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„...öt forintért ettünk túrós csuszát és két forintért ittunk Bambit,  
vagy málnát. Így ismerkedtünk a világgal, az emberekkel, a iúkkal.”

Egy pesti munkásasszony társadalmi közege a 
visszaemlékezése és a levéltári források tükrében

A visszaemlékezQ szabadon élte a pesti életet az 1960–70-es években, szórakozott, társaságba járt, 
ropta a korszakban divatos táncokat és könny_ kalandokat hajszolt, minek következtében számos 
kapcsolatot kötött férfiakkal, de rengeteg barátnQje is volt. Az egyes személyek leírásában a ma-

ga „egyszer_” stílusában is jól „elcsípte” az egyes karaktereket. A szubjektív források és levéltári 
dokumentumok alapján körvonalazódik az „eminens” raktárvezetQ, a „hQzöngQ”, elégedetlenkedQ 
kikészítQ munkásként dolgozó volt katonatiszt, az emberséges – remek amatQr fotókat is készí-
tQ – m_vezetQ, a „kisstíl_” b_nözQ elsQ férj és volt sógor, a furfangos – b_nsegédlet miatt rövid 
börtönbüntetésre ítélt – házfelügyelQ, a volt anyós képe. Király Erzsébet lendületesen pörgQ visz-

szaemlékezésben még felbukkannak a görög menekült lányok, az USA-ba szökött Hajtóm_- és 
Felvonógyárban dolgozó „haver”, a halálos betegségben szenvedQ többgyermekes anya, a nemi 
erQszakot elkövetQ „barát” és még számos karakter a 20. század második felének BudapestjérQl.

Király Erzsébet 1993 áprilisában, 51 évesen kezdte el írni életének történetét. A vissza-

emlékezése a Partiumból indul, majd a II. világháborút követQ hányattatott gyermekkori 
élményeitQl halad a rendszerváltást követQ évekig, majd 1997 májusától összesen tizenhat 
naplószer_ bejegyzést ír, amelyek azonban nem a klasszikus naplóra jellemzQ napi, heti, 
hanem inkább általában évi három-négy rövidebb-hosszabb vallomást jelentenek.1 A szub-

jektív iratok segítségével kivételese betekintést nyerünk egy ˝kisember˝ hétköznapi életébe 
és ezen keresztül egy sajátos szubkultúra ritkán feltáruló bugyrainak egyikébe, amelynek 
ilyen mélység_ felvázolása csupán a levéltári források alapján képtelenség lenne. 

Király Erzsébet egy gyáli házicseléd törvénytelen gyerekeként az anya keresQképtelenség mi-
att az 1940-es években került a budapesti Magyar Királyi Állami Gyermekmenhelyre, ahonnan a 
megmaradt gyermekmenhely törzslapjának tanúsága alapján2 átutalták a szoptató anyával együtt 
a nagyváradi intézetbe és valószín_leg innen került nevelQszülQkhöz. A II. világháborút követQen 
az ismételten árvaházba kerülQ Király Erzsébetet több hasonló társával együtt Magyarországra 
szállították és Derecskén nevelQszülQknél helyezték el, 1954-1955 körül a korban szorgalma-

zott közösségi nevelés jegyében a Hajdúnánási Leányotthonban töltötte kamaszéveit. 1958-tól 
Szegeden volt szövQipari tanuló, majd a fQvárosban elQbb textilipari, késQbb híradástechnikai 
és nehézipari segéd- és betanított munkás. Az 1970-es évek elsQ felétQl a vendéglátóiparban 
helyezkedett el, elQbb egy jobb hír_ – a korszak m_vészei által is kedvelt Bartók Béla úton lévQ 
– Park étteremben felszolgálóként, késQbb egyre züllöttebb kocsmákban alkalmazottként, majd 
betanított szakácsként. A rendszerváltás utáni megélt évek is –„WC-és néniként”, majd takarí-
tóként dolgozott – a társadalom margóján bukdácsoló, pesti, kutyájával élQ tucat öregasszony 
alakja t_nik fel a naplótöredékekben.

(Férfi-nQi viszonyok) A visszaemlékezQ nem a korszak nQtípusát testesítette meg férj-
jel és két gyerekkel, hanem az akkor még ritkaszámba menQ, inkább a mai ˝szingli nQ˝ 
prototípusát. Nem akart és talán nem is tudott megfelelni ilyen szempontból a korszak 
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nQideáljának. Élte, megélte és élvezte a pillanatot – minden balsorsa és szerencsétlensége 
ellenére –, amit egy Budapest méret_ városban minden szemrehányás nélkül megtehetett. 
Ugyanakkor állandóan kereste az emberi kapcsolatokat, a valakihez való tartozást, de 
képtelen volt ennek megteremtésére. Sztálinváros kapcsán így magyarázza ezt a fajta sza-

