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Levelek egy „ megesett" asszonynak 

Az 1953. évi „Ratkó-törvény"-ként emlegetett egészségügyi miniszteri utasítás, il-
letve az 1004/1953. számú, márciusban kiadott minisztertanácsi határozat, egy ak-
kor 75 éve hatályos törvény értelmében, szigorúan büntette az illegális terhesség-
megszakítást. Ez a szigorú tiltás csak egy évig volt életben, 1954 elején már enyhí-
tették. Az egészségügyi miniszter utasítására az „abortus-bizottságok" tevékeny-
sége megváltozott, a szélesebb körű egészségügyi indokokon kívül a szociális és 
családi körülmények is alapul szolgálhattak a terhesség megszakítására. Emellett a 
Legfelsőbb Bíróság útmutatása nyomán enyhült a magzatelhajtással kapcsolatos 
büntetőjogi gyakorlat.1 1955-ben a Szovjetunióban liberalizálták2 a terhességmeg-
szakítást. Magyarországon, részben ennek hatására, 1956 júniusától minimális kö-
vetelmények teljesüléséhez kötötték az abortusz engedélyezését.3 

Az 1000 lakosra jutó élveszületések száma Magyarországon 1953-ban 10, 
1954-ben pedig 6%-kal emelkedett. Sokan ezt az állami adminisztratív intézkedé-
sek hatásának tudják be, holott az 1953. évi emelkedést részben — főleg az első 

1 Miltényi Károly: Népesedéspolitikánk néhány kérdése. In: Demográfia, I. (1958) 1. sz. 
7-26. p. (A továbbiakban: Miltényi, 1958.) 

2 Kelet-Európa országai közül hasonlóan liberális szabályozás volt érvényben a Szovjetunióban, 
Bulgáriában és Magyarországon. Lengyelországban és Csehszlovákiában is megszakítható 
volt a terhesség széles körűen értelmezett szociális indokok alapján. Ennek ellenére lényeges 
különbségek mutatkoztak a művi vetélések és élveszületések egymáshoz viszonyított orszá-
gonkénti arányában. 1959-ben Lengyelországban az élveszületések tizedét, Bulgáriában és 
Csehszlovákiában harmadát tette ki a művi vetélések száma, míg Magyarországon 1959-ban a 
művi vetélések száma meghaladta az élvcszületésckét. Tietze, Christopher - Lehfeldt, Hans: 
Legal Abortion in Eastern Europc. In: The Journal o f the American Medical Association. 1961 
április. 175. szám. 1149-1154. p. 

3 Kamarás Ferenc: Terhességmegszakítások Magyarországon. In: Szerepváltozások. Jelentés a 
nők és férfiak helyzetéről. Szerk.: Pongrácz Tiborné és Tóth István György. TÁRKI - Szociá-
lis és Családügyi Minisztérium, Bp., 1999. 190-216. p. 



születések tekintetében — a házassági mozgalom korábbi megélénkülése okozta. 
Magyarországon a második világháború után nem jelentkezett a legtöbb európai 
országban megmutatkozó nagymértékű születésszám-növekedés (a baby-boom).4 

Részben a baby-boom eltolódása okozta az 1953-54-es születésszám-emelkedést. 
A második és további szülések esetében a „Ratkó-törvény" csak előre hozta azokat 
a szüléseket, amelyek valószínűleg nagyrészt később mindenképpen bekövetkez-
tek volna, tényleges „többletet" azonban alig produkált. A városi születésekre az 
1004/1953. sz. rendelet nagyobb hatással volt, mint a falusiakra — ott a születések 
számában alig volt észlelhető változás. Mindezek alapján feltételezhető, hogy a fa-
lusi születéskorlátozás (fogamzásgátlás és abortusz) olyan eszközökkel valósult 
meg, amit adminisztratív intézkedésekkel nem lehetett befolyásolni, ugyanakkor 
az ilyen intézkedések hatása a városi lakosság körében érzékelhető volt, de csak át-
menetileg.5 Persze egészen másként élte meg az abortusz szigorú tiltását egy sok-
gyermekes családanya és egy egyetemista lány, ezért annak hatása és megítélése 
társadalmi csoportonként és generációnként is eltérő volt. 

A bejelentett művi vetélések száma 1952-ben csak 1717 volt, míg 1956-ban 
82.500. Az élvesziiletések száma ugyanakkor a két évben alig különbözött: 
1952-ben 186 ezer, míg 1956-ban 193 ezer gyerek született. Mivel a fogamzásgát-
lás módszereiben és elterjedtségében a két időszak között nem történt lényeges vál-
tozás, sőt, 1952-ben az elterjedtség valószínűleg kisebb mértékű volt, feltételez-
hető, hogy „illegálisan" körülbelül 80 ezer abortuszt hajtottak végre, ami nem je-
lent meg a statisztikákban. Mással nehezen magyarázható a születési számok kö-
zötti csekély eltérés. 1954-től a „titkos művi vetélések"fokozatosan legalizálódtak, 
ami abból is kiderül, hogy az élveszületések és a bejelentett művi abortuszok szá-
mának változása között alig van összefüggés. 1954-ben 16 ezer, 1955-ben 35 ezer, 
1956-ban 82.500 abortuszt jelentettek be. Ugyanígy valószínű, hogy a háború előt-
ti születésszám (1938: 182 ezer) mellett is több tízezer titkos művi vetélést hajtot-
tak végre.6 Barsy Gyula és Miltényi Károly az eltitkolt vetélések számát 1950-1952 
között évenként mintegy 100.000-re tették.7 A „Ratkó-gyerekek"-ként emlegetett 
generáció tehát demográfiai szempontból nem elsősorban az adminisztratív in-
tézkedések, hanem a háború után elhúzódó születésszám-emelkedés eredménye. 

4 Klinger András: Magyarország ncpcsedcse az elmúlt negyven évben. In: Statisztikai Szemle, 
1985. 4-5. 370-388. p. 

5 Miltényi, 1958. 17-18. p. 
6 Miltényi, 1958. 21. p. 
7 Barsy Gyula - Miltényi Károly. A művi vetélések kérdése az 1957. évi adatok tükrében. In: 

Demográfia, I. (1958) 2-3. sz. 226-248. p. (a továbbiakban: Barsy - Miltényi, 1958) 



A Fejér megyei II. fokú Terhességmegszakító Bizottsághoz 1954 első felében 
számos sztálinvárosi kérelem érkezett, ezért a Fejér Megyei Tanács Végrehajtó Bi-
zottságának Egészségügyi Osztálya 1954. július 9-én elrendelte Sztálinvárosban is 
a Terhességmegszakító Bizottság létrehozását.8 A nagytömegű „legális" abortuszt 
itt is az Egészségügyi Minisztérium 1956. június 24-én hozott rendelete tette lehe-
tővé.9 

Már a „liberalizálás" előtt is igen nagy számban hajtottak végre abortuszokat 
Sztálinvárosban. Az „Abortuszbizottság" az 1956. január 12-i városi tanácsülés elé 
terjesztett jelentése szerint a bizottság hetente egyszer, szerdánként ülésezett akko-
riban, és ülésenként átlagosan 38-40 kérvényt bírált el. Ezek 75%-át a „szociális 
körülményeket figyelembe véve" elfogadták.10 A jelentés alapján, heti 30 abor-
tusszal számolva, Sztálinvárosban 1955-ben körülbelül 1500 abortuszkérvényt 
hagytak jóvá. Ugyanebben az évben a városi kórházban 1094 gyerek született, te-
hát az abortuszok száma meghaladta a születések számát. Ez a szám a bizottság kö-
vetkező jelentését figyelembe véve túlzottnak tűnik, mert eszerint 1956. január 1. 
és augusztus 18. között 531 művi vetélés történt, ugyanebben az időszakban pedig 
687 gyerek született.11 Megállapítható, hogy a terhességmegszakítások teljes libe-
ralizálása, tehát 1956. június 24-e előtt is megközelítette ezek száma a gyermek-
szülésekét. Ha feltételezzük, hogy a liberalizálás előtt a tiltott művi vetélések is 
gyakoribbak lehettek, valószínű, hogy Sztálinvárosban az ötvenes években az 
abortuszok száma meghaladta a szülések számát. 

Erre enged következtetni, hogy a liberalizálást követő 9 hónap alatt az abor-
tusz-bizottság 1571 engedélyt adott ki, ami az előző időszakhoz képest közel há-
romszoros növekedést jelentett.12 Ugyanakkor a születések száma nem csökkent, 
sőt, növekedett, ami arra enged következtetni, hogy a korábban illegálisan végre-
hajtott abortuszok azért kerültek a hatóságok látókörébe, mert legalizálták az abor-
tuszt. Azok, akik korábban illegálisan hajtottak végre művi terhességmegszakítást, 
egyre inkább a kórházba mentek, hogy ott végezzék el rajtuk a műtétet. 

Az abortusz liberalizálása valós társadalmi igényt elégített ki. Erre utal az a 
tény, hogy 1956. június 24. és 1957. június 21. között, tehát egy év alatt 1903 
terhességmegszakítást engedélyezett a sztálinvárosi abortusz-bizottság (ugyaneb-

8 Fejér Megyei Levéltár (= FML) XXIII. 510. Sztálinvárosi Városi Tanács. Egészségügyi Osz-
tály. (a továbbiakban: XXIII. 510.) 2. d. 1954. 07. 20. 

9 FML XXIII. 510. 4. d. 
10 FML XXIII. 502. Sztálinvárosi Tanács Végrehajtó Bizottságának ülései, (továbbiakban: VB). 

11. d. 1956. 01. 12. 
n FML VB 11. d. 1956. 08. 18. 
12 FML VB 13. d. 1957. 04. 12. 



ben az időben körülbelül 12-13 ezer nő élt a városban). Ebből 1172 olyan fiatal nő 
volt, akiknek háromnál kevesebb gyereke született.13 

1957-ben valósággal „megrohamozták" a nők az erre kellőképpen fel nem ké-
szült terhességmegszakító-bizottságot. 1957 januárjában a városi főorvos levélben 
jelezte a Fejér Megyei Kórház igazgató főorvosának a dunapentelei kórház abor-
tusz-bizottságánál fennálló „tűrhetetlen állapotokat": „igen nagytömegű kérelme-
ző jelenik meg, múlt hét szerdán 85 jelentkező volt egy nap".14 

A Városi Tanács Végrehajtó Bizottságának ülésén a bizottság tagjai elmondták, 
hogy a bizottság jóformán „adminisztráló" szervvé vált. Azért, hogy az abortuszok 
számának növekedését elkerüljék, a bizottság egyes tagjai a bizottság feladatává 
akarták tenni az anyák „felvilágosítását a terhességmegelőzés érdekében". Ezenkí-
vül visszatérő téma volt, hogy ha tájékoztatnák a nőket az abortusz veszélyeiről, 
akkor talán többen visszarettennének.15 

A kellően prűd helyi hírlapban erről annyi jelent meg: a tisztifőorvos javasolta, 
hogy a nagyszámú művi beavatkozás miatt „bizonyos társadalmi és hivatalos ren-
delkezésekre volna szükség. A nagyszámú műtétekkel kapcsolatban javasolták, 
hogy az országszerte működő orvosi bizottságok ne csak a beavatkozás elbírálása 
felett döntsenek, hanem végezzenek széleskörű felvilágosító munkát is. Tájékoz-
tatni kell az asszonyokat a műtéti beavatkozás ártalmairól".16 A felvilágosítás nem 
a modern fogamzásgátló eszközökről, hanem az abortusz ártalmairól, az elretten-
tésről szólt. A hatóságok nem a teherbeesések, hanem az abortuszok számát akar-
ták csökkenteni, ami a születésszám növelését célzó (pronatalista) népesedéspo-
litika kereteibe is illeszkedett. 

Az abortusz elleni „elrettentő-felvilágosítás" beszédmódjába illeszkedett, hogy 
a Sztálinvárosi Városi Bíróság nagy nyilvánosság előtt 1957. január 24-én tárgyal-
ta B. Albertné és társai bűnügyét, melynek tárgya halálos végű tiltott műtét volt. B. 
Albertné Május 1. utcai lakásában több nőn tiltott művi vetéléseket végzett. 1956. 
december 19-én végrehajtott műtét után a helyszínen meghalt B. Jánosné. Össze-
sen öt asszony ellen emeltek vádat, akik a rendőrség szerint „bűnszövetkezetet" 
működtettek tiltott művi vetélések végrehajtására. A műtéteket 250-500 forintért 
végezték. Az öt vádlott közül három közvetítő, illetve szenvedő alanyként állt a bí-
róság elé. P.-né a „könnyebb eseteket" végezte, de ha munkája nem járt sikerrel, ak-
kor az asszonyokat „gyakorlottabb" ismerőséhez, B.-néhez küldte át. K. Jánosné, a 

13 FML VB 13. d. 1957. 06. 21. Beszámolójelentés a város szociális helyzetéről. 
14 FML XXIII. 510. 3. d. 1957. 01.14. 
15 FML VB 1957. 06. 21. 
16 Sztálinvárosi Hírlap, (továbbiakban: SZH) 1957. 06. 28. 4. p. 



per másik vádlottja beismerte, hogy 24 esetben végzett tiltott műtéteket.17 A bíró-
ság K. Jánosnét2 év, B. Albertnét 1 év 8 hónap, P. Gyulánét pedig 1 év 6 hónap bör-
tönbüntetésre ítélte. A közvetítők büntetése 6 ill. 8 hónap volt, de börtönbüntetésük 
letöltését három évre felfüggesztette a bíróság.18 A viszonylag szigorúnak mond-
ható ítéletek egyik elsődleges célja valószínűleg az volt, hogy arra ösztönözze a nő-
ket, ne a tiltott műtéteket, hanem a legalizált kórházi abortuszt vegyék igénybe. 

