mi pri vát te ret biz to sít son a ter hes nô nek. (Még sem tel je sen ma gán jel le gû; a tab let tát or vos felügye le te mel lett 
ad mi niszt rál ni kell, és há rom, az or vos nál tett lá to ga tás szük sé gel te tik hoz zá.) A té ma tel jes ki fej té sé hez lásd Tri be, 215–
220. 

23 Ran dall Ter ry egy vi deó ra rög zí tett in ter jú ban, me lyet Ju lie Gu sta fa son ké szí tett ve le 1988 ok tó be ré ben. Idé zi Gins burg, 
Sav ing Ame ri ca’s So uls, 26. 
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rek vé sük nek, hogy más „nép sze rû” moz gal mak is -
mer te tô je gyeit sa ját hasz ná la tuk ra ki sa já tít sák. Az 
Ope ra ti on Res cue szá má ra a nô moz ga lom és az ál -
la ti jo gok moz gal ma el tu laj do nít ha tó jel ké pek egy -
for mán le het sé ges for rá sa. Egy má sik tri kó ju kon 
pél dául olyan mot tó ol vas ha tó, ame lyet egy, a ha -
lász há lók ban re kedt fó ka bé bik meg men té sén fá ra -
do zó kör nye zet vé dô cso port tól köl csö nöz tek. A tri -
kón a – Szel le mir tók ból lo pott – kö zé pen át hú zott 
kör lát ha tó, il let ve a kö vet ke zô felirat: „Mentsd meg 
az em ber bé bi ket!” 

Az or vos tu do mány és a jog nôies sé tet te az apa -
sá got azál tal, hogy úgy ha tá roz ta meg, mint ami 
több is és ke ve sebb is, mint egy kö vet kez te tés és 
egy pre missza. To vább te téz ve a sér té se ket, a tör -
vény még azt a vak me rô sé get is el kö vet te, hogy az 
„iga zi” nôk nek a rep ro duk ció „sza bad sá gá nak” kér -
dé sé ben több tör vé nyes jo got ítélt, mint a fér fiak -
nak. Az el nôie se dés fé lel mé tôl hajt va az Ope ra ti on 
Res cue, há tat for dít va a tör vény nek, új raol vas sa a 
pol gár jo gi és nôi moz gal mak tör té ne tét, a szer vezet 
tag jai pe dig – az Ara nyos kám min tá já ra – olyan 
elôadá so kat visz nek szín re, me lyek ben a „jó anya” 
sze re pét öl tik ma guk ra, an nak ér de ké ben, hogy ne 
vesszen fe le dés be a „gyil kos anyá tól” va ló ret te gés. 
Lep lez ve, hogy a mag zat kép ze tén ke resz tül az apa -
ság új lát ha tó sá gát kí ván ja meg te rem te ni, az Ope -
ra ti on Res cue meg pró bál ta el rej te ni azt a tényt, 
hogy a cse cse mô, akit olyan két ség be eset ten próbál 
meg men te ni, va ló já ban nem más, mint az anyai test 
csön des mé hé be zárt mi ti ku san ár tat lan fe hér férfi.  

 
IV.  

 

Az Ope ra ti on Res cue de monst rá ciói olyan 
elôadás ként is néz he tôk, me lyek so rán világos -
sá vál nak az ad dig nem lá tott lát ha tó vá té te lé -

nek po li ti kai kö vet kez mé nyei. Ezek a kö vet kez mé -
nyek a rep ro duk tív lát ha tó ság függ vé nyei, ám még -
sem csu pán er re kor lá to zot tak. A rep ro duk ció és 
rep re zen tá ció köz ti kap cso lat meg ra gad ha tat lan. 
De ha ural juk az egyi ket, ha tal munk van a má sik 
fe lett is.  

Ran dall Ter ry min den kí nál ko zó al kal mat meg -
ra gad ar ra, hogy ki fejt se: a rep ro duk ció jo gai csu -
pán kis ré szét ké pe zik a rep re zen tá ció és ha tal mi 
tu dás kont roll já ra irá nyu ló át fo gó ter vé nek. „Végsô 
so ron az a cé lom, hogy meg re for mál jam ezt a kul -
tú rát (…) a mû vé sze te ket, a mé diát, a szó ra koz ta -
tó ipart, az or vos lást, a tu do má nyo kat, az ok ta tást 
– hogy vissza tér hes sünk a jó és a rossz zsi dó-ke -

resz tény alap jai hoz.” Be akar til ta ni bár mi fé le szü -
le tés sza bá lyo zást, cen zú ráz ni akar ja a fil mek szex-
je le ne teit, és fel akar ja szá mol ni a por nog rá fiát. 
Befo lyást akar gya ko rol ni a tu do má nyos ku ta tás 
irá nyai ra és a tan terv ké szí tés re. A vizs gá lat tár gya 
– a mag zat, a nô – te szi le he tô vé a vizs gá la tot végzô 
szub jek tum szá má ra, hogy sa ját szín já té ká nak ren -
de zé sét foly tat has sa. Lát ha tó apá vá vál ni – az igazi 
szo ron gás eb ben rej lik, az anya ság el lenôr zé se pe -
dig el len sú lyoz za ezt.  