badságot vagy inkább szabatosságot az egyik visszaemlékezQ: „Az akkori átlaghoz képest 
m_velt nQ volt. Egyedülálló, a harmincas éveiben. Nálam idQsebb, ugye. És rettenetesen 
tartotta magát. Erkölcsi prédikációk is voltak. Aztán egy német szerelQvel megismerke-
dett, átesett a szexuális t_zkeresztségen, és attól kezdve valami olyan széleskör_ nemi 
életet élt, ami mutatja azt, hogy az emberek valahol azért ebben a világban egy furcsa 
speciális szabadságot kaptak. Most ez a furcsa speciális szabadság nem a politikától való 
szabadságot jelenti. Hanem azt, hogy kiszakadva az általános szociológiai környezetbQl 
megízlelték az önállóságnak, a saját döntéseknek, és a saját lehetQségeknek az ízét, min-
denféle vonatkozásban. Mind a munkahelyi elQrejutásban, mind a munkafajtákban, mind 
akár a szexualitásban is”3 A munkafajták, a munkahelyek és a szexualitás szabadságát a 
visszaemlékezQ is végtelenül kihasználta. A visszaemlékezésben jól nyomon követhetQ 
Király Erzsébet társadalmi közegének férfi-nQi kapcsolatainak lazasága, a rendezetlen, 
kusza emberi kapcsolatok sokasága, a válások gyakorisága. A visszaemlékezQ számtalan 
szerelmi, szexuális kapcsolatát eleveníti fel, részletesen kitér két házasságkötésének, majd 
válásainak körülményeire is, miközben e miliQben élQk társas kapcsolatainak fonákságát 
is sejteti. ElsQ szexuális kalandjáról vallva remekül érzékelteti férfi-nQi kapcsolatokhoz 
való viszonyulásának változása mellett, részben korát, részben saját helyzetét: „KésQbb 
az albérletbe az öregasszony odavett két vidéki lányt. EttQl kezdve pokoli volt ott lakni. 
Ellopták a pénzemet, a ruháimat. Két testvér volt, mindketten terhesek, így akarták a pasi-
jukat megfogni. Nekem meg, ha egy fiú megfogta a kezem és simogatott, ami nem tetszett, 
másnap írtam neki, hogy ennyi volt. Célt nem ért el nálam senki. Igaz, Laci meg is csókolt 
Szegeden, de nem simogatott. A két lány közölte velem, hogy ne játsszam az álszentet, 
mert tudják, hogy célt értek nálam. Csak késQbb értettem meg, hogy Qk mire gondolnak. 
Ez annyira megviselt, hogy elmentem orvoshoz, aki azt a szégyellnivalót mondta, hogy 
tegyem szét a lábam és közölte, hogy sz_z vagyok és megkérdezte, hogy mi a panaszom. 
Mondtam neki, errQl adjon papírt, hogy becsületsértésért följelentést tegyek, mire Q, hogy 
csak akkor adhat, ha a bíróság kéri és újból megvizsgál. A szégyentQl arra sem emlékszem 
hogyan mentem haza… Közben annyira bántott ennek a két parasztlánynak a gúnyoló-
dása, de nem tettem feljelentést, mert nem akartam, hogy az orvos újból megvizsgáljon. 
Elhatároztam, hogy a Kioszkban, aki a legjobban táncol, azzal éjjel elmegyek. Felkért 
egy vöröses hajú György nevezet_ fiú. Megittam egy Bonbonmeggy likQrt, aztán közöltem 
vele, hogy az övé akarok lenni, de rögtön meg is bántam, mert úgy rám tapadt, mint egy 
pióca. Mikor mentünk az utcán közöltem vele, hogy meggondoltam magam, de sajnos nem 
engedett el. Bevitt a sötét szobájába és nekem rontott. Jajgattam, de nem sokat törQdött 
vele. Iszonyú undorral hagytam ott, de másnap jött és sokáig zaklatott, hogy menjünk a 
Gellért-hegyre. Gondoltam világos nappal ott nem bánthat. Mikor odaértünk rengeteg 
szerelmes volt itt-ott a bokrokban. Elkezdett ráncigálni, én gyors mozdulattal rohantam 
lefelé, mint az örült, több helyen undorító alakok mutogatták magukat, mitQl még rémül-
tebben rohantam le a GellértrQl.”

Az elQbb felidézett történetet követQ években már a NQk Lapja 1969. április 26-i szá-

mában említett, a nagyvárosba került lányok sztereotip viselkedése köszön vissza Király 
Erzsébet életében is:4 „Történt egy napon, hogy Budaörsön egy haver bemutatott a ha-
verjának, akit C. Lacinak hívtak. P mintha teljesen belém habarodott volna, mert nagyon 
gavallér volt. KülönbözQ éttermekbe hordott kajálni, persze a Fordjával. EbbQl a típusból 
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csak pár kocsi volt akkor Magyarországon. Nagyon szerette volna már, hogy jóban legyek 
vele, de nekem nemigen tetszett. Mikor jó piás voltam, valami üres lakhatatlan lakásba 
vitt. Mivel építészmérnök volt, így tudta hová lehet bemenni, hogy vágyait kielégítse. 
Nagyon sokszor megvárt munka után. A kollégáim irigykedve figyeltek, hogy micsoda ko-
csiba szállok be, ami engem nem érdekelt.” A történet ekképp folytatódik: „Pár nap múl-
va közölte Laci, hogy feleségével mennek nyaralni, de ne búsuljak, mert sok képeslapot 
fog küldeni. Azért elQtte még elmentünk a Margit-szigetre ahol igazán jól éreztem magam. 
Olyan jókedvem volt, hogy még Q is meg volt elégedve és csodák csodája egy vékonyka 
aranyláncot aggatott a nyakamba, melytQl úgy meglepQdtem, hogy meg sem köszöntem. 
Közöltem vele, hogy bizonyára nagyon drága lehetett. Erre Q összecsókolgatott.”

Számos kaland után elsQ házasságát 22 évesen kötötte, így emlékszik vissza a leányké-

résre, a polgári esküvQre és az azt követQ szerény ünneplésre: „Reggel gyönyör_ napsü-
tésre ébredtem. KészülQdtem, a testhez álló, magasított spicc kivágású piros szövetruhá-
mat vettem fel, melyet idQvel feketére festettem. Még a szomszéd albérlQknek sem szóltam, 
hogy esküvQre készülök, bizonyára kinevettek volna ebben a fekete ruhában. Miközben 
izgatottan vártam, kezdett egyre melegebb lenni és arra gondoltam, hogy venni kellett 
volna vagy hét üveg sört. A kávé akkor még nem volt divatba és nem is tudtam volna hol 
megfQzni. Szegény Vili bácsi ilyen messzire eljött zakóban a melegben, jól kifáradva, mert 
az út felfelé is vezetett. Végre megérkezett. Leültettem az ágyamra, mivel nem volt hova 
máshová, és csak hideg vízzel tudtam megkínálni. Mikor megpihent nagy élménnyel me-
sélte, hogy a lányának mi mindent vásárolt az esküvQje napján. Volt egy rozoga ébresztQ-
órám, melyre ránéztem és kicsit megijedtem, hogy már késik a Gyuri és szégyenbe mara-
dok a tanácsnál. De Q széles mosollyal végre megjelent az anyjával, nekik is vizet adtam. 
A Gyuri egy csokor virágot is hozott, de olyat, hogy ami az udvaron volt a sok gaz között, 
az sokkal különb volt. Végül közöltem velük, hogy menjünk már, mert késésben vagyunk. 
Ugye megijedtél, hogy nem jövök. – mondta. Gyurinak nem akartam kedvét venni, hogy a 
tanácsi bejelentéstQl féltem, így nem szóltam semmit. 