Ugyanabban a számban, ahol a perről számolt be az újság, megjelent Dr. Kiss 
Dezső osztályvezető főorvos cikke is a terhesség-megszakításokról. Elriasztó 
szándékú cikkében az abortusz lehetséges következményeiről, a gyulladásokról és 
meddőségről írt. „Elítélendő példaként" beszámolt néhány páciensről: volt, aki 
már 13-szor jelentkezett abortuszra, vagy olyan, aki annak ellenére, hogy három 
szobás lakásban él férjével kettesben, mégis háromszor szakíttatta meg terhességét 
„nekünk nem kell gyerek" indoklással. Az abortuszok magas számát — a korabeli 
uralkodó beszédmódnak megfelelően — az „erkölcstelen élettel" magyarázta (kér-
dés, hogy mit értett ez alatt, mivel ő is elismerte, hogy többnyire férjes asszonyok 
jelentkeztek abortuszra). A kórház érdekeit is szem előtt tartó főorvos arról is pa-
naszkodott, hogy a szerinte „abnormálisan nagyszámú" jelentkező miatt a valódi 
betegeket nem tudják elhelyezni, mert „az elhajtásra váró asszonyok foglalják el a 
helyeket", továbbá rengeteg időt vesz el az orvosok, nőgyógyászok idejéből az 
abortuszok végrehajtása.19 

A témát — valószínűleg külső nyomásra is — a hírlap szerkesztősége annyira 
fontosnak tartotta, hogy „vitafórumot" indított az abortusz-kérdésről „Beszéljünk 
arról, amiről nem beszélünk" címmel. Az első olvasói levél, amelyet közöltek, egy 
háromgyerekes asszonyé volt: „Eddig még én sem gondoltam a terhesség megsza-
kítására, mert úgy éreztük, hogy három gyermeket még fel tudunk nevelni. De bi-
zony most már félek a negyediktől. Nem a szüléstől és a kihordástól, hanem a 
felneveléssel járó anyagi gondoktól. Úgy gondolom, hogy a terhesség megszakítá-
sa minden anyának nagy szívfájdalom, de melyiket válasszam? Az anyagi gondo-
kat, a még több munkát, vagy pedig a terhesség megszakítását? Egyiket sem 
választanám, hanem egy harmadik lehetőséget: vigyázni. De hogyan? Miért nem 
foglalkoznak azzal, hogy biztos védőszereket hozzanak forgalomba? Lassan a 
Holdba utazunk, tehát szerény véleményem szerint egy ilyen fontosságú problé-
mát is meg lehetne oldani viszonylagosan egyszerű eszközökkel. A süket fülek 
nem hallják az asszonyok, nők kiáltását: segítsetek, találjatok ki valamit a megelő-

17 SZH 1957. 01. 25. 2. p. 
18 SZH 1957. 01. 29. 3. p. 
19 SZH 1957. 01. 25. 2. p. 



zésre."20 Ugyanerre a következtetésre jutó „levelet" közölt az újság szerkesztősége 
egy „négygyerekes apától" is néhány nap múlva.21 

A témában megszólaltatott orvos abban látta a „probléma" gyökerét, hogy a 
terhességmegszakítás a szabályok szerint a terhesség első három hónapjában ma-
gánügynek minősül, ezenkívül semmi akadálya nem lehet, ha valaki elmúlt 40 
éves, vagy két élő gyermeke van. A megelőzésre vagy az annak kapcsán felmerült 
kérdésekre nem reagált.22 

A már 1957 nyarán javasolt „megelőzéssel kapcsolatos felvilágosítással" 1958 
nyarától kezdve kísérleteztek. A Nőtanács Délivárosban „Terhesség szabályozá-
sa" címen előadást szervezett a KISZ kultúrtermében.23 Azért a Délivárosban, mert 
ott akkor, az amúgy is magas gyerekszám mellett, a 410 családban 55 terhes nő 
volt.24 

A Fejér Megyei Kórház igazgatója a Sztálinvárosi Városi Tanács VB Egészség-
ügyi Osztályának írt levelében utasításba adta „minta-pessáriumok" beszerzését a 
nőgyógyászati szakrendelések részére. A levél szerint: „a nőgyógyászati szakren-
deléseknek kötelességük felvilágosító munkát végezni a hozzájuk forduló nők felé 
a terhességmegszakítás esetleges veszélyeiről és hátrányairól, valamint a terhes-
ségmegelőzés módjairól. Ezen munkájukhoz szükséges felvilágosító röplapokat 
ismét mellékelek, kérem, hogy azokat jutassa el valamennyi szakrendelés vezető-
jéhez. A „pessáriumok" propagálásához — melyek most már valamennyi gyógy-
szertárban kaphatók — szükséges lenne az is, hogy a szakorvos rögtön be is tudjon 
mutatni egy „pessáriumot" a nőknek, és így magyarázza el annak jelentőségét és 
használatát. Ezért felhívom, hogy minden egyes nőgyógyászati szakrendelés ré-
szére szereztessen be l - l „mintadarab pessáriumot."23 1959-ben az Városi Tanács 
Egészségügyi Osztálya „az abortus bizottság előtt megjelenő nők között való szét-
osztás céljából felvilágosító röplapokat" küldött szét.26 1960-ban az olyan üzemek-
ben, ahol sok nő dolgozott (Fehérnemügyár, Fésűsfonó), „Abortusz elleni" 10 per-
ces kisfilmet vetítettek.27 

A próbálkozások kezdetlegességét a „felvilágosító-propaganda" gyenge hatása 
mutatta. 1958-ban a Terhességmegszakító Bizottság 2271 terhességmegszakítást 

20 SZH 1957. 01. 29. 2. p. 
21 SZH 1957. 02. 08. 4. p. 
22 SZH 1957. 02. 05. 2. p. 
23 SZH 1958. 06. 13. 6. p. 
24 SZH 1958. 11. 04. 2. p. 
25 FML XXIII. 510. 4. d. 1958. 09. 20. dr. Pcntck Imre megyei főorvos. 
26 FML XXIII. 510. 4. d. 1959. 05. 22. 
27 FML XXIII. 510. 4. d. 



engedélyezett, 1959-ben pedig június 12-ig 828 jelentkező volt. Ez azt jelenti, 
hogy 1959-ben is legalább annyi abortusz volt, mint 1958-ban.28 A terhességmeg-
előző-módszereket viszonylag szük körben propagálták: a Sztálinvárosi Hírlapban 
legfeljebb a „nagy érdeklődéssel kísért" felvilágosító előadások helyszínéről szá-
moltak be: 1958-ban — amikor hivatalosan egyáltalán foglalkozni kezdtek a kér-
déssel — egyetlen egyszer sem írtak le valamely fogamzásgátlási módszert, annak 
nevét, vagy elterjedtségét a helyi hírlapban, holott országosan is pontos adatokkal 
rendelkeztek a „condom" vagy „pessarium" legális forgalmáról. A „Beszéljünk ar-
ról, amiről nem beszélünk" cikksorozat abbamaradt. 

1960-ban november 16-ig 1731 terhességmegszakítási kérelmet nyújtottak be, 
tehát tartotta magát a 2000-körüli éves átlag. A városban ebben az időszakban egy 
élveszületésre két abortusz jutott. A kérelmezők 12%-a volt gyermektelen, 30%-a 
egy gyermekes, 11 %-uknak pedig négy vagy több gyerekük volt. A terhességmeg-
szakítást kérők többségét a két vagy háromgyerekes anyák képviselték (48%).29 

Az 1960-as sztálinvárosi adatok körülbelül megfeleltek az 1957-es országos 
adatoknak. 1957-ben Magyarországon 123,4 ezer művi vetélés történt, ugyaneb-
ben az évben az élveszületések száma 162,2 ezer volt. Ebben az évben a terhes-
ségmegszakítást kérő nők 11 %-a volt gyermektelen, 26%-a egy gyermekes, 29%-a 
két gyermekes és 34%-ának volt három vagy több gyermeke. Az abortuszt kérel-
mező nők 90%-a házas volt, 50%-uk 20-29 éves, 41%-uk 30-39 éves volt. A vidéki 
művi vetélések több mint 40%-át a 3 és többgyerekesek, míg Budapesten 53%-át 
az egykés és gyermektelen nők adták. Altalános érvényű volt, hogy a dolgozó nők, 
különösen a szellemi foglalkozásúak alacsonyabb gyennekszám mellett kezdték 
meg a születéskorlátozást.30 

1958 őszén a KSH Népesedésstatisztikai Osztálya reprezentatív adatgyűjtést 
szervezett a női népesség termékenységéről, a születésszabályozás és családterve-
zés egyes kérdéseiről.31 Az 1500 nőre kiterjedő országos, kérdőíves vizsgálat során 
kiderült, hogy a házas nők kétharmada a házasságkötéskor már gondolt arra, hány 
gyereket kíván, és ugyanilyen arányban ezt meg is beszélték férjükkel. A „család-
tervezés" foglalkozási csoportonként eltérő volt: míg az értelmiségi nők háromne-
gyede gondolt előre a család nagyságára, addig a mezőgazdasági népesség felének 
nem volt előzetes elképzelése a gyermekszámról. A házasságkötéskor a nők általá-

28 FML VB 16. d. 1959. 06. 26. 
29 FML VB 18. d. 1960. II. 22. 
30 Barsy-Miltényi, 1958. 226-248. p. 
31 Acsády György-Klinger András-. A termékenység, a családtervezés és a születésszabályozás 

néhány kérdése. In: Demográfia, 2. (1959) 2-3. sz. 176-216. p. 



ban két-három gyerek világrahozását tervezték (átlagosan 2,3). Ezzel szemben az 
idősebb generációnál magasabb volt a gyermekszám: az 1957-ben meghalt házas 
nők gyermekeinek átlagos száma 2,9; az 1949-es népszámlálás szerint pedig a fér-
jes nők átlagos gyerekszáma 2,6 volt. Leggyakrabban már ebben az időszakban is 
két gyereket szerettek volna a nők (55%), kettőnél többet csak harmaduk (33%) 
akart. A kívánt gyermekek száma rétegenként nem mutatott jelentős eltérést. Meg-
lepőnek tűnt ugyanakkor, hogy az értelmiségiek valamivel több gyereket tervez-
tek, mint a többi réteghez tartozók. Persze a valóban megszületett gyerekek száma 
az értelmiségieknél volt alacsonyabb. A nők 59%-a meg volt elégedve a vizsgálat 
pillanatában gyermekei akkori számával. 

A választ adó nők 74%-a nyilatkozott úgy, rétegenként körülbelül megegyező 
arányban, hogy szabályozza szüléseinek számát. A születésszabályozó nők 15%-a 
mondta, hogy kizárólag a terhességmegszakítás eszközéhez fordul, és nem törek-
szik a fogamzás megakadályozására, 42%-uk pedig védekezett is és művi abor-
tuszt is hajtottak már végre rajta. A városi nők többsége — bevallása szerint — a 
születésszabályozást a fogamzás megakadályozása révén akarta elérni, ha azonban 
a védekezés nem ért célt, a terhesség megszakítása mellett döntöttek. A védekező 
nők aránya különösen a munkások foglalkozási csoportjában volt alacsony. Bár a 
„mezőgazdasági foglalkozásúak" csoportjában viszonylag magas volt a védekező 
nők aránya, az is kiderült, hogy ők a védekezést az esetek négyötöd részéban a szin-
te semmilyen biztonságot sem nyújtó megszakított érintkezésre (coitus interrup-
tus) alapozták. 

Az esetek kétharmadában a nők csak egyféle módon védekeztek. A fogamzás 
megakadályozására a legelterjedtebb az egyik legősibb módszer, a coitus interrup-
tus volt. A védekező nők 56%-a ezt a módszert alkalmazta. A nők 19%-a alkal-
mazta „fogamzásgátlási módszerként" a hüvelyöblítést, legmagasabb arányban a 
munkások, tisztviselők és értelmiségiek. Ugyanakkor a „mezőgazdasági foglalko-
zásúaknál" a coitus interruptus mellett ez volt az egyetlen lényeges védekezési esz-
köz. 

