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D1 Egy történet 
Zsuzsi és Péter 17 évesek. Két éve járnak együtt. Nyáron vízi túrán voltak a Tiszán isko-
latársaikkal. Bár eredetileg nem ez volt a terv – Zsuzsi a legjobb barátnőjével szeretett 
volna egy sátorban lenni –, mégis Péterrel került egy sátorba. Igazából egyikük sem bánta, 
hiszen eddig nem volt lehetőségük arra, hogy egymásnál aludjanak. Egyik éjjel aztán 
megtörtént az, amit oly sok várakozással és szorongással vártak. Mivel nem készültek fel 
rá, nem védekeztek. Túlságosan el voltak foglalva az érzelmeikkel, az új helyzettel.

Először Péter gondolt arra, hogy baj lehet, de gyorsan elhessegette magától a gondola-
tot. Eszébe jutott, amikor édesapja beszélt vele arról, mekkora felelősség egy fiú számára, 
amikor szexuális kapcsolatot létesít egy lánnyal, hogy ne siesse el, gondolja meg, szereti-e 
eléggé a lányt, hogy gondoljon arra, tudja, akarja-e vállalni a következményeket stb. Meg 
volt zavarodva. Tényleg nagyon szerelmes volt, de nem tudta, meddig fog tartani ez a kap-
csolat. Zsuzsi volt az első lány az életében.

Zsuzsi nyugodt volt. Ők otthon nem beszéltek ilyesmiről, édesanyja egyedül nevelte. 
Nem tudott sokat az apjáról, akivel csak nagyon ritkán találkozott. Érezte, hogy édesanyja 
nem igazán szeretett a szerelemről, kapcsolati dolgokról beszélni, így aztán inkább nem 
kérdezett. Barátnőivel szóba kerültek ilyen dolgok, de még senkinek nem volt fiúval ko-
moly kapcsolata, ezért legfeljebb arról beszélgettek, hogy ki kivel jár, hová mennek hétvé-
gén, mit szólnak a szülők stb. Amikor hazament a táborból, nem tudta, hogyan mondja el 
édesanyjának, pedig olyan jó lett volna erről beszélni.

Pár héttel később egyik reggel arra ébredt, hogy erős hányingere van, és megduzzadt 
a melle. Először nem gondolt semmire, nem értette. Aztán eszébe jutott, amit édesanyja 
mesélt neki, hogy hogyan vette észre a terhességét. Mielőtt még kimaradt volna a menst-
ruációja, nyilvánvaló tünetei voltak a terhességnek, pedig azok 3–4 hét után még nagyon 
ritkán jelentkeznek.

Először Péterrel beszélt, aki nagyon megértő volt, bár nem gondolta, hogy baj lehet. 
Azt javasolta, hogy figyelje a tüneteket és azt, hogy késik-e a menstruációja. Az is eszébe 
jutott, amit a terhességi tesztről hallott, nagy biztonsággal jelzi, ha egy nő terhes. De nem 
tudta, hogyan kell azt kérni a patikában. Úgy döntöttek, hogy együtt elmennek másnap a 
patikába, és lesz, ami lesz, vesznek egyet.

Elég kínosan érezték magukat, az volt az érzésük, hogy mindenki őket nézi, fürkészi. 
Végül is Péter beszélt, és nagyon megkönnyebbült, amikor megtudta, hogy csak 1500 Ft-
ba kerül. Zsuzsi ekkor már nagyon izgult, mégis reménykedett, hogy nem lesz baj. Addig 
nem akart beszélni édesanyjával, amíg nem tudja az eredményt.

Amikor a lakmuszpapír pirosra színeződött, remegni kezdett a lába. Eszébe jutott, hogy 
az egyik tv-sorozat epizódjában azon viccelődtek a szereplők, hogy valaki elől hagyta a 
terhességi tesztjét. Azt ott nagyon ízléstelennek tartotta, hiszen ez valahogy intim dolog. 
Az a lány a filmben megszüli a gyereket.

Most mi lesz? Péter szavak nélkül is tudta, hogy mi a helyzet. Első gondolata az volt, 
hogy felhívja a barátját, és tőle kér tanácsot. Ezt rögtön el is vetette, mert attól félt, hogy 
barátja kifecsegi…
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D2 vitaindító állítások 
1.  Az abortusz során életet oltanak ki; az élethez mindenkinek joga van, ezért a műtét 

semmilyen esetben sem helyeselhető.

2.  Véleményem szerint jó, hogy erőszak esetén engedélyezett a terhességmegszakítás.

3.  Amennyiben a magzatról megállapították, hogy gyógyíthatatlan betegséggel születne, 
joga van az anyának és az apának eldöntenie, hogy vállalják-e a gyereket.

4.  Mindig mindenkinek joga és lehetősége van dönteni arról, hogy vállalja-e a gyerme-
ket.