T_zQ napon baktattunk lefelé a tanácsig, ahol már vártak bennünket. Bevezettek a 
házasságkötQ terembe, amikor is egy nQ szónokolni kezdett a házasság nehézségeirQl és 
roppant bosszantott, hogy ebben a házasságban nekem lesz nehéz a helyzetem. Végül be-
fejezte és Gyuri elQvette a két réz karikagy_r_t, amirQl én el is felejtkeztem, hogy milyen 
izgatottan vettük meg. Izgalmamban nem tudtam az ujjára húzni, meg nem is tudtam me-
lyikre kell. Következett az aláírás, nekem azt kellett írni, hogy L. Györgyné. Kifelé megszó-
lalt a nászinduló. Már rég a buszon voltunk, mikor még mindig szólt. Ideges voltam, alig 
vártam, hogy a busz elinduljon. Megérkeztünk az anyósomékhoz a Lágymányosi utcába 
ahol, a nagymama tálalt. Kicsit megkönnyebbültem, hogy a Vili bácsi legalább megebé-
delt, ha már én olyan buta voltam. Nem sokára el is ment. Nem is emlékszem rá, hogy 
egyáltalán megköszöntem-e a fáradságát. Estefelé mi is visszamentünk Törökbálintra a 
kis albérletembe. Otthon mondta meg a Gyuri, hogy ami a falon van kép, az nagyon tetszik 
neki és azért határozta el, hogy megkéri a kezem.” 

Most pedig térjünk rá az elsQ férjre és családjára. Az elsQ házasságára 1964. július 4-én 
Törökbálinton került sor, az elsQ férje budapesti születés_, nQtlen, XI. kerületi lakosú segéd-

munkás volt.5 A férjrQl és családjáról: bátyjáról, anyjáról és apjáról egy 1958-as és 1961-es 
büntetQperi iratanyag vall. A volt férjet, annak testvérét és anyjukat a II., XI., XII. kerületi 
bíróság börtön- és pénzbüntetésre ítélte magánszemély sérelmére „tolvajszövetségben feltö-
réssel elkövetett lopás” miatt 1958-ban. Az elsQrend_ vádlott, a férj bátyja XI. kerületi lakosú, 
nQtlen, gyermektelen 1.500 forint jövedelm_ 18 éves segédmunkás; a másodrend_ vádlott, a 
férj kiskorú, nQtlen, gyermektelen 900 forint jövedelm_ segédmunkás volt és a harmadrend_ 
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vádlott, az anyjuk férjezett, háromgyerekes, 320 forint jövedelm_ házfelügyelQ foglalko-

zású családanya volt. A három vádlott a társasházuk – sikkasztással letartóztatott – egyik 
lakójának lakásába tört be. A vallomás alapján amíg az idQsebb testvér behatolt a lakásba, 
addig a volt férj a lakásajtó elQtt felügyelt és a volt anyós a földszinten lévQ liftajtónál Qr-
ködött. Kezdetben az anya b_nrészességét saját maga és gyerekei is tagadták, csak késQbb 
ismerte el a felelQsséget. A lopás során a lakásból több ruhanem_t és tárgyat vittek el, így: 
„a szekrénybQl egy világos férfiöltönyt, egy kombinált öltönyt, melynek a zakója, s a nad-
rágja más szín_ volt, 5 db. férfiinget, 3 db. férfi alsónadrágot, 1 db. szinházi [sic!] látcsövet 
tokkal, 13 db. cseh gyártmányú ceruzát, 1 dobozt, melyben különbözQ szerszámok voltak, 
1 pár mandzsétagombot [sic!], 2 tekercs magnetofon-szalagot, 1 pár fekete férfi félcipQt, 1 
db. Zogky gyártmányú fényképezQgépet tokkal, 1 db. EsQkabátot, 1 db. ballonkabátot, 1 db. 
kék vászont [sic!] shortnadrágot [sic!], …, melegitQ [sic!] nadrágot, összesen kb. 6000-Ft 
értékben…” Az elsQfokú bíróság az elsQrend_ vádlottat 10 hónap börtönbüntetésre és 800 
forint pénzbüntetésre, a másodrend_ vádlottat 7 hónap börtönbüntetésre és a harmadrend_ 
vádlottat 1 évi börtönbüntetésre és 800 forint pénzbüntetésre ítélte. Azonban a bíróság a 
börtönbüntetést mindhárom személy esetében 3 évi próbaidQre felfüggesztette, tekintettel 
arra, hogy a vádlottaknak büntetlen6 elQéletük volt, a fiúkat „a házban rendesgyermekeknek 
[sic!] ismerték, munkahelyükrQl is kifogástalan magatartásukról adtak igazolást”, és fogva 
tartásuk alatt is példamutató, megbánó viselkedést tanúsítottak. Az anya esetében enyhítQ 
körülménynek minQsült, hogy házfelügyelQi teendQit kifogástalanul végezte ez idáig, emel-
lett idQs szüleirQl, gyermekeirQl, férjérQl kellett gondoskodnia. Azonban az ügyészség a 
harmadrend_ vádlottra kiszabott ítélet nem találta megfelelQnek, így az ügy a fellebbviteli 
bíróságra került. A Budapesti FQvárosi Bíróság már az anya erQteljes felelQsségét hangsú-

lyozta gyerekei büntettében, és nyomatékosította azt a tényt, hogy házfelügyelQként az volt 
a feladata, hogy a ház lakóinak érdekeit szolgálja, ezzel szemben visszaélt a helyzettel. A 
fellebbviteli bíróság kétségbe vonta azt is, hogy a család gondoskodásában olyan nagy sze-

repe lett volna, hiszen az idQs szülQk eltartásáról sem kellett gondoskodnia, hiszen eddig is 
Qk végezték a társasházház tisztítását. A fellebbezés során az anyát 6 hónap börtönbünte-

tésre ítélték.7

Az 1961-es perirat alapján Király Erzsébet sógorát fél év börtönbüntetéssel sújtották 
tiltott határátlépés miatt. A periratból azonban ennél jóval fontosabb adatok is kirajzolód-