A védekezésre szánt eszközök közül a korban leginkább propagálni szándéko-
zott pesszáriumot csak a nők 5,6%-a alkalmazta. Használatának csak az értelmisé-
gi rétegeknél volt komolyabb jelentősége: az ide tartozó nők közel ötöde vette 
igénybe. A „condom" használata a városi rétegeknél általában gyakori, de jelentős 
arányban csak az értelmiségi és a tisztviselő rétegeknél fordult elő (42, ill. 34%), 
ezzel szemben a „mezőgazdasági foglalkozásúak" 6, a munkások 15%-a használ-
ta.32 Az „időszakos érintkezésként" vagy „naptár-módszerként" emlegetett fogam-
zásgátlást a nők 10%-a használta, legtöbben a szellemi foglalkozásúak (15%). A 
timidon tablettákat elsősorban a tisztviselőnők vásárolták (12%), kisebb mérték-



ben az értelmiségiek és a munkások (7-7%). Timidon zselét szinte kizárólag csak 
szellemi foglalkozásúak alkalmaztak, ők is kis számban (3-5%). Életkor szerint 
csak árnyalatnyi különbségek észlelhetők a nők fogamzásgátlási módszerei között, 
ami arra utal, hogy a nők tájékozottsága ebben a tekintetben nem nagyon módosult. 

Ugyanígy nem változott a férfiak tájékozottsága sem, és a születésszabályozást 
elsősorban a nők feladatának tartották. A férfiak „szerepvállalását" és a hatékony fo-
gamzásgátló eszközök hozzáférhetőségét jelzi a „condom" elteqedtsége az egyes or-
szágokban. A fogyasztási adatok szerint 1960-ban Magyarországon, akárcsak 
Franciaországban, évente egy férfira alig több mint egy condom jutott. Ugyanez az 
arány az Egyesült Államokban 11-13, Svédországban 10, Japánban 8, Angliában és 
az NSZK-ban 5 volt.33 Az Egészségügyi Minisztérium Gyógyszerészeti és Müszer-
iigyi Főigazgatóságának adatai szerint 1957-1959 között, bár nőtt a egyes hatékony-
nak tekintett fogamzásgátló szerek forgalma (pl. a „condom" országos for- galma évi 
4,5 millióról 6 millióra), más fogamzásgátló eszközöké csökkent: 1959-ben 21 ezer 
pesszáriumot adtak el Magyarországon, szemben az 1958. évi 29 ezerrel. Ebből arra 
lehet következtetni, hogy nem a fogamzásgátló eszközök elterjedtsége nőtt, hanem 
az azokat használók váltogatták a különböző módszereket.34 Nincsenek adatok a „fe-

32 Ezzel szemben nemzetközi összehasonlításként pl. Japán említhető, ahol egy 1957-es, 3800 
házaspárra kiterjedő vizsgálat szerint a házaspárok 57%-a használt óvszert, és csupán 6,6%-uk 
„coitus intcrruptus"-t a terhesség megelőzésére. Tatsuo Honda: Fourth Public Opinion Survcy 
of Birth Control in Japan. (Negyedik közvéleménykutatás a szülctéskorlátozásról Japánban.) 
In: Population Problcms Serics. 15. Tokió, 1958. Ismertetés: Demográfia, 2. (1959) 2-3. 
423—425. p. Mindemellett Japánban 1954-ben a művi vetélések száma a szülések számának 
65%-át tette ki. Kimura Masabumi: Induccd Abortions in Japan in 1953-1954. (Művi vetélé-
sek Japánban, 1953-1954.) A Dcmographic Analysis of Reports from Dcsignatcd Physicians. 
The Miibank Memóriái Fund Quartcrly. 1959, április. 154—173. Ismertetés: Demográfia, 2. 
(1959) 4. 623. p. Ezzel szemben Angliában, egy birminghami klinika 1948-1956 között ké-
szült kartonjai alapján elmondható, hogy a „coitus interruptus" Magyarországhoz hasonlóan 
igen általános módszer volt: a klinikát ebben az időszakban meglátogató nők több mint fele 
ezt a módszert alkalmazta. Lella Secor Florence: Progrcss Rcport on Birth Controll. (Jelentés 
a szülctéskorlátozás előrehaladásról.) London, 1956. Ismertetés: Demográfia, 2. (1959) 4. 
613-614. p. 

33 Tietze, Christopher. The Condom as a Contraccptivc (A condom, mint fogamzásgátló eszköz.) 
New York, National Commcttce on Maternal Health, 1960. Ismertető: Demográfia, 4. (1961) 
3. 395. p. 

34 Miltényi Károly: Művi vetélések Magyarországon az 1957-1959. evekben. In: Demográfia, 3. 
(1960) 3-4 . 424-436. p. (a továbbiakban Miltényi, 1960) 1957-cs éves fogyasztási, adatok: 
Egészségügyi Minisztérium Gyógyszerészeti és Műszerügyi Főigazgatóságának adatai. Nivo 
(condom) 4.500.000; Timidon tabletta (db) 2.804.000; Timidon „gclec" (tubus) 21.700; 
Pcssarium (db) 4400. Lásd: Miltényi, 1958. 22. p. 



ketén" értékesített fogamzásgátló eszközök forgalmáról, de lényegesen nem módo-
síthattak az elterjedtségi adatokon, mivel az ötvenes évek közepétől legálisan is 
hozzá lehetett jutni az eszközök többségéhez. 

Az 195 8-as vizsgálatba bevont nők—saját bevallásuk szerint—36%-ának volt 
már élete során művi abortusza, e csoport 49%-ának több alkalommal is. A lakó-
hely szerinti vizsgálatból kiderült, hogy a városi rétegeknél gyakoribb volt az abor-
tusz. Legtöbb abortusza — az egyébként legmodernebb fogamzásgátló eszközöket 
is nagyobb arányban használó — értelmiségi nőknek volt. Az abortuszok száma a 
gyermekszám emelkedésével párhuzamosan emelkedett, a csúcsot a négy gyerme-
kes anyáknál érte el. Az öt és ennél több gyermeket szült nőknél a száz nőre jutó 
abortuszok száma jelentősen csökkent, ugyanakkor ezen nők háromnegyede —-
többnyire spontán módon — már abortált. Magyarországon a spontán vetélések 
egy része művi beavatkozás következménye volt, ami arra enged következtetni, 
hogy a fenti adatok a valóságban jóval magasabbak voltak.35 

A születésszabályozás okait firtató kérdésekre a leggyakoribb válasz az volt, 
hogy a nők „anyagi nehézségek" vagy „lakásgondok" miatt akarták befolyásolni 
gyermekeik számát. Az anyagi jellegű okok az összes válasz 38%-át tették ki. Leg-
többen a munkásnők közül válaszolták azt, hogy anyagi okok miatt védekeznek 
(44%), míg az értelmiségi nőknek csak 28%-a válaszolta ezt. „Saját egészségi oka" 
miatt védekezett a nők 24%-a, ugyanez az arány a mezőgazdaságiaknál csupán 
14% volt. A lakáshelyzetre való hivatkozás leggyakoribb a munkások, míg legrit-
kább a mezőgazdaságiak között volt. Az egyéni szubjektív okok közül kiemelke-
dett azon nők aránya, akik azt válaszolták, hogy férjeik nem akarnak gyereket 
(10%). 

A vidéki városok közül ebből az időszakból egyedül a Debreceni Orvostudomá-
nyi Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinikáján végzett művi vetélésekről van-
nak külön adatok. Itt 1957-ben a művi vetélések száma a szülésekhez képest 94% 
volt, hasonlóan az országos adatokhoz.36 

A budapesti XIII. kerületi Róbert Károly Körúti Kórház 1956. II. félév - 1959. 
I. félévi adatai alapján számos különbség észlelhető az országos és a fővárosi ada-
tok között. A kórházban vetélő nők között itt lényegesen magasabb volt a keresők 
aránya (68%), mint országosan (38-40%o). Nagyobb súllyal szerepeltek a fiatalabb 
korosztályok: a 25 éven aluliak aránya 41% volt, szemben az országos 

35 Hirschler Imre: Hozzászólás „A művi vctclcsck kérdése az 1957. évi adatok tükrében" c. cik-
kéhez. In: Demográfia, 2. (1959) 2-3. 375-378. p. 

36 Raics Jenő - Arvay Sándor: A terhesség művi megszakítása kapcsán szerzett tapasztalataink. 
In: Magyar Nőorvosok Lapja, 1958. 5. (október), 249-260. p. 



25-27%-kal. A hajadonok aránya magasabb volt (11%) az országos átlagnál 
(7-8%); akárcsak az egyszer, vagy egyszer sem szült nők aránya. Ezek a különbsé-
gek Budapestre az országos adatokhoz képest általánosságban jellemzők voltak, 
igaz e kórház adatai budapesti viszonylatban is kiugróak. Ebben a kórházban az 
abortuszra jelentkezett nők 40%-a nem védekezett, 32% pedig megbízhatatlan fo-
gamzásgátló módszert alkalmazott.37 

Egy 1960-ban végzett vizsgálat adatai szerint a 20 éven aluliaknál Budapesten 
volt a leggyakoribb a teherbeesés, de ezt itt követte a legritkább esetben szülés.38 

Sztálinvárosban 1959-ben szerepelt az abortusz-bizottság jelentésében a fiatalko-
rúak nem kívánt terhessége kapcsán, hogy a 14-15 éves lányok szülők nélkül jön-
nek a bizottság elé, mivel „nem akarják, hogy szüleik megtudják" terhességüket.39 

Ennek megakadályozása végett — a megyei főorvos körlevele alapján— 1960-tól 
a kiskorúak abortuszához a törvényes képviselőnek (szülő, örökbefogadó, gyám) 
aláírásával hozzá kellett járulnia.40 

S. Mária 14 éves leány 1958. október 8-án jelent meg a Sztálinvárosi Abortusz-
Bizottság előtt anyjával együtt, és kérte terhességének megszakítását. „Fent neve-
zett leány 1944. október 4-én született. A vizsgáló orvos megállapította, hogy ter-
hességének már harmadik hónapjában van. Tehát S. Mária a közösüléskor 13 éves 
és 9 hónapos volt". Ennek alapján a városi főorvos kérte a rendőrséget, hogy indít-
sanak nyomozást ifjúság elleni bűntett címén az ismeretlen apa ellen. A rendőrség 
igen rövid idő alatt megállapította, hogy S. Mária F. Sándortól, egy 17 éves fiatal-
embertől esett teherbe. Vele szemben bűnvádilag eljárni addig nem lehetett, amíg 
S. Mária törvényes képviselői —jelen esetben szülei — feljelentést nem tettek. Ok 
viszont nem kívánták az eljárás megindítását és a tettes megbüntetését.41 Ennek 
többféle magyarázata lehet: vagy elfogadták a fiatalok közötti nemi kapcsolatot, 
vagy féltek attól, hogy az eljárás során még nagyobb hírverést kap az eset és a köz-
vélemény elítélése elsősorban lányukat sújtaná. A 14-15 éves lányokat a kevésbé 
városiasodott életformájú családokban már majdnem felnőttnek tekintették, és en-
nek megfelelően is kezelték. Azonban éppen ezekben a családokban számított bűn-
nek a házasság előtti nemi kapcsolat. Ezért a fiatal lányoknál végrehajtott abortusz 

37 Ozsváth Imre - Radó Sándor. Tapasztalataink tcrhcsségmcgszakításokkal kapcsolatban. In: 
Népegészségügy, 42. (1961) 4. 121-125. p. 

38 Miltényi Károly. A szülctéskorlátozás szociális és lélektani háttere. 26 000 nő kikérdezése 
alapján. In: Demográfia, 5. (1962) 1. 33-72. p. 

39 FML VB. 16. d. 1959. 06. 26. 
40 FML XXIII. 510. 4. d. 1960. 12. 23. 
41 FML XXIII. 510. 3. d. 1958. 10. 14; 1958. 10. 20. 



is annak minősült, nemcsak a „magzat elhajtása" miatt, hanem azért, mert az abor-
tusz házasság előtti nemi életre, „bűnös kapcsolatra" utalt. 

Amíg az abortuszt nem legalizálták és nem tették viszonylag széles körben 
könnyen elérhetővé, a tiltott műtéteken kívül gyakoribb volt a csecsemőgyilkossá-
gok száma is. A csecsemőgyilkosok elítélése persze sokkal súlyosabb volt — ho-
lott sokszor ugyanabban a helyzetben voltak, mint az abortuszért folyamodó nők. 

A csecsemőgyilkosságok mögött az esetek többségében magukra hagyott nők 
álltak. Az egyik csecsemőgyilkos ellen 1955-ben lefolytatott eljárásból kiderül, 
hogy a környezete előtt terhességét végig titkoló nő éppen a környezete megveté-
sétől való félelme miatt követte el tettét. Az egyik tanú vallomásából kiderül, hogy 
a tettes számára a csecsemőgyilkosság terhe kisebbnek számított, mint az, hogy 
környezete megtudja, hogy „lányanya". 

