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Abortált történelem
(DANCS Rózsa: Pokoljárás. Sorsok az egykori romániai abortusztörvény idején. 
Lakitelek, Antológia, 2014.)

„Csak négy fal, légyszaros íróasztal, a falon 
Románia térképe meg az obligát fénykép� 
A Kárpátok Géniusza félprofi lját mutatja, 
ajkán bizakodó félmosoly� Átlagos iroda” 
(146� o�)� Szilágyi P� Katalin írja le Dancs 
Rózsa kötetének egyfajta zárszavaként így 
a börtön irodáját a Conducator Romániá-
jában� Voltaképpen a Concucator Romá-
niáját írja le ezzel plasztikusan� A nagy és 
tömör, szögesdrótokkal körülvett börtön-
épületet, az egyszemélyű vezető európai 
ember számára elképzelhetetlen személyi 
kultuszát, amelyben – ahogy a kötet be-
vezetőjében  szerző fogalmaz – „felborult 
a Teremtés rendje” (27� o�)� Ahol a „kizök-
kent idő” hamleti pillanata évtizedekre ál-
landósult�

A Pokoljárás megdöbbentő sorstörténet és 
látlelet� Akármelyik oldalon ütjük fel, és 
kezdjük el olvasni, hamar rájöhetünk: a 
cím nem költői vagy éppen szónokias, ha-
tásvadász túlzás: inkább minden percé-
ben megélt és megszenvedett valóság� Az 
Érmihályfalván született, Romániát 1987-
ben elhagyó, azóta a kanadai magyar di-
aszpóra egyik vezető személyiségeként te-
vékenykedő Dancs Rózsa nem tűzi ki célul 
sem a Ceauşescu-rendszer borzalmainak, 
sem saját életének teljes körű bemutatá-

sát� „Csupán” egy területet merevít ki, és 
rendíthetetlenül arra fókuszál: az 1966-
ban meghozott román abortusztörvény, 
a 770-es dekrétum következményeire� A 
művi vetélést gyakorlatilag teljesen meg-
tiltó törvény persze nem önmagában áll 
– ott van mögötte egy korszak, egy rend-
szer, egy ország teljes abszurditása� 

Dancs Rózsa találóan és precízen fogal-
maz: „akár szembement valaki az abor-
tusztörvénnyel, akár nem vett tudomást 
róla, hanem a természet rendjét követve, 
Isten akaratának próbált engedelmesked-
ni, mindenképpen vérrel, élettel kellett fi -
zetnie”� (139� o�)� Végigkövethetjük a hit-
tel és véres verítékkel megélt, ebből adódó 
hitelességgel elmesélt személyes traumá-
kat� A nyolc várandósságot – ezek közül 
némelyekre az „áldott állapot” helyett 
valóban ráillik a magyar közbeszédben 
bántóan, egyben sajnálatosan kifejezően 
meghonosodott „terhesség” kifejezés –, 
amelynek végén két egészséges gyermeke 
születhetett meg� 

Tulajdonképpen két történet fut párhu-
zamosan, egymás mellett� Az egyik Dancs 
Rózsa személyes története� Ő nem kívánt 
szembemenni a drákói szigorúságú tör-
vényekkel� Szeretett volna gyermeket, 
gyermekeket, és tett is érte� Volt, hogy 
a már megszületett élet az inkubátor-
ban fulladt meg (az elfelejtett „hálapénz” 
miatt az orvosok az újszülöttről is „elfe-
ledkeztek”), illetve hogy maga az „édesa-
pa” okozta a vetélést okozó koraszülést a 
„családon belüli erőszak” különböző vál-
fajainak alkalmazásával� A történetben 
éppúgy megjelenik az emberi közöny és a 
gonoszság, mint az önzetlen segítőkész-
ség� És mindenekfelett kibontakozik egy, 
a már-már nem is emberi megpróbáltatá-
sokon felülemelkedni próbáló, hitét meg-
találó, rendíthetetlen asszony képe, aki 
elkeseredés helyett isteni próbatételként 
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fogja fel a sorcsapásokat� Első egészséges 
gyermekének megszületését például így 
adja hírül: „Isten úgy gondolta, hogy meg-
mérettetésem végére érjek� Megpróbált, 
magához vette élve született babáimat, 
mert tudni akarta, hogy vajon megérdem-
lem-e az anyaságot� Most megáldott” (97� 
o�)� (Vagy máshol ugyanez: „Elmondtam, 
hányszor látogatott meg az Isten addig, 
amíg ezzel […] a gyermekkel megáldott…”, 
108� o�)� E sorok mindennél keményebb 
bizonyítékát adják annak is, hogy az ate-
ista diktatúra hiába harcolt évtizedekig 
Istennel, hiába próbálta létét tagadni, és 
hiába próbálta eltörölni a Föld színéről az 
egyházakat: e fogódzót nem tudta kiölni 
sok ember lelkéből� Sőt nemcsak a belső, 
személyes Isten-hit, de a szakralitás in-
tézményes keretei is fennmaradtak a leg-
sötétebb korszakban is� „Ugye, meg kéne 
kereszteltetnem, ameddig még lélegzik?” 
– kérdezi a szerzőtől az újdonsült apuka, 
akinek babája súlyos szívelégtelenséggel 
született (53� o�)�

A második történet azoké, akik „szembe-
mentek” – vagy inkább szembe próbáltak 
menni – az abortusztörvénnyel� A ren-
delkezés rettenetes példája annak, ho-
gyan próbálnak meg egy elvileg jó célt – 
az abortuszok számának csökkentését, a 
gyerekek számának növekedését – a lehe-
tő legbrutálisabb, legszörnyűbb, leglehe-
tetlenebb és legéletellenesebb eszközök-
kel elérni� És megint sorjáznak az adatok, 
amelyek mögött anyák, gyermekek élete 
és halála sejlik fel� Olyan országban vezet-
ték be a teljes abortusztilalmat, ahol évi 
tizenötezer ember halt éhen vagy fagyott 
meg� Ahol a rendelkezés következtében 
1989-ig mintegy tizenegyezer nő veszítette 
életét� Ahol a kórházakban HIV-vírussal 
fertőzték meg a gyermekeket, mert „nem 
léteztek még egyszer használatos fecsken-
dők, és nem ellenőrizték a vérkészítmé-
nyeket”� És ahol több tízezer csecsemőt 
„dobtak el”, melynek következtében „több 
mint 2 millió elhagyott kisded került 
nemcsak az árvaházakba, hanem olyan 
gyermek-Gulágnak, akár Auschwitznak 
is nevezhető megsemmisítő intézménybe, 
mint a rendszerváltozás után véletlenül, a 
nyugati riporterek által felfedezett Cighid 
[…], ahol az éheztetés, a fagy és a külön-

böző fertőzések miatt a »páciensek« 50%-a 
rövidesen meghalt” (27–28� o�)� És persze 
ott vannak az édesanyák, akiknek termé-
szetes vagy művi vetélését „menstruáció 
rendőröknek” becézett állambiztonsági fi -
gurák vigyázták� Az elhunyt tizenegyezer 
édesanya jelentős része azért halt meg, 
mert a hivatalos lehetőségek és bármi-
féle szexuális felvilágosítás hiányában 
különféle kóklerek a legelképesztőbb és 
legtragikusabb módokon „kezelték őket” 
(a könyv záró, Vallomások részében – 
amelyben nem a szerző, hanem sorstársai 
beszélnek – olvashatjuk a borzasztóbbnál 
borzasztóbb példákat: méhszájba öntött 
jód vagy szappanos víz, kötőtűvel vagy 
bicikliküllővel való szurkálás stb�), vagy 
mert az orvosok és a politikai rendőrség 
képviselői hagyták őket elvérezni, mert 
nem árulták el, kik segítették őket a művi 
magzatelhajtásban (139–149� o�)� Így vált 
Ceauşescu több tízmilliós Romániát vizi-
onáló álmából egy – Pawel Cebula lengyel 
minorita szerzetes szavai szerint – „kom-
munista Auschwitz” (12–13� o�)�

Csurka István 1988-ban, a Jurta Szín-
házban tartott, Erdéllyel és a határon túli 
magyarok ügyével foglalkozó fórumon a 
következő helyzetképet rajzolta fel a ma-
gyar és román politikáról: „Itt egyszerre 
két nép ad rossz választ arra a kérdésre, 
amit a kor állít elé� Az egyik egy túlzó naci-
onalizmusba hajszolódással, amely elfödi 
a valódi kérdéseket, a másik egy nemze-
tietlen elpuhulással, a társadalom műkö-
dése szempontjából létfontosságú nemze-
ti hajtóerőknek a teljes kiiktatásával�”1 A 
politikai rendszerek jellegéről szóló szöveg 
megállapításai elemzett kérdésünk eseté-
ben is helytállóak� Két kommunista dikta-
túra különböző, ám hasonlóan életellenes 
válaszokat adott ugyanarra a kérdésre� 
Az egyik brutális nagyromán illúziókat 
kergetett, miközben a legminimálisabb 
feltételeket is képtelen volt biztosítani az 
új életek megszületésére és felnevelésére, 
a másik – az abortuszok 1956� júniusi, 

1 Csurka István felszólalása a Jurta Színházban. In: 
A Magyar Demokrata Fórum 1988. március 6-i ta-
nácskozása, Jurta Színház. Köszönöm a dokumen-
tum rendelkezésre bocsátását a RETÖRKI Archívum-
nak és munkatársainak.
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szinte teljes körű liberalizációjával, majd 
a szabadságharc leverése utáni „kon-
szolidációval” – csupán az életszínvonal-
politikára alapozva önnön legitimitását, a 
jövőt vetette el�

Dancs Rózsa könyve nem csupán a sze-
mélyes emberi példamutatás, a legne-
hezebb és legsötétebb helyzetekből való 
felállás tanúságtétele miatt érték� Műve 
egyfajta „palackba” zárt üzenet egy, a 
csupán a „test fölötti önrendelkezésről” 
és „önmegvalósításról” szóló, magát 
liberálisként defi niáló korszak számára is� 
Napjaink fejleményei – az abortuszkérdés 
Európában való egyre gyakoribb 
előkerülése, az írországi népszavazás 
tanulságai vagy a tömeges bevándorlásról 

szóló közbeszéd – azt sugallják: fogunk 
még a népesedésről, valamint a magza-
tok és gyermekek életéről hosszas vitákat 
folytatni itt, Magyarországon is� Ezekhez 
is kellő vértezetet nyújt e kötet és annak 
utószava: „Ez a munka […] a fi gyelmezte-
tés könyve: nemcsak az abortuszkérdésre 
hívja fel a fi gyelmet, nemcsak a törvény-
hozókat inti nagy-nagy körültekintésre, 
hanem elsősorban és mindenekfölött a 
hazugságokra hívja fel a fi gyelmet, ame-
lyek ha keresztény életünket befonják, 
nem jobbul meg a világ soha!”�

Mindezen fi gyelmeztetésekért őszinte 
hálával tartozunk�

NAGYMIHÁLY ZOLTÁN