nak. Egyrészt szembesülünk azzal, hogy a volt sógornak 1956. október 25-én a Deák té-

ren komolyan megsebesült a jobb lába. Ennek a ténynek az említése az elQzQ peranyagból 
teljesen kimaradt. A tárgyalás során a szökési kísérletet azzal indokolta, hogy azért akart 
Nyugatra szökni, mert m_lábat akart magának csináltatni. Az apa vallomása szerint 1961 
elején felmerült, hogy a lábán további csonkítást kell végezni. Az apa továbbá hangsú-

lyozta, hogy a fiának csúnya volt a lába, kelések voltak rajta és ezért sokszor el volt ke-

seredve.8 Ebben az esetben is egy kétes elem keveredik, a „további csonkítás” feltételezi, 
hogy már 1956-ban amputálást végeztek a sógor lábán. Amennyiben így volt, akkor az 
1958-as betörés során – a vallomás szerint – hogyan mászhatott be a bejárati ajtón lévQ 
keskeny ablakon és ezt miért nem az egészséges öccse tette? Talán azért, mert a teljes 
munkaképes tagjait a család megvédte és a legkisebb veszteség elvén a kevésbé hasznos 
tagjait ˝beáldozta˝?

A visszaemlékezQ ezeket a történéseket nem említi, a férjre vonatkozóan egy „link”, 
erQszakos, kicsapongó életet élQ képe jelenik meg, akinek nincs munkája, a feleségnek 
elveszi a pénzét, és szeretQket tart: „Közben telt az idQ. Gyuri nem dolgozott, nQkhöz járt. 
Bevittem dolgozni a Rádiótechnikai Gyárba. Betanult esztergályozni. Ott sok olyan lány 
volt, aki présgépen dolgozott. Kikezdett velük, de engem nem érdekelt, mert nekem is volt 
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partnerem. Ahányszor nem jött haza, annyiszor csaltam meg én is. Egyszer nem jött be 
dolgozni és nem tQlem kérdezték meg, hogy hol van, hanem a nQitQl. 

Történt olyan is, hogy az egyik lányt, aki szép, hosszú vörös hajú volt, csinos és még az 
anyukája is ott dolgozott, kihívták a portára és sírva jött vissza. Kedvesen megkérdeztem, 
hogy miért sír, de nem mondta el azonnal, csak mikor lecsillapodott a sírástól. Odajött 
hozzám, hogy a férjem hívta, és hogy ha válásra kerül sor, eljön tanúnak. Mondtam neki, 
hogy nyugodjon meg, mert ismerem a férjem.”

A volt anyós nemcsak furfangos módon kitervelt egy lopást, hanem emellett, a vissza-

emlékezQ szerint – hol segítQ, hol értetlenkedQ alakként – járta a hivatalokat és kideríti a 
visszaemlékezQ származását, levelet ír volt menye lakásigénylésével kapcsolatban nem-

csak az illetékes hivatalnak, hanem a Népszava SzerkesztQségének is.
Király Erzsébet elsQ férje végül az USA-ba szökött feltehetQen az 1970-80-as évek-

ben, a szövegeiben többször tesz említést a volt férjérQl. Egyik alkalommal épp a volt 
férj hazautazását eleveníti fel, ebbQl képet kapunk arról is, hogy mivel foglalkozhatott 
külföldön: „Szegény anyósom a napokban volt nálam, mivel nagy nehezen jön már a jó 
idQ. Ilyenkor mászkál mindenfelé, pedig nagyon rossz állapotban van, de nem hagyja el 
magát. Büszkén mondta, hogy jön a Gyuri haza és a Hilton Szállóba fog menni, olyan 
gazdag. Látod, mondja nekem, a Kati nem undorodott semmitQl és harminc éven keresztül 
kitartott a Gyuri mellett és az eltartotta (…)1997. szeptember 2-án a volt anyósom volt itt, 
mondván a Gyuri már visszautazott Amerikába. Engem vádolt most is, és dicsérte a nQt, 
aki teste által tartotta el Gyurit és abból gazdagodtak meg.”

A késQbb kötött második házassága egyfajta menekülési útvonal volt az akkori létbi-
zonytalanságból. A férjrQl annyit tudunk meg, hogy 17 évvel idQsebb, budapesti születé-

s_, XIV. kerületi lakosú, elvált fémcsiszoló munkás volt.9 „Pár nap múlva bejött a kocs-
mába egy régi barátnQm, akivel együtt dolgoztunk a szövQgyárban és szobatársnQm volt 
a Budafoki úti leányotthonban. TQlem jóval idQsebb volt, s_r_ göndör hajú, arca mindég 
olyan öregecske. Nagyon megörültünk egymásnak és mondta, hogy itt laknak nem messze, 
menjek hozzájuk. El is mentem. Örömmel számolt be arról, hogy negyven évesen szülte a 
gyermekét, ami nagyon veszélyes volt, ezért szülés után kivették a méhét, de most nagyon 
boldog. Azt hiszem négy-öt éves lehetett a kisfiú. Ott volt az édesanyja. Valóban egy meg-
tört, de kedves és mindent megbocsátó idQs asszonynak nézett ki. Engem szívesen látott, 
vendégként fogadott. Beszélgetés közben iszogattunk, amitQl én elálmosodtam ezért Icáék 
lefektettek. Másnap még ittunk és így elég mámorosan mentem be dolgozni. A vezetQnQ 
észrevette és egy zárt borítékot adott a kezembe, hogy azzal menjek be a központba. Ott 
helyben felbontottam és elolvastam. Az volt benne hogy részegség miatt nem tartanak 
igényt a munkámra. Ezt eltéptem, blokkot váltottam fél deci cseresznyére és mosolyogva 
közöltem mindenkivel, hogy délután visszajövök és férjhez megyek a P-hez. ErrQl a paliról 
csak annyit tudtam, hogy kopasz, de nem csúnya. TQle kaptam a legtöbb borravalót. P-nek 
hívják és egy szenes tróger volt a barátja, aki mindég vele volt. A P. tQlem jóval idQsebb, 
ápolt, tiszta és csínos volt… Délután már P.-ék ott voltak a kocsmában. Jókat iszogattunk 
és mondtam a P-nek, hogy hozzá akarok menni. ElQször meglepQdött, de mikor elindultam 
vele Qhozzá, akkor már megnyugodott, hogy komolyan gondolom. Sejtelme sem volt, hogy 
csak érdekbQl teszem mindezt, hisz nem volt hol nyugodtan aludnom, sem munkahelyem. 
Egészségileg sem álltam jól, azonkívül arra is gondoltam, hogy rég elváltam, büszkeség-
bQl lemondtam a L. névrQl és kellene nekem már egy név is. Így aztán elvezetett Zuglóba, 
ahol egy egyszobás lakása volt, de ez nem tántorított el az elhatározásomtól.”