„Pár lépésre voltam, amikor hallottam, hogy sír a gyerek és egy nő kukucskál ki 
az ajtón. Be akarok menni, de a WC ajtók, amelyek ellentétes oldalon vannak, 
össze voltak hajtogatva úgy, hogy nem tudtam bemenni. Amikor bementem, a nő 
bent állt a WC utolsó fülkéjében. Rákiáltottam, hogy asszonyom, mit csinált, maga 
eltette a gyerekét? Azt mondta, hogy én nem vagyok asszony, én még lány vagyok 
Azt mondtam, hogy nem szégyelli magát, hogy megölte a gyerekét? Ne szóljon 
semmit, én azt akarom, hogy az Anyám meg ne tudja, mert akkor megöl. Benéztem 
a WC-be és azt láttam, hogy benn a WC gödörben sír a gyerek. A nő meg egy 
könnyet sem ejtett. Azt mondtam, hogy bemegyek a postára és telefonálok mentő-
ért, hogy a gyerek életét megmentsék. Összekulcsolta a kezét és úgy könyörgött, 
hogy ne csinálja ezt velem. Nem csinálom, hogy ne jelentsem, mert megölte a gyer-
mekét. Én sírtam és elvesztettem az eszméletem. Odajött K. Alajosné, aki telefo-
nált mentőkért. Utána hozott egy baltát, hogy fel tudjuk a deszkáját feszíteni, de 
rossz volt a balta és nem sikerült."42 A balta a nyeléről leesett és a két tanú egybe-
hangzó állítása szerint a gyerek mellé esett, holott a boncolás során megállapítot-
ták, hogy a gyerek koponyáján — nem az eséstől -— szilánkos törésnyom volt 
látható. Rövidesen megérkeztek a tűzoltók, akik kiemelték a 7. hónapban született, 
koraszülött csecsemőt, de már nem tudták megmenteni az életét. 

A tettes azt állította, hogy nem tudta, hogy szülni fog, a szülési fájdalmak miatt 
ment ki a WC-be. A gyermek apjának nevét hónapokig nem árulta el, csak annyit 
mondott róla, hogy családos ember. Mikor elárulta az apa nevét, azt is elmondta, 
hogy ismeretségük kezdete után egy hónappal nemi viszony alakult ki közte, és a 
neki házasságot ígérő férfi között. „Mikor észleltem, hogy teherbe estem, tudomá-

42 FML Sztálinvárosi Városi Bíróság iratai. Büntetőperek. 1. d. 1954-1956. 453/1955. M. Éva 
gycrmcköles. H. Istvánne vallomása. Kiemelés tőlem. 



somra jutott, hogy nevezett családos ember, s annak ellenére, hogy már előzőleg 
azt állította, hogy a feleségétől válófélben van, ezen állapotomat vele nem közöl-
tem, de másokkal sem". A 20 éves nő 1954 júniusától dolgozott Sztálinvárosban 
adminisztrátorként a radari postán és a L-épületekben lakott, ahol júliusban megis-
merkedett a szomszédságában lakó férfival, szeptemberben pedig már észlelte, 
hogy teherbe esett. Rendszeresen hazajárt a faluba egyedülálló édesanyjához: a 
szülés napjának reggelén is onnan jött vissza Sztálinvárosba. A bíróságon azzal vé-
dekezett, hogy terve szerint Budapesten szándékozott megszülni a gyereket, de mi-
vel májusra várta a szülést, ezért március végén még nem tulajdonított nagyobb 
jelentőséget a fájásoknak. A környezetéhez tartozók közül a főnöke próbálta men-
teni magát azzal, hogy ő már látta, hogy beosztottja terhes, és utasította is, hogy 
menjen a rendelőbe, de nem ment.43 A fogamzásgátlás vagy az abortusz lehetősé-
ge, az apa vagy a környezet felelőssége a tárgyaláson szóba sem került. 

Számos nemzetközi összehasonlító vizsgálatból kiderült, hogy a nem kívánt 
terhességek kialakulásában jelentős szerepet játszik az, hogy a társadalom mennyi-
re nyitott vagy zárt a szexuális élet vonatkozásában, mennyire megszervezett társa-
dalmi szinten a fiatalok szexuális felvilágosítása és milyen fokú a fogamzásgátló 
eszközök hozzáférhetősége és elterjedtsége.44 Bár a vallásosság és a konzervativiz-
mus között nem törvényszerű a kapcsolat, mégis nagy valószínűséggel állítható, 
hogy egyes családok részben egyházi befolyásoltságuk miatt foglaltak el a fiatal lá-
nyok vagy a „vadházasságban" élők szexuális élete kérdésében konzervatív, hely-
telenítő, elítélő álláspontot. Sztálinvárosban a családok vallásosságát „mérni" 
korabeli adatok alapján képtelenség—a hittanbeíratások száma itt a szekularizáci-
óra törekvő párt befolyása miatt még 1956-ban is alacsonyabb volt, mint országo-
san. Az ófalui templom ünnepek alkalmával mégis zsúfolásig megtelt, és 
rengetegen érkeztek a legvallásosabbnak tartott településekről, a falvakból. Szexu-
ális normák tekintetében erősen konzervatív környezet elvárásai hatottak tehát egy 
viszonylag „nyitott normákkal" rendelkező város lakóira. 

A tanács ülésein tartott beszámolók alapján úgy tűnik, hogy a sztálinvárosi ha-
tóságok is hasonlóan konzervatív álláspontot képviseltek a szexualitás terén, mint 
az egyházak. A házasság előtti, a házasságon kívüli (élettársi kapcsolatban folyta-
tott) nemi életet elítélték. A fogamzásgátló szerek hozzáférhetősége vagy a felvilá-
gosítás terén csak 1958-tól tettek igen erőtlen lépéseket. A késlekedés is hozzá-
járult ahhoz, hogy nőtt a nem kívánt terhességek száma. Az egyetlen hozzáférhető 
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születésszabályozási eszköz a nem kívánt terhességek megszakítására az abortusz 
volt, ezért éltek annyian ezzel a lehetőséggel. Közvetve mind a vallásos alapokon is 
nyugvó konzervatív szemlélet, mind a hatóságok „amiről nem beszélünk, az nincs" 
szavakkal jellemezhető nemi élettel kapcsolatos magatartása hozzájárult az abor-
tuszok számának növekedéséhez. 

A fogamzásgátló eszközök elterjedtségének hiánya mellett a gyermekvállalási 
kedv megváltozása is okozhatta az abortuszok magas számát. A családi gazdasá-
gok felbomlásával, ami a Sztálinvárosba érkezők esetében különösen érzékelhető 
volt, a gyermekek munkaerő-értéke a családon belül fokozatosan megszűnt, így a 
két-háromgyerekes családmodell általánosan elfogadottá vált. Ezt támasztja alá az 
is, hogy Sztálinvárosban a legtöbb abortuszt olyan asszonyokon hajtották végre, 
akiknek már két vagy három gyennekük volt. 

Különösen a szegénynek tartott csoportok tagjai — ahol a gyermekszám maga-
sabb volt az átlagosnál — fértek hozzá nagyon nehezen a fogamzásgátló eszközök-
höz. A nők befolyása a gyermekvállalásra ezeknél a csoportoknál különösen cse-
kély volt. Ezért fordulhatott elő az, hogy a nem kívánt terhesség megszakítását ma-
guk a férjek is kérhették. Erre példa az egyik sokgyermekes apa levele, aki felesége 
„felelőtlen" magatartására hárította a felelősséget: „T. Abortusz Bizottság! Nehéz 
és kényes kéréssel fordulok Önökhöz. 6 gyermekes családapa vagyok, egyedül 
dolgozom, havi jövedelmem 1600 Ft + családi pótlék. Feleségem kb. 4-5 hónapos 
terhes. Könnyelműségből nem jelentkezett időben Önöknél. Én csak a tegnapi na-
pon tudtam ezt meg. Azzal hitegetett, hogy műtéti beavatkozással fogják terhessé-
gét megszakítani és egyidejűleg megakadályozzák a további terhesség lehetőségét. 
Most azért fordulok Önökhöz, hogy járuljanak hozzá feleségem terhességének 
megszakításához. Indokul néhány tényt: 8-ad magammal 1600 forintból nem tu-
dom eltartani gyermekeim, igen sokat nélkülöznek így is. Felelőtlenség lenne még 
egy hetedik gyermeket a világra hozni ilyen nagy szegénységbe, hiszen abból a ke-
vésből, ami a már meglévő hatnak jut, el kéne venni a hetediknek. Sem bútorom, 
sem ágyneműm, semmim sincs. Az idén négy gyermekem fog már iskolába járni, 
mint tudják, ez fokozott foglalkozást kíván és főleg tetemes kiadást. Hogyan mer-
jem a felelősséget vállalni még egy hetedik gyermek felneveléséért. Büszke és elé-
gedett leszek, ha a meglévő hattal szemben eleget fogok tudni tenni apai kötelessé-
gemnek. Sajnos azt is el kell mondanom, hogy feleségem teljesen alkalmatlan ily 
nagy család rendben tartására, hiszen már a meglévőket sem tartja úgy rendbe, 
mint ahogy kell. Ezért a nyár folyamán a Városi Tanács és a Párt Végrehajtó Bizott-
sága állami gondozásba akarta adni gyermekeimet és csak az én kérésemre álltak el 
attól. Ilyen körülmények között igen nagy felelőtlenségnek tartom amúgy is nagy 
családomat még szaporítani. T. Bizottság, meg kívánom jegyezni, hogy 1954-ben 



feleségemtől 7 hónapos terhes állapotban már vettek el gyereket a kórházban, ha-
sonló indokok alapján. 9 éve kezelnek idegbetegséggel, 65%-os csökkent munka-
képességű vagyok, nem érzek magamban elég erőt ahhoz, hogy feleségem gondat-
lansága és könnyelműsége miatt még egy emberi életet tegyünk ki a nélkülözésnek 
és a rendes családi élet hiányának. Bízom abban, hogy Önök, akik annyit tapasztal-
tak az életben, kérésemben meglátják a szülőnek a gyermekei iránti felelősségét s 
az én esetemben az anya felelősségét is én viselem, és a felelősséget elsősorban a 
már meglévő gyermekek iránt. És ha Önök ezt meglátják, döntésük nem lehet két-
séges." A Technikum negyedben élő férjet kérésére a bizottság személyes meg-
hallgatásra rendelte be.4i A hozzáférhető iratokból nem derül ki, hogy végül meg-
szakították-e a terhességet, de az igen, hogy a feleség terhességének ügyében a férj 
eljárását is jogosnak tartották. 

A fenti esetből — azon kívül, hogy a férj az asszony hibájának és felelősségének 
tartja a teherbeesést — az is kiderül, hogy sokan már igen előrehaladott állapotban 
akarták megszakítani a terhességüket. Az abortusz liberalizálása után sem szűntek 
meg a tiltott művi terhesség-megszakítások. Baranya megyében például még 
1957-ben is a spontán vetélések aránya 64% volt az összes vetéléseken belül, az or-
szágszerte egyöntetűen tapasztalható 20-25%-kal szemben, ami arra utal, hogy a 
spontánnak jelölt vetélések jelentős része illegális beavatkozás eredménye volt.46 

Sztálinvárosban illegális formákhoz sokszor azok nyúltak, akiket az abortusz-bi-
zottság, általában a terhesség előrehaladott volta miatt, elutasított, vagy azt hallot-
ták, hogy „a Kórházban nem érzéstelenítenek és nagyon fáj", vagy tájékozatlansá-
guk miatt nem tudtak róla, hogy kórházban is végeznek abortuszt.47 A tiltott műté-
tekért P.-nénél 300-400 forintot fizettek 1957-1958-ban48, ami alig haladta meg a 
kórházi abortuszért fizetendő 210-300 forintos térítési és ápolási díjat.49 A kórházi 
térítési díj pontosan azoknak a családoknak jelentett nagyobb terhet, amelyeknél 
elsősorban szociális okok indokolták az abortuszt, és mivel ezek a csoportok a leg-
kevésbé iskolázott rétegekből kerültek ki, a születésszabályozás eszközeként szin-
te kizárólag az abortuszt használták. N. Mátyásné „kezelése" jóval olcsóbb, vi-
szont veszélyesebb is volt: a tanúk többsége itt csak 100-150 forintot fizetett. 
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A tiltott abortuszokat végrehajtó személyek többnyire csak akkor kerültek a 
rendőrség látókörébe, ha valamelyik páciensük a szakszerűtlen beavatkozás miatt 
kórházi utókezelést igényelt. Sztálinvárosban 1959-ben és 1962-ben is folytattak 
eljárást „magzatelhajtás büntette miatt" tiltott abortuszokat már évek óta végző 
asszonyok ellen.30 A perek során kihallgattak számos olyan nőt is, akiken a vádlot-
tak abortusz hajtottak végre, ezért a perek során felvett tanúkihallgatási jegyző-
könyvekből több adat maradt fenn az abortuszra vállalkozó nőkről, mint a legális 
abortuszra jelentkezőkről, akikről csak az abortusz-bizottság összesítő jelentései 
tudósítanak. 

Az illegális abortuszt vállaló nők életkora 17-től 35 éves korig terjedt. Többsé-
gük sokgyermekes családból származott (4-6, egyes családoknál 11 gyermek) és 
legtöbbjüknek vagy két gyermeke volt, vagy gyermektelenek voltak. Apjuk foglal-
kozásaként a túlnyomó többség a „napszámos" vagy a „földműves" kategóriát ne-
vezte meg. Az asszonyok élettársai vagy férjei között többnyire segédmunkások 
szerepeltek, de előfordult szakmunkás is. A férjezettek vagy élettárssal rendelke-
zők háztartásbeliek voltak, míg az egyedülálló nők között akadt segédmunkás, 
óvónő, adminisztrátor — így foglalkozási szempontból igen heterogén volt a cso-
port. Úgy tűnik, a fenti jellemzők közül a nők foglalkozási státusza volt legkisebb 
összefüggésben az abortusszal. Persze ebből a mintából nem lehet messzemenő 
következtéseket levonni, hiszen ezek a nők sokszor az átlagosnál tájékozatlanab-
bak voltak, és ezért nem vették igénybe a kórházi abortuszt, így köztük valószínű-
leg magasabb lehet az alacsonyabb foglalkozási státusszal bírók aránya, mint a 
kórházi abortuszt választóknál. 

