
Kassák és az abortusz 

A meglepőnek tűnő címadás kétségtelenül jó 
ürügy a száz évvel ezelőtt született nagy és sokoldalú 
művészről megemlékezni, az alábbiakban viszont ki
tűnhet; Kassák Lajosnak úgyszólván minden kényes 
társadalmi kérdésről volt szakemberi szinten mérhető 
kritikusi mondanivalója. 

Az absztrakt (és konstruktív) művészet mellett a 
konkrét valóság ugyanúgy érdekelte, különben aligha 
ment volna el 1932-ben a Magyarországi Szociáldemok
rata Párt orvos- és jogászszervezetének az abortusz
kérdést tárgyaló ankétjára, amelynek orvosi részét 
Totis Béla nőgyógyász, a jogi vonatkozásait Latkóczy 
Imre ügyvéd bocsátotta vitára orvosok (pl. Décsi Im
re, Fábián Dániel, Kunvári Bella, Schönstein Sándor 
és Szöllős Henrik), jogászok és szociológusok; többek 
között Kéthly Anna, Székely Béla és Vámbéry Melanie, 
valamint írók és hírlapíró; Bálint György, a két Igno
tus, Kassák Lajos, Karinthy Frigyes, Kodolányi János 
és Zsolt Béla jelenlétében. A névsor nem teljes, csak 
a legismertebbeket említjük. A vita hőfoka és színvo
nala a kötet ismerete nélkül is elképzelhető, az előszót 
Vámbéry Rusztem, az utószót Jahn Ferenc írta, min
tegy méltó keretet biztosítva a kontra-felszólalásoknak. 
A „pro" ugyanis a magyar Btk. 258. számú paragra
fusa volt, amely börtönbüntetéssel sújtotta a magzat
elhajtás minden fajtáját, kivéve ha az anya életét koc
káztatta. Szociális indikáció nem létezett, a legnagyobb 
szociális nyomor közepette. Az uruk kéjének-kedvének 
kiszolgáltatott cselédlányok szintén terhük kihordására 
voltak kötelezve, hogy a menhelyek dugig megtelje
nek, s a lelencgyermekek olcsó munkaerőt jelentsenek. 

A gazdasági világválság „refrakter stádiumában" 
vagyunk, Európaszerte megalakultak a születést sza
bályozó ligák (Birth Control League), a magyar minisz
terelnöki székben a puritánizmusáról híres és az anti
kommunizmusáról hírhedt gróf Károlyi Gyula ült, aki 
nem kis mértékben rokonszenvezett az angolszász tí
pusú konzervatív demokráciákkal. Hogy a sajtósza
badságot komolyan vette, bizonyíték rá rokonának, 
gróf Károlyi Imrének a kapitalista világrend válságá
ról írott két kitűnő könyve, továbbá a Totis doktor 
szerkesztésében megjelent kötet, amely a szovjet-orosz 
példát egyértelműen pozitív beállításban, sőt az egyet
len követhető példaként említi. Olyannyira, hogy Sze-
masko személye Semmelweis Ignác mellé kerül, mert 
úgymond „egyik az abortusz epidémiát* a másik a gyer
mekágyi láz járványát küzdötte le." 

Más kérdés; nem túlzás-e a párhuzam, tény viszont 
a megjelenése. Szerény tanúja lehettem, a második vi
lágháború emberséget próbáló idején a szatmári ma
gányába visszavonult Károlyi Gyula mennyire gyű
lölte a náci barbárságot. Ez a pozitív „epikrízis" hoz
zátartozik negatív „anamnéziséhez", így kapunk ár
nyaltabb képet arról a miniszterelnökről, aki noha nem 
tudta a saját árnyékát átlépni, közismerten baloldali 

ügy, históriai háttérrel 

orvosok: Jahn Ferenc és Schönstein Sándor nyilvános 
szereplését még engedélyezte. 

Tárgyunk mégis az akkori abortusz-ügy. Abban 
mindnyájan egyetértettek, a nő szuverén módon ren
delkezik saját testével, tehát joga van nem szülni is. 
Mégis: az ankéton utólag kétféle álláspont különíthető 
el. Az egyik a szabad abortuszt követelő Totis Béláé, 
a másik a terhesség (mármint a nemkívánatos) megelő
zését propagáló Jahn Ferencé, s a kettő nem ugyanaz! 
Totis doktornak azon érvelése helytálló, hogy aki sza
badulni akar a terhességétől, így is úgy is módot talál 
rá, de nem mindegy, milyet! Aki képes megfizetni, ta
lál szakszerű kezet, a szegényebb rétegek asszonyai
lányai viszont kuruzslókhoz fordulnak. Frigyesi pro
fesszor becslése szerint évente 4000 nő hal meg Ma
gyarországon a szakszerűtlen beavatkozás következté
ben. A magzatelhajtás miatt büntetettek száma alig 
több száznál. Ezek tények, melyek fölött aligha lehet 
vitatkozni. A szocialista gondolkodású orvosok ugyan
akkor nem fogadhatták el Totis dr. azon érvelését, 
hogy „a kevesebb születés az újszülötteknek biztosabb 
és jobb megélhetést és egészségügyi viszonyokat teremt, 
mint a fölös gyermekszámú család." Erre utalva vála
szolta Jahn Ferenc a következőket: „A proletariátus 
embertelen nyomorát a kapitalizmus belül nem szüntet
heti meg a születésszabályozás és a háborút sem késlel
tetheti a születések csökkenése: azok megszüntetése 
csak a szocialista állam fölépítésével képzelhető el." 
Továbbá: „A születésszabályozás egyetlen helyes esz
közéül a fogamzás megelőzését látjuk, és ezért szüksé
gesnek látjuk az ezen szerek tudományos vizsgálatával 
foglalkozó sexuáltudományos intézet fölállítását..." 
Fábián Dániel hasonlóképp vélekedett: „Nem akarják 
elismerni, hogy szociálpolitikailag éppúgy nem lehet 
megoldani a társadalmi nyomort, mint a születéssza
bályozás útján. A megoldás egyetlen módja: a szocia
lizmus." 