ElsQ házasságának a férj rendszeres kimaradozásai, szerelmi kalandjai vetett véget. 
A második házasság végére a férj erQszakossága tett pontot: „Mikor szabadnapos vol-
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tam, általában akkor csináltam meg a nagymosást. Az udvar végén volt egy közös szá-
rítókötél és oda teregettem. Egyszer azonban, amikor be akartam menni az ajtón, nem 
nyílt, mert részegen hazajött és kizárt. Hiába szóltam, hogy engedjen be, nem nyitott 
ajtót én meg addig nyomkodtam, míg betört az üveg és elvágta a karom. Ekkor beenge-
dett és egy nagy kés volt a kezében, a másik kezével meg úgy megütött, hogy elestem. 
Összehívta a szomszédokat, hogy nézzenek meg a földön fekszem olyan részeg vagyok. 
Nagy nehezen, néhol kék-zöld foltosan feltápászkodtam, lemostam a karomról a vért és 
elmentem az orvoshoz, de magammal vittem a naplóimat is, mert megtalálta a fényképet 
is, amit váratlanul szereztem vissza tQle. Lementem a kocsmába és Margitkának odaad-
tam, hogy tegye el és mondtam neki, hogy nem tudom, hogy mikor megyek be dolgozni, 
mert a Kopasz balhézik velem.”

Király Erzsébet összesen háromszor esett teherbe, két esetben a férjétQl és egyszer 
egyik szeretQjétQl. Egyik esetben sem akarta megtartani a gyermeket, így kétszer hivatalo-

san korházban, egyszer egy ˝zúg˝ nQgyógyásznál került sor az abortuszra. A lakás sz_kös-

ségére – ugyanis az anyósával és sógorával éltek együtt – illetve elsQ férje „linkségére” 
hivatkozott, azonban a feltételezésem szerint a leginkább attól félt, hogy a megszületendQ 
gyermeke hasonló árvaságra jut, mint Q. A visszaemlékezQ a harmadik terhesség-megsza-

kítására így emlékszik vissza: „Nagyon hosszúnak t_nt a nyaralásuk, de végül egy regge-
len munkába menet a Muskátli vendéglQ elQtt állt boldog mosollyal, amit igyekeztem inge-
rülten lehervasztani azzal, hogy értésére adtam gyakori rosszullétemet, amely a terhesség 
jele. Volt rádió az autóban, mely egy akkori slágert, »Sárika egy kicsikét butácska« cím_ 
dalt gyakran sugározta, mint minden felkapott új dalt, mely a Lacinak nagyon tetszett 
mondván, hogy ez pont rám illik. Ezen mosolygott, míg én dühöngtem. 

Pár hét elteltével közölte velem, hogy van egy maszek orvos és elvisz hozzá. 
Szemrehányó szavakat vágott hozzám, hogy mitQl félek, talán attól, hogy elveszi tQlem, 
vagy nem bírom felnevelni, pedig Q hajlandó volna támogatni. Nem érdekelt mit mond, 
csak mihamarabb meg akartam szabadulni a babától. Már két hónapos terhes voltam mi-
kor látta idegállapotomat és elvitt dr. B. György szülész-nQgyógyász szakorvos lakására, 
aki a VIII. kerületben lakott. Ezer forintot kért. A Penicillint nekem kellett kiváltani száz 
forintért mondván, hogy én is fizessek valamit. 1969. július 15-én, mikor beléptem a szo-
bába egy banya kinézet_ ápolónQ, – de inkább takarítónQnek nézett ki – fogadott. Az orvos 
olyan Laci korú volt, de csinosabb. Nyugtatott és kért, hogy jó kislány legyek. Felfektetett 
a banya, valahonnan elQvett egy csomó kínzószerszámot, amitQl igen megijedtem és rám 
szólt a doki, hogy senkinek ne áruljam el, amit itt látok. Arra viszont nem számítottam, 
hogy nem kapok fájdalomcsillapítót, hanem »elevenen« végzik munkájukat. Már azt gon-
doltam a fájdalomtól, hogy az egész belsQ részemet kiszedik. Nagyon nyöszörögtem, az 
orvos meg a banya csitítgatott. Mikor végre végeztek velem, az orvos megszúrt egy t_vel. 
Hiába szenvedtem, láttam a Penicillint nem adta be. Már föl kellett volna kelnem, de nem 
bírtam, ezért Qk fektettek le egy ágyra, miközben hallottam, hogy Laci idegesen beszólt 
valamit. Már számára is hosszúnak t_nt az idQ. Még egy kicsit pihentem, azután Laci be-
jött értem, gyorsan rátámaszkodtam, de a doki azt mondta, hogy nehogy lifttel vigyen le, 
mert az számomra nem jó, de én nem bírtam lábra állni, így lifttel vitt le. 

Egész nap szakadt az esQ, ezért nem tudott a kocsival a Kassai utcába a sárban behaj-
tani, így az ölébe vitt haza. Az udvaron úgy ölelt át, mintha nagyon szeretnénk egymást, 
hogy a háziak ne vegyenek észre semmit. Csöndben lefektetett és kicsit aggódva elment. 
Reggel vonszolva magam beértem a munkahelyre. Szerencsémre csak a 41-es villamosig 
kellett gyalogolom és pont a gyár elQtt állt meg. Mikor Éva meglátott nagyon megijedt. 
Elmeséltem neki mi történt, mire Q azt mondta lehet, hogy azok a szerszámok nem voltak 
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sterilek, így megtörténhet, hogy hashártyagyulladást kapok. Nagyon rendes volt, helyet-
tem is dolgozott csak, hogy a székrQl nem mozduljak. 