A demográfiai-foglalkozási jellemzőkhöz képest sokkal nagyobb eltérés mutat-
kozik az abortuszok egyéni okai között. Egy fiatalasszony elmondása szerint: „Egy 
reggeli időben, mikor tejet vittem haza az üzletből, a Gábor Áron utcában találkoz-
tam B.-né nevű fiatalasszonnyal. Megálltunk és beszélgettünk. Érdeklődött, hogy 
hogy van a kisfiam, aki ezen időben már kb. 3 hónapos volt. Én mondtam neki, 
hogy jól, de ugyanakkor panaszkodtam neki, hogy ismét teherben vagyok. Erre azt 
mondta, hogy nem kell búsulni, tud egy asszonyt aki egy port ad be és a terhesség 
megszakad nálam".51 

Egy kétgyerekes anya, akit visszautasított a kórház: „1958 év szeptember havá-
ban nem jött meg a menstruálásom. Megijedtem, hogy terhes vagyok és ezért el-
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mentem a helybeli nőgyógyászaira. Az orvos a vizsgálat után azt mondta, hogy 
nem vagyok terhes, de ha megjön a menstruálásom, akkor utána menjek fel, hogy 
majd adnak valami besugárzást, mivel előzőleg már négy32 esetben voltam kapará-
son. Ezt követőleg két hét múlva sem jött meg, féltem a kaparástól, és mivel hallot-
tam előttem ismeretlen asszonyoktól, hogy P.-né foglalkozik magzatelhajtásokkal, 
látásból én egyébként ismertem, felkerestem lakásán és kértem, hogy szakítsa meg 
nálam a terhességet"53 

Egy 18 éves nő, aki mással élt együtt, mint akitől a gyerek volt: „1958. január 6. 
óta közös háztartásban élek Gy. Lászlóval. Amikor összekerültünk én három hóna-
pos terhes voltam K. József baracsi lakostól. [?] Mivel nem voltam megesküdve 
Gy. Lászlóval és nem tőle voltam terhes, így nem akartam a gyermeket meghagyni. 
Én a kórházban akartam a terhességet megszakítani, azonban úgy tudtam, hogy 
csak annál szakítják meg a terhességet, akinek három gyermeke van."54 

Egy óvónő, aki válófélben volt férjétől: „Elmondtam neki [P.-nének], hogy mi-
lyen bánatom van. P.-né akkor azt mondta, hogy miért nem megyek orvoshoz. Én 
erre megmondtam P.-nének, hogy nem mehetek, mert akkor a férjem megtudja".55 

A róla írt munkahelyi jellemzésben ezt írták: „Több férfi is kihasználta tapasztalat-
lanságát, ezt azért nem tudtuk felróni neki, mivel minden esetben maga döbbent 
meg legjobban a következményektől, mindegyik kapcsolata a lehető legnagyobb 
lélektani megrázkódtatással végződött".56 

Egy másik asszony, aki éppen a „fészekrakás" alatt lett terhes: „O. Béláné ter-
helttel a Kiskereskedelmi Vállalatnál egy munkahelyen dolgoztam és panaszko-
dott nekem, hogy 6 hónapos a gyereke, fiatal házasok és bútort, egyebeket kellene 
vásárolniok és ismét teherbe esett. Mondta, hogy szeretné megszakítani a terhessé-
gét"57 

És persze igen gyakori eset volt, hogy a „lányanyaságtól" jobban félt valaki, 
mint az abortusztól: „Tekintve, hogy vőlegény jelöltjétől terhes maradt, s az eskü-
vőt még nem tudták megtartani, mivel lakásuk nincs, így arra az elhatározásra ju-
tott, hogy elvéteti a gyereket".58 

A terhességmegszakításokat végző asszony férje — az asszony vallomása sze-
rint — a terhességmegszakításokról nem tudott, csupán arról, amit saját magának 

52 A tárgyaláson tett vallomása szerint 5-6 alkalommal. 
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58 FML N. Mátyásnó cs társai. 1962. 03. 03. 



végzett: „Férjemnek nem tünt fel, hogy pénzem van, mert kézimunkázni szoktam 
másoknak, amióta nem dolgozom". Persze lehet, hogy mindezt azért mondta, ne-
hogy férjét is perbe fogják bünrészességért. A terhességmegszakításokat igen kez-
detleges módszerrel végezte: „Még a tanfolyam alatt Szegeden, szülésznőktől hal-
lottam azt, hogy szappanos-jódos vizes oldat alkalmazásával, illetve befecskende-
zésével a terhességet meg lehet szakítani. Az eszköz egy krisztér volt, mely gumi-
labda megfelelő üvegcsővel, melyet általában háztartásokban szoktak tartani".59 A 
másik terhességmegszakítási módszer — amit a másik perbefogott vádlott alkal-
mazott —, jóddal kombinálva mályvagyökér alkalmazása volt: „N.-né engem le-
fektetett az ágyra, majd a párna alól kivette az előre összetekert mályvagyökeret, 
majd hozott egy lavórt, melybe jódos vizet készített, s a mályvagyökeret ebbe a jó-
dos vízbe megmosta, s utána felnyomta a méhembe. Majd közölte velem, hogy a 
mályvagyökeret addig hagyjam fenn, amíg meg nem indul a vérzés".60 

P.-né ügyében a bíróság igen enyhe ítéletet szabott ki az elsőrendű vádlottra: egy 
év börtönbüntetést, amelyet három év próbaidőre felfüggesztett. A további vádlot-
takkal szemben a bíróság a bűnösség megállapítása és büntetés kiszabásának mel-
lőzésével a büntetőeljárást megszüntette. A bíróság P. Istvánné esetében azzal ma-
gyarázta az enyhe ítéletet, hogy nehéz anyagi helyzetben volt (férje csak 1200 fo-
rintot keresett), továbbá a „cselekményeket csupán a hozzáfordulók kérésére, és 
nem üzletszerűen követte el". A többi vádlott büntetésétől pedig azért tekintettek 
el, mert „a Minisztertanács rendelete alapján 1956. július 1. napjától lehetőség van 
arra, hogy a terhes nők terhességüket megszakítsák, ezért a bíróság megítélése sze-
rint a cselekmény olyan csekély jelentőségű, hogy a törvény szerint alkalmazható 
legenyhébb büntetés is szükségtelennek látszik"61 1957-ben, B. Albertné és társai 
esetében is alkalmazhatták volna ezt az indoklást, mégsem tették. Mindez magya-
rázható azzal is, hogy 1959-ben már sokkal elfogadottabb volt az abortusz, mint két 
évvel korábban, amikor a hasonló per során két éves letöltendő börtönbüntetést is 
kiszabtak az egyik vádlottra. 

Az 1962-es eljárás során nem azért született szigorúbb ítélet, mert magát a 
terhességmegszakítás nagyobb bűnnek tekintették, hanem azért, mert akkor az N. 
Mátyásné ellen folytatott eljárás során „társadalomra veszélyesnek" ítélték N. 
Mátyásné „kuruzsló módon, szinte középkori eszközökkel végzett eljárásait", me-
lyek miatt több személyt kórházba kellett szállítani. Ezenkívül az is súlyosbító kö-
rülmény volt a bíróság szemében, hogy N.-né „megfelelő jövedelemmel rendel-

59 FML P. Istvánnc és társai. Tárgyalás jegyzőkönyve. 1959. 05. 14. P. Istvánné vallomása. 
60 FML N. Mátyásné és társai. F. Aranka vallomása. 1962. 02. 10. 
61 FML P. Istvánné és társai. III. 144/1959/5. számú ítélet. 



kezik és az általa elkövetett bűncselekmények egy részét nyereségvágyból követte 
el". Ennek megfelelően a bíróság N. Mátyásnét egy év hat hónapi letöltendő bör-
tönbüntetésre ítélte.62 Az állam ebben az esetben tehát nem a magzatelhajtást kí-
vánta megakadályozni, hanem a beavatkozásra jelentkező nők egészsége felett 
kívánt őrködni. 

A perek során tett vallomásokban közös: a terhes nők a munkahelyi vagy szom-
szédsági környezetből szerzett ismerősök révén jutottak el a terhességmegszakítást 
végző személyhez. Többen közülük sokadszorra szakították meg terhességüket, 
tehát bevált születésszabályozási módszerként tartották számon az abortuszt. 
Ugyanakkor néha maguk az asszonyok is akkora bűnnek érezték tettüket, hogy 
még férjüknek sem mondták meg. Közülük sokan valószínűleg azért nem mentek a 
kórházba, hogy titokban tartsák az abortuszt. A tiltott terhességmegszakítások szá-
ma ugyan csökkent, de továbbra is alternatívát kínált, főleg az olyan nők számára, 
akik a legnagyobb titokban akarták tartani terhességüket. Az abortusz továbbra is 
létező — bár a korábbinál enyhébb — elítélése tehát közvetve hozzájárult a „tiltott 
magzatelhajtások" fennmaradásához. 

Az is előfordult, hogy egyes betegek részére biztosították az abortusz-bizottság 
megkerülésének lehetőségét. Ennek egyik oka az volt, hogy így a vetélő nő mente-
sült az egyébként kötelező kórházi ápolási díj megfizetésétől, és megkapta (egyéb-
ként szünetelő) táppénzét. Ezek az abortuszok a statisztikában a „spontán vetélés" 
kategóriában jelentek meg.61 Az, hogy az ilyen „spontán abortuszokat" fokozato-
san „művi abortuszként" vették számba a hivatalos statisztikákban, oda vezetett 
hogy Magyarországon 1958-ban 18, majd 1959-ben 5%-kal emelkedett a művi abor-
tuszok száma. 1959 volt az első olyan év Magyarországon, amikor a statisztika is azt 
mutatta ki, hogy a művi abortuszok száma meghaladja az élveszületések számát.64 

1960-ban 26 ezer nőre kiterjedő kérdőíves vizsgálatot végeztek. A vizsgálatba 
olyanokat vontak be, akik szülés, művi vagy spontán vetélés, valamint méhen kí-
vüli terhesség miatt kerültek a vizsgálat idején kórházba. A kutatás közel teljes ké-
pet adott a teherbeesett nőkről, kivéve azokat, akik otthon szültek. A vizsgálatba 
bevontak adatai szerint a teherbeesett nők 90%-a házas volt, ami persze nem jelenti 
azt, hogy a teherbeesés pillanatában is ennyien lettek volna azok. A lakóhely típu-
sának szempontjából lényeges eltérések mutatkoztak. A vidéki városi nők gyak-

62 FML N. Mátyásnc cs társai. III. 116/1962 /3. számú ítclct. 
63 Mii tény i, 1960. 424-436. p. 
64 Uo. 1958-ban: 145,6 ezer művi abortusz, 158,4 élvcszülctés. 1959-ben: 152,4 ezer művi abor-

tusz; 151,2 ezer élvcszülctés. 



rabban lettek várandósak, mint a falusiak, és alacsonyabb szülési gyakoriságuk 
csak a lényegesen magasabb művi vetélési arányuknak volt tulajdonítható. 

„Durván számítva a falvakban minden második, a vidéki városokban minden 
harmadik, Budapesten pedig minden negyedik teherbeesést követ szülés. A művi 
vetélési arány a vidéki városokban megközelíti a budapestit. Lényeges különbség 
azonban, hogy míg Budapesten a legmagasabb vetélési gyakoriság a legalacso-
nyabb teherbeesési arányszámmal párosul, s így a szülés gyakorisága a vidékinek 
kevesebb mint fele, addig a vidéki városok magas művi vetélési aránya az országo-
san legmagasabb teherbeesési arányból származik, s szülési arányuk lényegesen 
közelebb van a falvakéhoz, mint a budapestihez".65 

Sztálinvárosban azért volt arányait tekintve több abortusz, mert az eredményte-
len fogamzásgátlási módszerek miatt magasabb volt a teherbeesési arányszám, 
azonban a gyermekszülési hajlandóság csökkent — a budapestihez hasonlóan. 
Ezért a hatástalan fogamzásgátlási módszereket alkalmazó teherbe esett nők több-
sége abortált. Tömören fogalmazva: egy sztálinvárosi asszony olyan gyakran esett 
teherbe, mint a „falusiak", és emiatt — alkalmazkodva a „városi családmodell-
hez" 6 — gyakrabban abortált, mint a „pestiek". A városi születéskorlátozás hatása 
intenzívebb volt, ezért a városi lakosság részarányának növekedése a termékeny-
séget országosan csökkentette. 