Mármost ami Kassák Lajos véleményét illeti, ő a 
Totis-féle megoldásra reflektált, elutasítóan. „Aki az 
éhség problémáját nem a társadalmi javak elosztásá
val, hanem az éhezők kipusztításával akarja megoldani, 
az téves úton jár, a bajok megoldása helyett a bajok 
megrögződését és növekedését segíti elő." Aki „nem 
a megszületendő ember életjogáért harcol, hanem a 
megszületendő gyermek elpusztításához való jogát kö
veteli az orvosnak"... az közelebb áll Malthus, mint 
Marx elméletéhez. Állapítja meg Kassák Lajos. Majd 
másutt: „ez az orvos megfeledkezik arról először, hogy 
a mai nemzet fogalma nem azonos a népesség összessé
gével, s hogy a nyomorúságok okozója nem a túlnépe
sedés, hanem a magántulajdonon alapuló társadalmi 
berendezkedés." 

Jahn Ferenc a már idézett zárszavában Kassákot 
igyekezett megnyugtatni. „Természetes, hogy a mai 
rendszernek ezen hiányait nem akarjuk gyermekeink-
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ről való lemondással enyhíteni, amint ezt Kassák 
Lajos rólunk feltételezi." 

A költő felszólalásában nem Jahn Ferencre gon
dolt. Totis Bélának (egyik elfogulatlan rokonától tu
dom) több köze volt az abortuszhoz, mint a szocializ
mushoz. Tiltott műtétek miatt kényszerült elhagyni 
az országot, Franciaországba került, ahol a háború vi
harában nyomaveszett. 

Sajnos, jóslatai nem váltak be és sajnos nem érte 
meg félreismeréseinek felismerését. Szerinte az abor
tusz szabaddá tétele paradox módon növelni fogja a 
szülési vállalkozást. Azóta tudjuk mind a szovjet, 
mind a hazai példán, hogy a kérdés nem ilyen egyszerű. 
Bizonyos ponton az állam anyagi erejét szinte megha
ladó segítség is csak átmeneti javulást eredményez. 

Kassák Lajos szocialista szociológus logikája töké

letesen működött,, a kívánt termékenység és termelé
kenység mégsem következett be. Evidencia, hogy a 
Ratkó-korszak szaporodási voluntarizmusához vissza
térni többé nem lehet, ám abba sem törődhetünk bele, 
hogy az ország lakossága évente esztergomnyi lélek
számmal fogyjon, öregedjék. 

Ezért emeljük ki emléke előtti tisztelgésünk alkal
mával a demográfiai problémák iránti fogékonyságát 
és felelősségét. Az internacionalista művész nemzeti 
karakterét. Jóleső érzéssel fedezzük fel az 55 évvel ez
előtt megjelent kötetet, talán az utolsó dokumentu
mot, amelyben még Zsolt Béla és Kodolányi János, 
Fábián Dániel és Schönstein Sándor békésen megfértek 
egymás mellett. Ami azt jelenti, nyilván még nem volt 
népies-urbánus ellentét, amely később annyira meg
mérgezte a szellemi légkört és törött tükre lett az ország 
későbbi tragédiájának. 

Bár a kassáid életmű mérhetetlenül gazdag, ezt 
a cikkét mégis külön figyelemre méltattuk. Erről a 
gondról bizony jobb lenne aktualitása helyett csak 
befejezett múltidőben szólni. 

Az sem mellékes, hogy 85 esztendeje született az 
a Jahn Ferenc, akinek szemléletéhez költőnké a leg
közelebb állott, ő t nyilván avatottabb ismerői fogják 
méltatni. Fábián Dániel fejegyzései szerint „törékeny, 
beteg alkatában fegyelmezett szellem lobogott. Szelle
mét a szocialista meggyőződés fűtötte, forrósította át. 
Abban az értelmiségi környezetben, amelyhez tarto
zott, ez a páratlan erkölcsi fölénye biztosított neki elő-
kellő helyet." 

Az abortusz-ügyről vallott felfogásuk ma is helyt
álló, a nemkívánt terhesség ellen legjobb (és legveszély
telenebb) módszer a megelőzés, továbbá a szocialista 
berendezésű társadalomnak szüksége van önmaga bio
lógiai reprodukálására. 

A száz éve született művészben, az idén 85 eszten
dős lenne orvosban, s az 55 évvel ezelőtt megjelent kö
tetben mindezek elég világosan megfogalmazódtak. 

Ilyen demográfiai mutatók mellett tény- és létkér
dés rájuk hivatkoznunk. 
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