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A 
paraszti társadalom-
ban csak az számított 
családnak, amelyik-
be gyerek született 
– mutatott rá Balázs 
Lajos lapunknak. „Az 

döntötte el, hogy abortuszhoz folya-
modjanak vagy sem, hogy a családot 
akarták vagy nem. Vannak preven-
tív praktikák, amelyek szájról-szájra 
terjedtek, főleg az asszonyok tanítot-
ták, hogy mit kell csinálni, hogy »ne 
maradjanak úgy«. Ez volt a használt 
kifejezés.”

A közösülés alkalmával az egyik 
legelterjedtebb és biztosnak tekin-
tett preventív technikát így nevez-
ték: csépelj bent, de szórjál kint. A 
fogamzás hárításában nagy szerepet 
játszottak a korábbi lakásviszonyok, 
hiszen egy szobában lakott két-há-
rom generáció is, ritkán biztosí-
tottak külön szobát a fi ataloknak. 
A néprajzkutató elmondta, orvosi 
felmérések is születtek Magyaror-
szág területén 1940-ben arra vonat-
kozóan, hogy a női „idegállapot” 
egyik eredője pontosan ez a feszült 
helyzet, hogy nem folytathattak 
természetes, nyugodt körülmények 
között szerelmi együttlétet, még ak-
kor sem, ha új házasok voltak. Adott 
esetben még a nászéjszakán sem. 
Ennélfogva bármilyen nemi együtt-
lét, főleg az asszonynak, feszültsé-
get, idegességet jelentett. Egyrészt, 
hogy ne maradjon „úgy”, másrészt, 
hogy épp, amikor kellene egy kicsit 
együtt játszani, nincs erre lehető-
ség, mert az ágy mozog, recseg, hoz-
záér az idősek ágyához. Mindenféle 
hangi eff ektustól, ami ilyenkor be-

„Hogy ne maradjanak úgy”
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következik, félni kellett. A paraszti 
nemi életet két érzelmi hatás hálóz-
ta, kísérte: a szégyen és a félelem.

Egy másik praktika az együttlét 
utáni gyors kimosakodás volt. Az 
asszonyok a párnájuk alatt rongyo-
kat tartottak, amelyeket gyorsan 
ecetbe mártottak és kitörölték magu-
kat. Ennek ellenére mégiscsak gyak-
ran megtörtént, hogy „úgy” marad-
tak, és ha nem akarták a családban 
a gyermeket, akkor elindult a vesze-
kedés. Ennek az indítója rendsze-
rint az asszony, vagy az anyós volt, 
akinek elege volt a két vagy három 
gyermekből és rászólt a fi atalokra 
reggel, vagy akár már éjszaka, hogy 
vigyázzanak.

Otthoni praktikák

Ha meggyőződtek arról, hogy va-
lóban terhesen maradt az asszony, 
akkor háromféle terhességet megsza-
kító praktikát alkalmaztak: a fi zikai 
erőfeszítést, a növényi elhajtót és a 
különböző vegyszerek használatát, 
utóbbiakat a testébe kellett bevinni. 
Ha a fenti módszerek nem voltak ha-
tásosak, akkor orvoshoz fordultak. 
Voltak erre szakosodott bábaasszo-
nyok is, akik fi zetség fejében eltették 
a magzatot, vagy kitanították a nőt, 
hogy hogyan kell eljárni. Ha a ható-
ságok mégiscsak lefüleltek egy ilyen 
bábaasszonyt, börtönbe zárták, de 
a falu sajnálta, mert segített rajtuk. 
Határozottan pozitív volt egy bába-
asszony megítélése, várták a kisza-
badulását – magyarázta Balázs Lajos.