A gyermekvállalási kedvre számos tényező volt hatással, amint az kiderült az 
1960-as országos adatfelvételből. Minél közelebb állt egy házaspár a társadalmilag 
leginkább elfogadott korkülönbséghez (férj 1 -9 évvel idősebb), annál nagyobb volt 
a nők szülési hajlandósága. Azokban a családokban, ahol egy női felmenő (anyós) 
élt egy háztartásban a családdal, alacsonyabb volt a szülési kedv, mint ahol egy 
férfi felmenő (após) élt együtt. Feltehető, hogy ebben az anyós és a fiatal házaspár 
közti gyakoribb súrlódási lehetőség játszott szerepet; úgy vélték, hogy az „após" és 
a fiatal házaspár viszonya általában kedvezőbb volt. 

A kereső nők között a szellemi dolgozó nők több gyermeket szültek, mint a fizi-
kai alkalmazottak. Ezzel szemben az eltartott nők közül azoknak az asszonyoknak 
született több gyermeke, ahol a férj fizikai dolgozó volt, szemben azokkal, akiknek 
a férje szellemi dolgozó volt. A kereső nők általában kisebb családfa törekedtek. 

A jövedelem, a felmérés adatai alapján, nem befolyásolta az első gyermek meg-
szülését, ezzel szemben a második gyermek vállalása és a jövedelem nagysága kö-
zött fordított arány állt fenn, vagyis minél alacsonyabb volt egy család jövedelme, 
annál valószínűbbnek tűnt, hogy második gyermeket is vállal. Ez is cáfolja azt a 

65 Miltényi, 1962. 33-72. p. 
66 Városiak átlagos gyermekszáma: 1,6; falun: 2,2. Uo. 



máig élő sztereotípiát, miszerint a jövedelem emelkedésével nő a gyermekvállalási 
kedv. Minél magasabb volt egy család jövedelme, annál kisebb volt az esély arra, 
hogy második, majd harmadik gyermeket vállaljanak. Az „átlagos életszínvonal" 
javulásától tehát önmagában nem nőtt a gyermekvállalási kedv. Ugyanígy nem 
mutatott lényeges különbséget a szülő nők lakáshelyzet alapján történő csoportosí-
tása: a főbérletben élő nők gyermekvállalási kedve csak a második gyereknél és 
csak árnyalatnyival volt magasabb a társbérletben vagy albérletben élő nők gyer-
mekvállalási kedvénél. 

A fogamzásgátlásként alkalmazott módszer és az iskolai végzettség között szo-
ros összefüggés mutatkozott. A hatékonynak minősített módszereket a legiskolá-
zottabb, míg a „coitus interruptus"-t a legiskolázatlanabb réteg alkalmazta leg-
gyakrabban. A művi fogamzásgátló eszközök közül — a teherbeesés okaként a 
„coitus interruptus" mellett — a „condom" mellőzése és minőségi hibájának emlí-
tése fordult elő leggyakrabban.67 

A születéskorlátozás — mivel a gyermekvállalási kedv nem mutatott szoros 
összefüggést sem a jövedelmi, sem a lakáshelyzettel — Magyarországon az ötve-
nes években nem a családok anyagi viszonyai miatt változott meg. Az ötvenes évek 
végi életszínvonal-emelkedés nem a szülési kedvet fokozta, hanem a családok egy-
re urbanizáltabb életvitelét mozdította elő. Ezért a nők körében sokkal elfogadot-
tabbá vált az egy, illetve két gyerekre törekvés. A női szerepkör szubjektív megíté-
lésének változása miatt a születéskorlátozás intenzitása nagyrészt a meglévő gyer-
mekek számától függött. A születéskorlátozás leghatékonyabb eszközeként alkal-
mazták az abortuszt, a hatásos fogamzásgátló szerek korlátozott hozzáférhetősége 
miatt, illetve a fogamzásgátlási módszerekkel kapcsolatos tájékozottság hiányá-
ban. Különösen a vidéki városokban — köztük Sztálinvárosban — szerzett elsőbb-
séget a születésszabályozásban az abortusz a fogamzásgátlással szemben. Minden 
valószínűség szerint kellő felvilágosítás és a hozzáférhetőség biztosítása esetén a 
nők többsége a hatékony fogamzásgátlást választotta volna az abortusz helyett. 

Mindez összefüggésben állt azzal is, hogy a férfiak által uralt házasságokban a 
hagyományos szexuális normákhoz alkalmazkodó férfiak számára egyszerűbbnek 
tűnt, hogy kifizessék a feleség — akár többszöri — abortuszát, mint hogy „condo-
mot" használjanak. A sziiletéskorlátozás terjedése és a gyermekvállalási kedv 
csökkenése elsősorban a családi élet kereteinek, az urbanizálódó életformára foko-
zatosan áttérő családok szerepstruktúrájának megváltozásából fakadt. Az életszín-
vonalhoz csak annyiban volt köze, hogy a magasabb jövedelmű családok kevesebb 
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gyermeket vállaltak. Sztálinváros a fogamzásgátlás szempontjából „falusias", 
gyermekvállalási kedv szempontjából pedig inkább „városias" településnek szá-
mított, ahol ennek következtében az abortusz vált a születésszabályozás szinte ki-
zárólagos eszközévé. 

Dokumentumok 

Levelek egy „megesett" asszonynak 

A gyermekvállalás és születésszabályozás kérdéskörében kutatók többnyire sta-
tisztikai jellegű forrásokra kénytelenek támaszkodni. Igen kevés olyan narratív 
forrás maradt fenn, amiből kiderül, hogy a múltban miért vállaltak gyereket, illetve 
hogyan szabályozták a születések számát. A hivatalos iratok, amelyek a kérdéskör-
ben születtek, inkább a kor elvárásait tükrözik, mint a mindennapi szereplők valós 
mozgatórugóit. A magánlevelezések — főleg ha hétköznapi szereplőkről és nem 
politikusokról van szó — általában nem tartoznak a levéltárak fő gyűjtőkörébe. Az 
alábbi forrás — amely elsősorban egy magánlevelezés — is azért került a levéltár 
birtokába, mert „hivatalos iratokhoz" csatolták bizonyítékként. A levelek írói ala-
csony iskolázottságú emberek, ráadásul a főszereplő, a teherbe esett anya levelei 
nem maradtak fenn, csak azok, amelyeket neki írtak. A forrás értékét elsősorban az 
adja, hogy nem a hivatalok vagy a közvélemény magatartása, hanem egy szűkebb 
környezet (mikroközösség) viselkedése ismerhető meg belőle egy olyan konflik-
tushelyzetben, amit egy nem kívánt terhesség okozott. 

A nevek monogrammal való rövidítésére a személyiségi jogok tiszteletben tar-
tása végett volt szükség. A levelek eredeti formájukban jelentősen, helyenként 
már-már megértést zavaróan eltérnek mind a korabeli, mind a mai helyesírás sza-
bályaitól (szavak egybeírása, központozás elhagyása), ezért ezeket, az érthetőség 
kedvéért a mai helyesírás szabályainak megfelelően közlöm. Helyenként azonban 
megőriztem a szövegek eredeti, kiejtési formákra utaló formáját, mivel enélkül tel-
jesen elveszne a levélváltás eredeti hangulata. A nehezen értelmezhető mondatok 
kiegészítését [ ]-be zártam. Pontokkal [...] a dokumentumok szövegéből kihagyott 
részeket jelöltem (ezek sok esetben szintén védelemre szoruló személyes adatok). 
Az eredetiben kiemelt szövegrészeket kurziválással jelöltem. A szövegekben sze-
replő, magyarázatot igénylő utalásokra vagy rövidítésekre a lábjegyzetekben adok 
felvilágosítást. A levelek időrendi sorrendje helyenként nehezen megállapítható, 



mivel a levélírók nem keltezték leveleiket. A borítékok pedig felbontásuk után 
összekeveredtek. Leginkább csak arra engednek következtetni, hogy mikor küld-
ték el a leveleket (1956 tavaszától 1957 tavaszáig), de a levelek időrendjének meg-
állapításához nem segítenek hozzá. A levelezés előtt közlöm a sztálinvárosi bíró-
sághoz az ügyben benyújtott keresetlevelet, bár az időben a magánlevelezés után 
keletkezett. Ennek oka, hogy így érthetőbbé válnak a levélírók indítékai és a sze-
replők kapcsolatrendszere.68 

1. 

Sz. Sándorné felperesnek Sztálinvárosi Városi Bírósághoz benyújott 

keresetlevele L. Vince alperes ellen 

Sztálinvárosi Városi Bíróság keresetlevele Sz. Sándorné állásnélküli sztálinvárosi 
(Liszt Ferenc kert [?]) lakos felperesnek L. Vince Dunai Vasmű dolgozója, sztá-
linvárosi (Táncsics Mihály u. [...]) lakos alperes ellen 2000 Ft szüléssel kapcsola-
tos költségek, valamint gyermektartásdíj és járulék iránt. 1957. augusztus 16. 

Tisztelt Városi Bíróság! 

Férjemmel, Sz. Sándorral 1956. május [...]-én kötöttem házasságot. Mivel ez ré-
szemről kényszerházasság volt, a szüleim kívánságát teljesítettem csak vele, ezért a 
házasságkötés után nyomban elhagytam férjemet, vele egy napot sem voltam közös 
háztartásban. Férjem hazament Dunafóldvárra, míg én Sztálinvárosban maradtam. 

1956. augusztus 20-án Liszt Ferenc kert [...] sz. alá, L.-ékhez mentem lakni. Itt 
megismerkedtem L. Vincével, akivel az éjszakát rendszeresen együtt töltöttem. L. 
Vincétől teherbe estem s a gyermekem megszületése már csak napok kérdése. 

L.Vince 1957.május 1-én Táncsics Mihály u. [...]sz. alá költözött s megházaso-
dott. 

Személyem miatt az anya és fia között nézeteltérés támadt, ezért a család békéje 
kedvéért saját elhatározásomból felmondtam állásomat a Vaskohászati Kemence-
építő Vállalatnál és hazamentem Sz.-be.69 Mivel értesültem róla, hogy áldozatvál-

68 A forrás lelőhelye: FML XXXI. 18. Dr. Tirpák Endre ügyvéd iratai. 6. d. 6/17. ügy. 
69 Sztálinvároshoz közeli alföldi község. 



lalásom hiába volt, ezért visszaköltöztem Sztálinvárosba és azóta ismét L.-éknél 
lakom. 

Ennek következtében nem kapok táppénzt jelenleg sem, és nem fogok a szülés 
után sem kapni. Babakelengyét is magamnak kell beszereznem, bár ezidöszerint 
semmiféle jövedelmem sincs. 

A 7/53. M. T. sz. rendelet előírja, hogy az, akinek apaságát valószínűsítik már a 
gyermek megszületése előtt, ideiglenes határozattal arra kötelezhető, hogy a gyer-
mek első három havi eltartásának költségeit a szülés után előleges havi részletek-
ben a gyermek részére fizesse meg. A rendelet értelmében az apa arra is kötelez-
hető, hogy ideiglenes intézkedés következtében az első három havi tartást helyezze 
letétbe. 

L. Vince tudja, hogy szülés előtt állok és mégsem tartotta kötelességének, hogy 
a szülés előtti 6 hét tartási költségeit rendelkezésemre bocsájtsa. Ugyancsak nem 
intézkedett, hogy a szülés utáni 6 héten keresztül való tartásom biztosítva legyen. 

A születendő gyermekemmel kapcsolatban komoly kiadásaim merültek fel, 
amit a már felhívott rendelethely értelmében külön igazolás nélkül is tartozik az 
apa megtéríteni. Ezeket a költségeket 2000 Ft-ban állapítom meg. 

L. Vince a Dunai Vasmű dolgozója és havi jövedelme meghaladja a 2000 Ft-ot. 
Az előadottak alapján kénytelen vagyok L. Vince ellen kívüljelzett és igazolt 

ügyvédem útján keresetet indítani és kérni, hogy keresetem tárgyalására tűzzön ki 
a tisztelt városi bíróság sürgős határnapot, arra a peres feleket idézze meg és a meg-
tartandó tárgyaláson L. Vince alperest arra kötelezze, hogy fizesse meg nekem a 
gyermekszüléssel kapcsolatban felmerülő költségeimet, beleértve a szülés előtti és 
a szülés utáni 6 hét tartási költségeit 2000 Ft összegben, valamint a gyermek első 
három havi tartásának összegét helyezze letétbe, majd a gyermek megszületésétől 
kezdődőleg fizessen meg nekem elsődleges havi részletekben 400 Ft gyermektar-
tási díjat és viselje ezen per költségeit is. 

Tisztelettel: 

Sz. Sándorné 
felperes 



2. 

Az ügyvédi irodában felvett tényállás 

Felvéve 1957. augusztus 12-én, dr. Tirpák Endre sztálinvárosi (Kossuth Lajos u. 
27/a. sz. alatti) ügyvéd irodájában. 

Megjelenik: Sz. Sándorné, ezidőszerint állásnélküli sztálinvárosi (Liszt Ferenc 
kert [...] sz. alatti lakos) és előadja az alantiakat. 

Férjével 1956. május hó [...]-én kötött házasságot, azonban a házasságkötés 
után nyomban különváltak, mivel a házasság csak szülői kívánság kedvéért kötte-
tett meg. 