Ami kor megem lí tet tem, hogy az Ope ra ti on Res -
cue tag jai nak 56 szá za lé ka fér fi, nem tér tem ki ar -
ra a kér dés re, hogy va jon mi mo ti vál ja a szer ve zet 
nôi mun ka tár sait. Azál tal, hogy el sô sor ban a fér -
fiak ra össz pon to sí tot tam, nem akar tam azt su gall -
ni, hogy a pat riar chá lis rend, az apa ság és a nôk 
köz ti össze tett vi szony ön ma gá ban nem ér de mel -
né meg a fi gyel mes vizs gá la tot. Né hány nô szá má -
ra a dol gok je len le gi rend je va ló di elô nyö ket je lent. 
Sok nô pe dig egye ne sen össze ját szik az zal a rend -
szer rel, amely po zí ció já ban „meg vé di”. Eb ben az 
írás ban ar ra tö re ked tem, hogy pár rész let re ki ter -
je dôen át te kint sem, hogy mind az, ami lát ha tó, il -
let ve nem lát ha tó az abor tusz vi ták ban, mi lyen mó -
don kap cso ló dik a rep ro duk ción és a rep re zen tá -
ción be lül lát ha tó és nem lát ha tó dol gok hoz.  

A va lós ter hes nô – és így a va lós anya – a pszicho -
ana lí zis szá má ra so sem fog „ren des” tár gyat je len -
te ni: egy kép, mely egyet len tes ten be lül po ten ciá -
li san tar tal maz za a má si kat, nagy zûr za vart okoz a 
szim met ria és köl csö nös ség fo gal ma kö rül, mely 
fo gal mak alap ve tôek a te kin te tek ta lál ko zá sá nak és 
a pszi cho ana lí zis tár sa dal mi én rôl szó ló ál má nak 
ér tel me zé se kor. (A ter hes nô ezért ki zá ró lag csak 
mint szim bo li kus anya lép het a pszi cho ana lí zis és 
rep re zen tá ció te re pé re.) A ter hes nô ké pe egy szerre 
tar tal maz za az ént és a nem -ént, a lát ha tóan ál lapo -
tos test va ló já ban két szem párt (azaz két ént) is ma -
gán vi sel. A ha sadt szub jek tum és a hiány drá má -
ja he lyett a ter hes nô a ket tôs szub jek tum és az el -
söp rô ere jû je len lét lát vá nyos sá gát mu tat ja be. Hogy 
mindez ne han goz zon túl sá go san ro man tiku san 
vagy „esszen cia lis tán”, hang sú lyoz nom kell, hogy 
a ter hes ség lát ha tó sá ga so ha sem ab szo lút, és ponto -
san en nél a nem-ab szo lút lát ha tó ság nál fogva majd -
nem min den nôt po ten ciá lis anyá nak te kin te nek.  

A klasszi kus pszi cho ana lí zis azért kép te len meg -
fe le lôen „lát ni” a nôt/anyát, mert az a pszi choana -
li ti kus el mé let va ló di el foj tott já nak, az egy más fe -
lé irá nyu ló te kin tet kor lá to zott sá gá nak lát ha tó vá 
té te lé vel fe nye get. Az anya in ter na li zál ja a má sik 
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sze mét – a fér fi pe dig nem tud ja megis mé tel ni ezt 
az in ter na li zá ci ót, sôt, vissza té ré sét sem vi se li el. 
Az Ope ra ti on Res cue cél ja az, hogy a ter hes nô bô -
rét el tá vo lít va, a bel sô má si kat, a „füg get len” mag -
zat sze mét lát ha tó vá te gye. A szer ve zet úgy tesz, 
mint ha a mag zat len ne a ter hes ség egye dü li ké pe, 
s ezál tal a vá ran dós nô di lem má ját tö ké le te sen sem -
mi be ve szi. Még bo nyo lul tab ban: az Ope ra ti on Res -
cue tag jai ma gát az apa ság egy re nö vek vô lát ha tó -
sá gát akar ják el tö röl ni – az új jobboldal em be rei 
lát ha tóan vo na kod nak at tól, hogy en nek a lát ha tó -
ság nak a párt já ra áll ja nak.  

No ha az Ope ra ti on Res cue, mód sze reit te kintve, 
igen szél sô sé ges, tag jai pusz tán azt a tar tós és min -
dent át ha tó bû vö le tet te szik nyil ván va ló vá, amit a 
nôi test lá tá sá nak és ura lá sá nak vá gya je lent. 
Mindez egy re in kább ki ter jed a nô tes té nek bel sô 
és kül sô kép ze tei re is. A nô test-ha tá rai ra irá nyu ló 

túl zó fi gye lem cél ja pon to san az, hogy ezt a tes tet 
tö ké le te sen át lát ha tó vá te gye – ezen ke resz tül pró -
bál ja a pat riar chá lis kul tú ra tör vé nyes, mû vé szi és 
pszi chi kus felügye let alá he lyez ni a nôt ma gát.24 

Míg a fér fi pszi chi kus szub jek tum ero ti kus, or -
vo si, tár sa dal mi lát vá nyos sá gok kö zép pont já vá te -
szi a nôi tes tet, ad dig sa ját tes te megint csak je lö -
let le nül áll. Az Ope ra ti on Res cue abor tusz el le nes 
de monst rá ciói vi lá gos sá te szik, hogy mi is a tét a 
lát ha tó ság küz del mes po li ti kai te re pén. Az elôadás 
irá nyí tó ja pe dig gyak ran meg sem je le nik a szí nen.  

 
A for dí tás alap jául szol gá ló szö veg: Peggy Phe lan: 
White Men and Pre gnan cy: Dis co ve ring the Bo dy to be 
Res cu ed, In Phe lan: Un mar ked. The Po li tics of Per for -
man ce, Ro ut led ge: London, 1993. 130–145.  

 
For dí tot ta: Se res Vik tó ria

24 A tör vény egyet len (kö zös) test el gon do lá sá ra va ló kép te len sé gé nek ki vá ló ol va sa tát nyújt ja Pat ri cia Wil li ams, The Al ce -
my of Ra ce and Rights. 