Mint mondta, a fi zikai erőfeszí-
téshez tartozott, hogy az asszony a 

mezsgyéről, bizonyos magasságból 
leugrott, lehetőleg a sarkára, hogy 
zuppanjon egyet, és hogy szakadjon 
meg a kötelék a magzat és az anya-
méh között. De ott volt a hirtelen 
emelés is a praktikák között, teli cse-
ber vizet emelgetett, vagy egy rúddal 
próbálta megemelni az istálló vagy 
a csűr sarkát, hirtelen lökésekkel. 
Rengeteg növényt ismertek, amelye-
ket a magzatelhajtásra használtak. 
„Van egy eset, amit leírok: amikor 
látja két barátnő közül az egyik, 
hogy a másik sorvad, hervad, bete-
ges, megkérdezi, hogy mi van vele. 
Azt válaszolja: »az alsó felemből 
botánikus kertet csináltam«. Tehát 
mindenféle növényt, például petre-
zselyem gyökerét vagy a muskátli 
virágát bejuttattak a méhbe. Meg-
volt a technikája, cérnát kötöttek 
rá, és bent tartották bizonyos ideig. 
Baleset is előfordult, bent maradt a 
petrezselyem, vagy valamelyiktől 
súlyos fertőzést kapott, és meghalt.”

A vegyszeres praktikák között a leg-
elterjedtebb volt, hogy ecetes timsót 
vagy konyhasót vegyítettek, és ezzel 
öblögettek. A „mesterkedések” közé 
tartozott a kötőtűvel való felszúrás is, 
hogy induljon el a vérzés.

Hozzátette, a katolikus társadalom-
ban plusz lelki vívódáson ment át az 
asszony. A gyónás alkalmával volt, 
aki hazudott, letagadta az abortuszt, 
és akkor azért szenvedett, mert hazu-
dott. Meggyónni is félt, és letagadni 
is félt. Balázs Lajos úgy véli, sok lel-
ki bajjal járt egy ilyen beavatkozás. 
Meglátása szerint ugyanakkor a pa-
rasztasszony élete és világa sokkal 
bonyolultabb, mint egy városié.

A tilalom idején

A néprajzkutató arra is kitért, hogy a 
Ceaușescu-féle abortusztörvény mi-
ként gyorsította fel az abortálásokat, és 
milyen eltorzulásokat eredményezett. 
Kényszerhelyzeteket teremtett az, ami-
kor a politikum beleavatkozott az intim 
életbe. Épp a tilalom miatt a magzat-
elhajtás gyakorlása napirenden volt a 
kommunizmusban. Ha nem sikerült 
elindítani a vérzést a különböző prak-
tikákkal, akkor orvoshoz fordultak, de 
az orvosnak kötelessége volt mindent 
jelenteni. Hogy mégse jelentsen, kü-
lönböző fi zetési eszközök kellettek: 
borjúhús, sajt, Kent cigaretta, pálinka, 
kávé. De ehhez összeköttetésekre, kap-
csolatokra is szükség volt, ugyanakkor 
titokban kellett tartani. Rendszerint azt 
mondták: „megyek Gyergyóba csizmát 
varratni”, vagy „Szeredába csizmát 
szegődtetni.” Az is gyakran előfordult, 
hogy az orvosok visszaéltek a helyzet-
tel, szimulálták a beavatkozást, az asz-
szony hazaérve egy-két hét után érezte, 
hogy továbbra is terhes, de akkor már 
késő volt bármit is tenni. És a hátralévő 
hónapok félelemmel és aggodalommal 
teltek, hogy vajon milyen gyermeket 
fog szülni, hogy a beavatkozás nem 
ártott-e neki. „Jött a fordulat és - mivel 
minden helyzetnek megvannak a vám-
szedői - kialakult a fogamzásgátló és a 
magzatelhajtó szerek feketepiaca. Ez 
21. századi jelenség. A feketézők arany-
áron adták ezeket a készítményeket, és 
az asszonyok pedig külön félretettek 
pénzt – titokban – a megvásárlásukra.”
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Tengerészt csinált belőle, vízre tette, néhol pedig 
az angyalcsinálás – ezek voltak a legelterjedtebb 
kifejezések az abortuszra a paraszti társadalom-
ban. Dr. Balázs Lajos néprajzkutató több mint 
harminc éven keresztül vizsgálta az emberi élet 
sorsfordulatait: a születést, a házasságot, a halált, 
de kutatta a magzatelűzés jelenségét is.
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