Liszt Ferenc kert [...] sz. alá, L.-ékhez ment lakni és 1956. augusztus 20-tól 
1957. február 1 -ig közös háztartásban élt L. Vincével. L. Vince fizetését édesanyjá-
nak adta haza és Sz. Sándorné pedig L.-éknél kosztolt, de az éjszakát rendszeresen 
együtt töltötték. 

1957 tavaszán L. Vince megházasodott és elköltözött 1957. május 1-én Tán-
csics Mihály u. [...] sz. alá és azóta is ott lakik. 

Az együttélésünk következtében teherbe estem és a napokban esedékes gyer-
mekem világra hozása. 

Tekintettel arra, hogy L.-né ellenezte fia házasságát és emiatt nézeteltérés tá-
madt közöttük, a családi békesség kedvéért a V.K.V.-nál betöltött állásomat ott-
hagytam és hazamentem szüleimhez Sz.-be. De tekintettel arra, hogy ez a kibé-
külés nem következett be, visszajöttem és jelenleg is L.-éknél lakom. 

A felmondásom következtében nem vagyok biztosított és így a gyermek szüle-
tésével kapcsolatos költségeket saját magamnak kell viselni. Előreláthatólag 2000 
Ft-ot tesz ki az az összeg, amibe nekem a gyermek világra hozatala bele fog kerül-
ni. Ezen túlmenőleg igényt tartok a gyermek világrahozása után a rendszeres gyer-
mektartási díjra is. 

Kérem tehát, hogy L. Vince ellen a szülési költségek és a gyermektartás miatt a 
peres eljárást tegye folyamatba és engem ennek kapcsán képviseljen. 

Tiszteletdíj a munkától függően a későbbiek folyamán kerül megállapításra. 

K.m.f. 

Sz. Sándorné 



3. 

L. Vince anyjának levele Sz. Sándornénak 

Kedves kislányunk, Icukám, a leveled megkaptuk, amelyet már alig vártam, de in-
kább jobban téged vártalak és alig várom, hogy mit írsz, de mikor olvasta a Julika, 
hogy leestél, úgy elszomorodtam, és még annál jobban, mikor olvastam ezt. Nem 
tudom elképzelni, hogy megint ki pletykált valamit össze drága gyermekem, ha a 
szívem tudnám kitenni, akkor talán hinnél nekem, de én már megszoktam azt, hogy 
valaki mindig a száján hord. Drága kislányom, az Erzsi kibékült és visszaköltözött 
a férjéhez. A Vince már volt kétszer itthon, de a geci Mari néni még nem. De egyen-
lőre nem is hiányzik. Kaptam esküvői képet és betettem rámában, ha lehet, gyere, 
mert itt mindig van helyed és ha éjjel jössz, akkor is nyitva áll az ajtó előtted, mert 
én téged nagyon szeretlek. Úgy érzem, hogy nem tudok élni nélküled, majd a szí-
vem szakadt, mikor elolvasta a Julika. Úgy írtam, ahányszor a képedre nézek, a 
szemem megtelik könnyel. Mert olyan jó nem volt senki hozzám, mint te. Ha bírsz, 
gyere fizetésre, ha pedig nem, akkor elküldöm a pénzt postán, mert csak 70 forintot 
kaptam a postástól. A csekket itt küldöm. Hogy lásd, mi fizetést kaptál, Irénéknek 
írd meg a rádió és a petróleumfőző végső árát, mert akkor ők megveszik. Mást nem 
írok, maradok hozzád örök hűséggel és számtalan csókom ezrével: a te édes mamid 
és papád. A gyerekek is csókolnak. 

Kedves néni! 
Én csak azt kérem, hogy az én kis lányomra nagyon vigyázzanak, mert én úgy 

szeretem, mintha csak én szültem volna, mert ő végtelen j ó volt hozzám, és én so-
hasem tudom őt a szívemből kizárni. De remek lesz, talán az álmom valóra válik és 
örökre egymásnál leszünk, mert én még remélem, hogy minden jó lesz. Csak tessék 
meggyőzni, hogy ne higgyek semmi pletykának, mert ha ő ilyet ír, az nekem na-
gyon fáj. Most nem írok nagyon sokat, gondolok magukra. Választ. 



4. 

Juliska levele Sz. Sándornénak70 

Kedves Ilonka néni! 
Én hála a Jó istennek, egészséges vagyok, melyet magának és a nénjééknek kí-

vánok. 
Levelét megkaptuk, melynek nagyon örültünk és vártuk. 
Kedves Ilonka! Nagyon vigyázzon magára, hogy ezt a pár hónapot már egészsé-

gesen megússza. Ilonka siessen haza, mert már nagyon várjuk. Higgye el, olyan 
rossz, hogy maga nincs itt köztünk, mert már úgy megszoktuk. 

Most mást nem írok, számtalan csókom, ezret küldöm a messze távolból, 
Juliska. Választ várok. 

5. 

L. Vince levele Sz. Sándornénak 

Drága Ilonkám, tudatom veled, hogy szerencsésen megérkeztem és egészséges va-
gyok, melyet neked is tiszta szívből kívánok. Drágám, nem tudom elfelejteni azt az 
estét;* amit a Duna parton együtt töltöttem veled, hidd el, édesem, még mindig az 
eszemben van az az élmény, az a holdvilágos éjszaka és a tejóságod és a szereteted, 
még mindig érzem azokat a boldog perceket. Édesem, tudom, hogy nem hiszel ne-
kem, gondolod, hogy kalandra vágyok, nagy a célom, érjem el és utána úgy gondo-
lod, hogy lelépek. Nem édesem, ezt nem szabad és nem is tudnám megtenni, 
higgye el, szeretem magát és szeretni is fogok. Mindent írjon meg pontosan. Mást 
nem írok, csak azt, hogy szeretem. Millió csókom küldöm a távolból, aki soha el 
nem felejti, igaz hü szerelme, 

Vince, 
választ 

70 A 3-as szám alatt közölt Icvcl hát lapjára írva. 



6. 

L. Vince anyjának levele Sz. Sándornénak 

Kedves kislányom, ha megkapod a levelem, rögtön gyere, de úgy gyere, hogy nem 
mész többet vissza, mert a papa azt mondta, hogy elférsz köztünk és hozd a ruhái-
dat, ha még nem adtad fel a bőröndöt, akkor csomagolj mindent össze és gyere 
haza, mert én nem tudok nélküled élni, bárki akármit beszél, én megmondtam a Bö-
zsinek is, ha nem tetszik, akkor otthon maradnak, mert terólad nem mondok le, 
mert ha mindenki eldob én akkor sem hagylak el, és a Bözsi nem haragszik, ő is 
összeveszett a gecivel és nem beszél, azt mondja, hogy kitálal a Marival a Vincének 
és Ivánról, bosszút áll neki, mert ilyen aljas módon tett velem. Fél a gecihuszár, 
hogy fiad lesz, mert a Vince azt mondta, ha fiú lesz, senki sem állítja meg. Ha meg-
kapod a levelem, rögtön gyere, de végleg, mert itt majd meglesz a kicsi, majd elhe-
lyezkedsz és majd nem veszünk össze a pénzen, már azért is, mert hadd fázzon a 
nagysága, hogy közel vagy az urához. Adj fel mindent. Majd a szekrényt, hagyd a 
nénjének, majd elrakodunk, csak ruhát meg az ágyneműdet. A papa mikor hazajött, 
rögtön elővetette a képed és ott lóg a régi helyén, ahol először volt. Kivettem az 
övékét is, mert az nem vétett, kicsim. Irént ne hívd keresztmamának, majd elvi-
szem én vagy a Juliska, tiszta szívvel visszük az oltár elé, mert ha te tudnád, hogy 
Irén milyen nagy ellenség. Legjobb, ha hazajössz és büszkébbnek tartod magad és 
nem váltsz vele szót. Mást nem írok, nagyon várlak, millió csókom küldöm az 
egész családnak. Mami 

7. 

L. Vince levele Sz. Sándornénak 

Drága, édes Ilonkám 
Hozzám küldött leveledet megkaptam, őszintén nagyon vártam, kívánom, hogy 
pár kedves sorom a legjobb egészségbe találjon, mint nekem van. Hidd el édesem, 
örömmel olvastam soraidat és megértem azt, hogy jó lenne, ha téged is várna valaki 
a kapuba. Ha az Isten megsegít, akkor hamarosan végleg veled leszek és lesz aki 
vár a munka után. Drágám, nekem nem említettél valakit, azt hiszem a Lajost és 
nem tudom, ki ez a fiú, de hidd el, kíváncsi vagyok egy kicsit. Édesem, ne törődj 
vele, akármit mondanak rólad, hagyd rájuk. Drágám, írod, hogy születésnapomra 
jöjjek haza. Hát, lehet, hogy ha nem tudok, akkor a következő vasárnap biztos jö-



vök, de szeretném, ha együtt tölthetnénk a születésnapomat. Hidd el édesem, én is 
sokat gondolok rád, mindig az eszembe vagy, én nem is tudom, hogy tudtuk egy-
mást ennyire megszeretni. 

Lehet, hogy jók voltunk egymáshoz és ezért szeretjük egymást. Mindez lényeg-
telen, az a fő, hogy szeretjük egymást. Mást nem írok. Csókol a te szerelmed, aki 
soha el nem felejt, a Vincéd. 

A.B.A.CS.K.V. azt jelent, hogy ahány betű, annyi csókom küldöm, Vince, 
válaszod várom 

8. 

L. Vince anyjának levele Sz. Sándornénak 

Kedves kislányom, Icukám. Nem tudom elképzelni, hogy mi lehet veled, mert nem 
jössz, se nem írsz, pedig én már nagyon aggódom miattad, hogy nem vagy beteg, 
mi van az én kisunokámmal, rugódgat és hogy érzed magad. Én nagyon elhagyott-
nak érzem magam, nincs senki, akinek elpanaszolom, ha valami fáj. A Vincéékkel 
kibékültünk, már járnak haza kicsim, most közlöm veled, hogy a forralót eladtam 
100 forintért, mert a boltban már újat adnak 140-ért. A rádiót az Irénék 27-ig fizetik 
ki, az üvegedbe tettem befőttet. 14 darab volt és úgy gondolom, nem érdemes olyan 
messze vinni, ha gondolod, én kifizetem neked, küldök az üvegekre 40 forintot, a 
matrac 30, az még neked jár, a fizetésből az tizenegy forint, tehát az összes 380 fo-
rint a rádióval együtt, mert a rádió 200, számold össze és írd meg, hogy elküldjem 
vagy ha te eljössz, mert a pénzt a papához adjuk, nehogy elktildjem, most csak a 
100 van, mert Irén 27 fizet, nagyon várlak és szeretnélek látni. Mást nem írok, mil-
liószor csókollak, aki téged nagyon szeret, 

mama 
írj az Icának, Icáék itthon voltak. 
Üdvözlöm a nénjééket, sokat szeretnék elmondani, amit nem írhatok meg ne-

ked, a gyerek felől, részedről jót. 



9. 

L. Vince levele Sz. Sándornénak 

Kedves Ica, 
Bocsásson meg levelem zavarásáért, igazán ez a zavarás inkább jól esik, mint sértő 
legyen. Kívánom, hogy a levelem a legjobb egészségben találja, mint ahogy engem 
is írt, hogy találjon [a legjobb egészségben]. Kedves Ica, az előző levélbe írtam egy 
pár sort, csak hogy ne tudjon rosszat mondani rám. Igazán tudom, hogy maga ren-
des lány, én meg rendes fiú vagyok, ez a Marinál bebizonyosodott. Hiszen tudja, 
maga se gyerek már, a felnőttek sorába lépett és azt megérti, hogy egy katona 
mennyi mindentől el van szakítva, ami az életébe a legfontosabb, de tudom, ezt 
maga meg tudja érteni, hiszen láttam már magát és maga is ismer, én szeretem és 
kedvelem azokat, akik igazán szeretet tud[nak] mutatni, de ez nem tudom, hogy 
megvan magába, ha úgy gondolja, hogy tényleg meg tudnánk egymást érteni, írjon. 
Szívesen várom a levelét, és igen kíváncsi vagyok. Kedves Ica, nem tudom mikor 
látjuk egymást, de az biztos, hogy nem szerelek le az idén. Erről rémhírek egy szót 
se, nehogy anya elkeseredjen, de már szeretnék találkozni magával és ha találkoz-
nak, remélem elszórakozunk a Békébe vagy a Kockába71, ha hazajöhetek, azonnal 
írok. Kedves Ica, remélem, hogy több lesz az öröme, mint a bánata, nem azért, mert 
én írok, de tudom, várta már régen soraimat. Igazán sajnálom, hogy nem akkor ír-
tam ezt a levelet, mielőtt az esküvőjük volt. Hiszen látta, hogy hívott a Mari, együtt 
aludtunk, mesés éjszakák voltak és végül ő sértődött meg. Na azért, nem keseredek 
el, hiszen azok kalandok voltak, ezt csak említőképpen írtam le. Ha úgy gondolja, 
hogy tudna szeretni, írja meg, hogy mit érez. Most egyenlőre nem írok. Millió csó-
kom küldöm, szeretettel 

Vince. 
Emlékül 
szeretettel írom 
e pár sort neked 
megtudod, hogy ki 
az aki téged szeret 
Vince 

Választ sürgősen. 