Alig vártam, hogy hazaérjek. Mire jött Laci, teljesen belázasodtam. Ijedten elsietett, 
nem volt könny_ a KamaraerdQbQl a városba sietni lázcsillapítóért, de azért beszerezte. 
Kb. két hét múlva kellett jelentkezni a dokinál, aki közölte, hogy Qt azonnal értesíteni kel-
lett volna. Talán jobb is lett volna, mert akkor biztos beadta volna a Penicillinemet az a 
piszok alak. KésQbb még elmentünk a Margit-szigeti szabadtéri moziba és Laci egy cso-
mó kispárnát rakott alám nehogy megfázzak. Mikor körülnéztem döbbenten vettem észre 
egy senkiházi alakot, akit felismertem. Ez az alak egy alkalommal, mikor az Egerszegi 
étteremben voltam táncolni, berúgott, aztán lecipelt egy pincébe télvíz idején és ott levet-
kQztetett. Mikor ez eszembe jutott gy_lölettel néztem rá, erre elt_nt. Persze mindez észre-
vétlenül történt, mert nyugodtan néztük végig a „Húsz óra” cím_ izgi filmet. Aztán Laci a 
kocsijával szokásosan hazavitt, de még mindig ilyen betegen járkáltam dolgozni is. Ezek 
után én már nem akartam többé vele járni, ezt Q észre is vette, és elt_nt az életembQl.”

(Baráti-ismerQsi kör) Mint ahogy a tanulmány elején említettem, Király Erzsébet vissza-

emlékezésében számos karakter t_nik fel az 1960–2000-es évek Budapestjének névtelen 
tömegébQl: szeretQk, üzemi munkatársak, lakótársak, fQbérlQk, barátnQk, orvosok, men-

tQsök, „ivócimborák”, munkaadók, jól vagy rosszul élQ nyugdíjasok. Ebben a részben el-
sQsorban a visszaemlékezés és az eddig elQkerült levéltári dokumentumokkal kiegészítve 
próbálok egy-két jellegzetes figurát bemutatni.

Király Erzsébet az 1960-as években sz_kebb baráti köréhez tartozó A. Erik, ifj. Sz. 
JenQ és János nevét többször is megemlítette. A. Erikkel, ifj. Sz. JenQvel és Sz. Jánossal 
azonfelül, hogy együtt dolgozott a Csillaghegyi Lenárugyárban, a szabadidQt is együtt 
töltötték, közösen jártak kirándulni, zenés-táncos helyekre, a Római-partra és strandra is, 
errQl a visszaemlékezés és a napló mellett számos fénykép is tanúskodik. Így emlékszik 
vissza az Sz. testvérekre: „KésQbb megismerkedtünk a Sz. testvérekkel JenQvel, öccsével 
Janikával és barátaikkal. Eljártunk táncolni, a Duna parton volt az….,10 a Hableány, a 
Tó vendéglQ, késQbb bejártunk a Flórián presszóba, a Menüettbe és környékére, aztán a 
Flórián tér és Filatorigát között volt az Árpád-kert, ahol öt forintért ettünk túrós csuszát 
és két forintért ittunk Bambit, vagy málnát. Így ismerkedtünk a világgal, az emberekkel, 
a fiúkkal.”

A. ErikrQl fegyelmi ügyével összefüggésben maradtak fenn iratok, id. Sz. JenQ és ifj. 
Sz. JenQ kapcsán azért, mert a gyár megbecsült törzsgárdájához tartoztak. K. Ilona barát-
nQje vonatkozásában is találtam levéltári iratanyagot, ugyanis a KISZ titkár a lenárugyár 
igazgatójához fordult levélben azzal a kéréssel, hogy tegye lehetQvé azt, hogy tizenkilenc, 
a gyárban dolgozó fiatal – amely között a barátnQ is szerepel – a 1960. augusztus 5-én 
délután kettQkor tartandó összvezetQségi értekezleten részt vehessen.11 Az említett barátnQ 
és munkatárs így t_nik fel a visszaemlékezésben: „K. Ili is a gyár környékén lakott, oda 
mentünk hozzá, ahol a háziasszony vetetett velünk a saját borából fél litert és ezt kor-
tyolgattuk miközben zene szólt a rádióban és elkezdtünk Évával sírni, Ili meg mosolygott 
rajtunk. Most jutott eszembe, hogy a „Ciao-bambinot” játszották és ezen sírtunk.”

A KISZ-tagságra visszatérve, Király Erzsébet is tesz említést a KISZ által szervezett 
szabadidQs programokról, rendezvényekrQl: „Egyszer egy gyári rendezvény keretében, 
mint KISZ tagok elutaztunk a KékestetQre. Arra emlékszem, hogy fuldokoltunk a nevetés-
tQl majd egész éjjel. Még voltunk valahol egy barlangban is. Kihasználva a sötétséget a 
zsidó KISZ titkár letámadott, alig vártam, hogy kiérjünk, nagy mérgesen kiabáltam, hogy 
mit akart ez tQlem, de a lányok kinevettek, némelyik azonban komolyan vette.” Vagy: 
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„Volt egy nagy, amit a szovjet lapokhoz szoktak mellékelni, felismertem rajta magam. 
Eszembe jutott, hogy mikor a Csillaghegyi Lenáruban dolgoztam, akkor szabadidQben a 
KISZ tagok engem festettek. Nem voltam rá felkészülve, egy nylon kendQ volt a nyakamba 
kötve és valami egyszer_ ruha volt rajtam. A KISZ vezetQ többször látott csinosan öltöz-
ve. Úgy vettem észre belém volt esve, de kerültem, a lefestés elQl azonban nem tudtam 
menekülni. Valakinek sikerült úgy lefesteni, hogy valóban felismertem magam, csak az a 
fránya nylon kendQ nem tetszett rajtam, úgy néztem ki, mint egy úttörQ. A sikeres festés 
miatt jelent meg a szovjet lapokban. Hát ezt is kit_ztem a falra.” 