71 Sztálinvárosi helyi viszonylatban „középkategóriás" éttermek, szórakozóhelyek. 



10. 

L. Vince levele Sz. Sándornénak 

Drága Ilonkám! 
Szerencsésen megérkeztem, kívánom, hogy soraim a legjobb egészségbe találja. 
Édesem, oly nehéz volt a búcsúzás, mindig arra gondolok, hogy mikor leszünk már 
egyszer végleg egymás mellett. Úgy vágyom utánad, hiszen olyan jó együtt lenni 
és egypár kedves szóból mindent megérteni, de most már ez a pár nap ami hátam 
mögött van, ezt ki kell bírni! Édesem, bocsáss meg azért, hogy nem hittem neked. 
Vasárnap tudom, hogy nekem nem hazudsz, de én szeretek meggyőződni, nyugod-
jál édesem, ne törd magad, azon hogy vajon mi lesz, fiú vagy lány, nem gúnyból 
volt ez mondva, hanem szívemből mondom, úgy szeretném, ha még hozzám volna, 
de talán ne volna, mert édesem, hidd el, nem tudok mit írni, a képet kérő levélbe 
többet írok. Számtalan csókom küldöm néked. Drága Pintyőkém, aki el nem felejt 
és téged szeret 

Vince 
Választ 

11. 

L. Vince anyjának levele Sz. Sándornénak72 

Kedves kislányom! 
A leveled megkaptam, amelynek nagyon örültem. És vártam, de nem levelet, ha-
nem téged. Icukám, ha még mersz nekivágni, akkor gyere haza. Te vagy az egyet-
len, akit tiszta szívből úgy szeretek, mint azt a rossz fiamat. Mert hogy ő kővel 
dobta meg az édesanyját, de én őt mégis kenyérrel, és az örök szeretetemmel. Mert 
ő ma jd újból megtér, mikor nagyon hiányzik az édesanyja, mert az a geci dög nem 
pótolja azt, akit ő szeret. Icám, ha tudsz, jöjj , mert Erzsi szeretne veled beszélni. Ő 
szeretné elvinni a kicsit a keresztvíz alá. O most nagyon bosszút áll a geci dögön. írj 
a Vincének az üzembe és írd meg, hogy a drágája olyan jóba van az Ivánnal, hogy 

72 A levél akkor keletkezett, mikor Sz. Sándorné egy időre visszament szülőfalujába. Erről lásd 
1. sz. dokumentum: „Személyem miatt az anya és fia között nézeteltérés támadt, ezért a család 
békéje kedvéért saját elhatározásomból felmondtam állásomat a Vaskohászati Kcmcnccépítő 
Vállalatnál és hazamentem Sz.-bc. Mivel értesültem róla, hogy áldozatvállalásom hiába volt, 
ezért visszaköltöztem Sztálinvárosba és azóta ismét L.-éknél lakom". 



még az ebédjegyet is annak adta dugva, mikor volt az a nagy veszekedés, és ővele 
közli a családi dolgot, nem pedig a férjével. De mégis az üzemben hadd legyen egy 
kis zür, mert a Bözsi azt mondta, ha akármi lesz, ő szétszedi őket. Gratulál neked. A 
Cs. bácsit 25-én temették, elvoltam a temetésen. Icám, számítok rád, ügyes leszel, 
mert a Vince még mindig azt mondja, hogy csak azt várja, hogy meglegyen a kicsi. 
Üdvözlöm a nénjééket. Ica, van egy helyes gyerek. Úgy alacsony, de jól néz ki, ha 
azt te látnád. Mást nem írok, milliószor csókollak és nagyon szeretlek, gyere an-
gyalkám. 

12. 

L. Vince levele Sz. Sándornénak 

Édes Ilonkám! 
Leveled megkaptam, melyet már szombaton vártam. Tudatom veled, hogy egész-
séges vagyok, melyet neked is tiszta szívemből kívánok. Hidd el, boldog vagyok 
azért, amit írtál. Hogy úgy szeressük egymást és úgy élünk, mint a Pintyőke. Hidd 
el, édesem, ez a pár hét nélküled olyan hosszú, hogy a 10 hónap hamarabb elmúlott, 
mint a múlt hét. Nélküled mit is ér a perc, az óra, ha most nem lehetünk együtt, arra 
gondolok, hogy milyen jó lenne, együtt mennék veled dolgozni, együtt jönnénk 
haza, és úgy megértenénk egymást, mint igazi szerelmesek. 

Arra a percre kell gondolni, amikor először neked beszéltem, szűkszavú voltam 
veled szemben és most a boldog perceket együtt érezzük, együtt örülünk az élet-
nek. Tudom, megtaláltad azt, amire az életben vágytál, egy magányos, csendes, 
boldog életre. Hidd el, velem vagy abban a pillanatban, amikor ezeket a boldogság-
tól megtelt szavakat írom. 

Édesem, azt írod, hogy nem veszekszünk többé. Én is ezt mondom. Megértsük 
egymást, és úgy élünk tényleg, mint a Pintyőke. Szeressük úgy egymást, mint két 
élettárs. A gyűrűket hozom, ha leszerelek és november 19-én lesz az eljegyzésünk. 
A késésből semmi zür nincs, csak ha kellett a műszakot pótolni. Ha lehet, valószínű 
20-án jövünk. Mást nem írok. Számtalan csókom küldöm, édes Pintyőkémnek, aki 
soha el nem felejt, csak téged szeret. 

Vincéd, csókollak drágám. 
Választ. 



13. 

L. Vince levele Sz. Sándornénak 

Drága Ilonkám! 
Szomorú szívvel írom a levelet. Nem azért talán, hogy baj van, hanem vasárnap tét-
lenül kell az ágyamon ülni. Azt se tudom, hogy mihez kezdjek. Elhatároztam, hogy 
a levélírás egy nagyon jó szórakozás, így írok egy pár kedves sort neked. Kívánom, 
drágám, hogy soraim a legjobb egészségben találjon, habár nekem éppen nem a 
legjobb egészségem van, megfáztam egy kicsit. De talán helyrejövök. Édes Pin-
tyőkém, úgy hiányzol, nincs kivel eltöltsem ezeket a 

drága órákat. Nincs kivel a boldogságról beszéljek, így csak teneked tudok pa-
naszkodni. De az isten ha megsegít, akkor a jövő hónapban leszerelek és melletted 
maradok. Együtt járunk dolgozni, együtt járunk és együtt töltünk minden pillana-
tot. Tudod, te jelentesz nekem a világon mindent. Mit ér szerelem nélkül az élet, ezt 
neked meg tudom értetni. Erre csak te tudnál válaszolni, mert te vagy a mindenem, 
és csak téged tudlak szeretni. Tudod, Pintyőkém, úgy határoztam el, hogyha 10-én 
szerelek le, akkor 19-én tartjuk meg az eljegyzést. Ha 10-e után szerelek le, akkor 
úgy intézzük, hogy lehet vagyis a leszerelés után, de erről még írok és te is ird meg a 
Nővérednek és a mamádnak. Jól van, édesem. Hidd el, vágyom utánad, soha soha 
nem volt ilyen napom, haragszom mindenkire, de nem tudom, mért... Pintyőkém, 
most lezárom a levelet. Sokat gondolok rád messze távolból, aki téged szeret. 
Számtalan csókom küldöm 

igaz szeretettel 

Vincéd, ha van fényképed, küldjél. 

Választ. 

14. 

L. Vince levele Sz. Sándornénak 

Kedves Ica! 
Bocsásson meg, hogy zavarom soraimmal. Kívánom, hogy levelem a legjobb 
egészségben találja magát. Először nem tudom, hogyan kezdjem a levelem írni, hi-



szen sokat kellene írni. Kedves Ica, igazán tiszta szívből gratulálok a vasárnapi 
eredményéért. Gondoltam és számítottam arra, hogy mások meg mint a Mari, hi-
szen az első percben megláttam. Tudatom magával, hogy kórházban vagyok. Fáj-
dalmas, hogy így történt, higgye el, én nem így számítottam. Bár maga nem tudta 
átérezni, hogy milyen fájdalmat éreztem, és maga jókedvűen kinevetett. Igen, nem 
tudta, hogy a szerelemmel játszani tilos. De sajnos ez ellenkezővel, hiszen, meg-
mondta, hogy (nem úgy lesz, ahogy én akarom), ez be is bizonyosodott. Hiszen be-
mutatta, hogy tényleg kitart a végső pillanatig. Higgye el, Ica, hogy erre egyáltalán 
nem gondoltam. Bár én is korán akartam a dologhoz kezdeni, de mást nem tehetek, 
én most két hónapig fenyítve voltam, a táborból ki nem mehettem, így nővel se fog-
lalkozhattam. Az a rövid [...], azt hiszem utat mutatott magának. Én nem harag-
szom magára, csak azt akarom tudni, hogy érdemes volt-e maga szerint az egészet 
csinálni, vagy nem. Úgy határoztam, amíg le nem szerelek, nem jövök haza, hiszen 
az várna rám, ami most jelenleg a (kórház). Nézze, én elhiszem, hogy velem nem 
ereszkedett le, hiszen nem mindenkinek tetszik az arcom. Lehet, hogy ez állt fenn 
magának, de ezt megmondhatta volna. Minden bántódás nélkül az őszinteség [...] 
harag. És mégis, azon ha feltételeztem azt és azt hiszem, így is van, hogy Sztálin-
ba73 vannak jó barátai, és hát a többit gondolja hozzá. Igazán szívtelen volt hozzám, 
amit nem érdemeltem meg. Csak azt nem tudom, ha tényleg olyan hidegen hagy, 
akkor mér akarja a fényképem őrizgetni. Csak azért, hogy talán valakinek akarja 
mutatni. Elhiszem, csakhogy én nem így gondoltam, mert megmutatta, hogy mi az, 
ha ragaszkodunk a becsületes útért. Ez nem lett volna halálos kibírhatatlan pillanat. 
Higgye el, én nem akarom bántalmazni magát. De ez ami pillanatnyilag velem 
megtörtént. Azt gondoltam, hogy tényleg csak játszani akar velem. Ezt a hibát 
helyrehozhatja és jóváteheti, amit tett. Bocsásson meg a levelem goromba soraiért. 
Most pillanatnyilag nem dolgozok. Én is olyan pizsamába járok, csak ez fehér itt a 
kórház udvarába. Hogy mi a betegség, ez azt hiszem, hogy lényegtelen. Kérem, én-
rám nem haragudjon, de amit kért, azt én elküldöm. 

Mást nem írok, igazi szerelmetes csókot küldöm 

Vince 

Sürgős választ. 

73 Sztálinvárosban. 



15. 
L. Vince levele Sz. Sándornénak 

Drága Ica! 
Hozzám küldött levelét megkaptam, amelyet nagyon vártam. Kívánom, hogy leve-
lem a legjobb egészségbe találjon, mint engem, ahogy ért. Most rátérek a levelem 
komolyságára. A levelében erősen rámutatott a dologra. Én most azt mondom, 
hogy ne menjen el tőlünk, higgye el, Ica, szeretem magát. Lehet, hogy talán maga is 
szeret. írja meg, hogy hajlandó lenne-e elválni a férjétől, hiszen ha tudjuk egymást 
szeretni, mért nem lehetünk boldogok. Higgye el, én a szép családi otthonra és élet-
re gondolok. Hiszen tudom, hogy magának az életből kijutott bőven a rosszabbik 
oldalába és én szeretném a jobbik oldalát együtt töltenénk. Én azt mondom, ha 
maga tényleg tud szeretni, és úgy éri, hogy együtt megértenénk egymást, akkor 
szeretném, ha a mama vágyát tudnám teljesíteni. Azt hiszem tudja, miről van szó. 
Drágám, ne menjen el tőlünk, ha lehet, két hét múlva találkozunk. A fényképet, 
amit csináltunk, küldje el, ha már nem tudok maga mellett lenni, legalább a fény-
képről láthassam. Kérésemre pontosan írja meg, hogy tud-e tenni valamit a válás-
sal, mert csak úgy tudnám elérni azt, amit talán maga is szeretne meg én is. Ha úgy 
gondolja, hogy talán én többet jelentek magának, mint a férje, és én több boldogsá-
got tudnák nyújtani, akkor pontosan írja meg, hogy lehet-e tenni valamit. Akkor a 
házassági évfordulón talán sikerülne a mi boldog pillanatunk is. Higgye el, másnak 
találtam magát, mint a többieket. Ha máshogyan nem sikerül, beadjuk az együtt-
élést, és akkor is egymásé leszünk. Mert én nem vágyok birtokra, csak egy szerény 
otthonra, na meg egy kis csendes családra. Azt hiszem, egy a gondolatunk. És ak-
kor talán boldogabb lesz maga is, úgy, mint én. 

Millió csókom 
Mást nem írok. Küldöm annak, akit 

szeretek Vince 
Kérem, Ica, gondolja meg és 
Pontos gyors választ. Várom a képet is. 

Vince 