A. ErikrQl a gyári személyi kartonokból annyit tudunk meg, hogy vegyszerraktá-

ri és kikészítQ munkásként dolgozott 1958. november 28. és 1961. július 12. között a 
Csillaghegyi Lenárugyárban. Ez idQ alatt rágalmazásai és fegyelmi problémák miatt több-

ször volt fegyelmi ügye. A III. kerületi bíróság 1958–1965 közötti idQszakra vonatkozó 
mutatókönyvében négy bejegyzést találtam: 2 esetben egy-egy rágalmazást, az egyik 
esetben a rágalmazott személy a gyár akkor igazgatója: B. Imre volt; a másik két esetben 
izgatást és feljelentést.12

A gyár személyi irataiban ez található róla: „Volt horthysta katonatiszt létére állandó 
demagóg szólamaival a dolgozók érdekei védQjének igyekszik feltüntetni magát és törek-
szik lejáratni a jelenlegi vezetQket, alaptalan rágalmaival.”13 A fegyelmi ügyet a gyár 
vegyszerraktárának osztályvezetQje kezdeményezte 1960 késQ nyarán. A gyár akkori 
igazgatója teljes mértékben támogatta a fegyelmi vizsgálat lefolytatását, sQt az alábbi sza-

vakkal szorgalmazta azt: „felkérem, hogy A.-nak az Ön osztályára történQ helyezése elQtti 
és most felmerült kérdésben, a kikészítQben a technológiai fegyelem lazitásával [sic!] kap-
csolatos kérdést is vizsgálja ki és a fegyelmi eljárás során e kérdésben is – annak ellenére, 
hogy ez nevezett elQzQ munkahelyén történt – az eljárást folytassa le.”.14 A gyár fegyelmi 
úton elbocsájtotta, majd az I.–III. kerületi bíróság „kétrendbeli rágalmazás” büntettében 
9 hónap börtönbüntetésre ítélte. Az ítélet elleni fellebbezést a FQvárosi Bíróság elutasítot-
ta. A. Erik már az elQzQ munkahelyén, Tejipari Vállalatnál is konfliktusba került, akkor a 
bíróság hat hónapra ítélte, három évi felfüggesztéssel.15

Az 1960-as évek közepén a politikai rendQrség külön figyelmet szentelt azoknak a 
gyári munkásokat, akik elégedetlenséget szítottak, sQt még azt is ellenséges megnyilvá-

nulásként tartotta számon, ha valaki a túlórázás ellen szólalt fel.16 A politikai rendQrség 
egyik tájékoztató jelentése így idézi egy munkás morgolódását: „letelt a munkaidQd, állj 
fel, hagyj ott mindent. Mit dolgozol ezeknek, hiszen a pénzt Qk teszik zsebre, te pedig me-
lózhatsz”.17 Király Erzsébet így emlékszik vissza A. Erikre, amelybQl hasonló vélemény 
tükrözQdik: „KésQbb odakerült egy ember A. Eriknek hívták, kiderült, hogy vegyészmér-
nök és a Chinoinból kirúgták valamiért. Nekem jópofa embernek t_nt. Együtt jártunk a 
Halászkertbe, ami a Nánási úton volt a gyártól pár lépésre, Q mindég egy kisfröccsöt 
ívott, míg mi málnát vagy Bambit, a fiúk sört. Erik közölte velünk, hogy nekünk fogalmunk 
sincs, hogy hány méter árut lopnak el a fejesek naponta és, hogy nekünk csak ezerkétszáz 
forintot fizetnek havonta.”

Azonban A. Eriknek nem csak a gyárban voltak problémái: „Erik a gyárral szembe 
lakott egy kis fülkeszer_ségben. Abból a nagy emeletes házból csak ez jutott neki, amit Q 
a két kezével épített a családjának. A lánya és a fia velünk voltak egyidQsek. A felesége 
mellette lakott kisfiával a földszinten egy szoba összkomfortban, ez volt a harmadik gye-
reke, de nem éltek együtt az asszonnyal. Elmondta, hogy elvették a házát és egy piszkos 
kommunista foglalta el. Igaz lehetett, mert mikor egy dagadt pali kikönyökölt az ablakba 
és Erik bátya észrevette, bizonyos szavakkal ordított fel. Mikor megelégelték mocskoló-
dását följelentették, így beidézték a FQ utcába. Minket is magával vitt és mondta, hogy 
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jegyzeteljünk. Ilivel irkáltunk, én éppen azt írtam, hogy a dagadt pali miket mond, mikor 
a bíróság észrevette és elvették tQlünk a papírokat és Eriket megfegyelmezték. A végén 
mégsem adtak neki igazat, nem kapta vissza az egyemeletes házát. 

KésQbb a gyárból is kirúgták bujtogatás miatt, nem bírta tartani a száját. Elhelyezkedett 
valahová segédmunkásnak, de a kapcsolatot tartottuk. Engem pedig minden vasárnap el-
vitt a Dagályba, úszni tanított. Az úszómester öt forintért egy órát tanított. Hazafelé gya-
log mentünk a hosszú Árpád-hídon, én énekeltem neki azt a dalt Kovács ErzsitQl, hogy 
»T_zpiros virág volt minden csókod kedvesem« nagyon tetszett neki és nekem is ez volt 
a kedvenc számom, meg az, hogy »Engem nem lehet elfelejteni, értem könnyeket illik ej-
teni«.18”

Király Erzsébet késQbb többször A. Erik lakásán húzta meg magát, amikor elköltözött 
az elsQ férjétQl. Azonban idQvel a baráton a zavarodottság jelei mutatkoztak: „Közben 
Erik bátyámon éreztem, hogy nem stimmel valami, míg kint voltam a klozeton a kimosott 
gönceimet be akarta a kályhába dobálni, alig tudtam megmenteni, de rövidesen el kellett 
mennem tQle.”

A visszaemlékezQ által említett Sz. családról annyit tudunk meg id. Sz. JenQ 1960. szep-

tember 1-i személyi értékelésébQl, hogy 6 fia és 1 lánya volt. A 6 fiúból a két legidQsebb 
akkor a gyárban dolgozott, a többi fia iskolás és óvodás, a lány szabóipari tanuló volt. A 
feleség, aki elQzetesen a Csillaghegyi Téglagyár19 dolgozója volt, majd a lenáruban mint 
csévekiadó, az apa id. Sz. JenQ mint raktárvezetQ dolgozott a gyárban.20 Id. Sz. JenQ kihasz-

nálva a lehetQségeket és a politikai „normákat” is teljesítve szépen halad a gyári ranglistán. 
A lenárugyárat megelQzQen önálló fodrászmesterként, majd a II. világháború alatt az Újlaki 
Papírgyárban, a Rossemann Gépgyárban, az Újlaki Téglagyárban dolgozott. A téglagyár-
ból 1947-ben bocsájtották el mivel létszámfelettinek minQsült. Ezért helyezkedett el a 
Csillaghegyi Lenárugyárban elQbb segédmunkásként, majd 1951-ben a párttitkár javaslatá-

ra megbízták a segédanyagraktár vezetésével, majd késQbb raktárvezetQ lett. Ezt követQen 
végezte el a dolgozók iskolájának 7-8. osztályát, 1962-ben képesített könyvelQi, majd 1964-
ben felsQfokú anyaggazdálkodási vizsgát tett. A források arról tanúskodnak, hogy politika-

ilag is megbízhatónak számított, 1933–1935-ben részt vett a fodrászok szakszervezetében, 
és az ellenzéki mozgalomban, 1945-tQl volt párttag, a gyár tagfelülvizsgáló bizottság egyik 
tagja volt, a forradalomban nem vett részt, sQt bírálta azokat a párttagokat, akik a forradalom 
alatt nem láttak „világosan”. 1958-tól munkásQr, több szervezetnek, így a textilszakszerve-

zetnek, a Vöröskeresztnek tagja és úttörQ pártoló tag is volt.21 A vázlatos „mintakáder” kar-
rierbe egy gyanús elem keveredik, mégpedig az, hogy a gyár igazgatója 1960 márciusában 
feljelentést tett egy rágalmazó személy ellen, aki a raktárvezetQt azzal vádolta meg, hogy 
1944-ben a nyilas párt tagja volt. Azonban a rágalmazó visszavonta nyilatkozatát és írásban 
közölte, hogy az általa állítottak valódiságáról nem gyQzQdött meg, azok gyári pletykákon 
alapultak, és csak arról volt tudomása, hogy az illetQ leánytestvére – aki szintén a gyárban 
dolgozott – volt nyilas párttag.22 Id. Sz. JenQ két világháború közötti politikai m_ködésérQl 
a személyi kartonban az található, hogy 1938-ban belépett a Szociáldemokrata Pártba, de 
önéletrajzában szereplQ véleménye szerint: „a helyi öreg szocdemek csak kártyával foglal-
koztak nem politikával”, így kilépett.23

Id. Sz. JenQ egyik fia mint hengerszerelQ, a másik a csomagoló üzemben dolgozott.24 

A fiatalabb fia, Sz. János 1960-ban kilépett a gyárból. Király Erzsébet az egyik esetben 
így említi az emlékei között: „Pár nap múlva az ablakon kinézve láttam, hogy két kézzel 
integet a Sz. Janika. Intettem neki, hogy menjen el mire Q felkiáltott, hogy szép vagyok, 
de nem érdekelt. P is szép magas hullámos hajú fiú volt, de mivel Qk sokan voltak nem 
akartam a családjukba kerülni.” 
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Ifj. Sz. JenQ KISZ vezetQségi tag volt, jó munkájáért többször díjazták pénz és tárgy-

jutalommal. A gyárban szövQmunkásként kezdett el dolgozni 1955-ben, majd hengersze-

relQként foglalkoztatták, késQbb segéd m_vezetQ és szövQ m_vezetQ lett, és elvégezte az 
ipari technikumot is. „M_vezetQi tevékenységére a fegyelmezettség jellemzQ. A fQm_veze-
tQje utasításait végrehajtja. Szakmai problémák esetén nem szégyell a fQm_vezetQjétQl, de 
az idQsebb, gyakorlottabb m_vezetQktQl sem tanácsot kérni. Munkatársaival jó viszony-
ban van. A szövQkkel nagyon nyugodt. Az idQsebb szaktársakkal szemben tisztelettudó, 
mindig udvariasan és finoman beszél. Jól együttm_ködik a váltó m_vezetQ társaival. A 
parti átadásánál a napi m_szaki jelleg_ problémákat alaposan megvitatják.”25 – áll a 
minQsítésében. Politikailag egy kifogás merült fel ellene, az, hogy a m_vezetQi hármas 
követelmény egyikével, a beosztottak politikai nevelésével nem igazán foglalkozott.26

A jelenlegi kutatások alapján még a következQ adalékkal egészíthetQ ki a visszaem-

lékezQ baráti ismerQsi körre vonatkozó ezúttal meglehetQsen ambivalens kép. A Monori 
Járási Ügyészség és a Pest Megyei Bíróság mutatókönyvében feljegyzésre került a Király 
Erzsébet ellen elkövetett magánlaksértés és nemi erQszak. Egyébként az itt idézett szöveg-

ben említett H. Király Erzsébet baráti köréhez tartozott, akivel többször együtt „mulatták” 
a szabadidQt. ErrQl az esetrQl így ír: „A H. egyszer beállított és megfenyegetett. Be kellett 
zárnom a boltot és ott megerQszakolt. De ez sem volt elég, a lakásomon is felkeresett, ar-
ra hivatkozott, hogy a G. rábízott. Ki akartam zavarni, mikor egy piros nyel_ bicskával 
elsuhintott az arcom mellett, és még mellbe is szúrt, de szerencsére nem volt veszélyes.”

Az 1970-es évek közepétQl egy folyamatos marginalizálódás figyelhetQ meg Király 
Erzsébet életében. Alkoholizmusról, depresszióról és öngyilkosságról vall a visszaemlé-

kezQ, amelyek nemcsak Qt, hanem közvetlen környezetét, társadalmi közegét is komo-

lyan érintették. A szubjektív iratok révén a levéltári forrásokkal kiegészítve egy nehezen 
megragadható szocio-kulturális közegbe nyerünk bepillantást és válhatunk a múlt század 
második felének hétköznapjainak részesévé, és e mikrovilág „névtelen” embereinek éle-

tét, léthelyzeteit ismerhetjük meg.
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