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Az abortuszrendeletek története* 

A régi klasszikus medicina internacionális nyelvén: ha-
bent sua história omnes, vagyis mindennek megvan a ma
ga története. Miért lennének ez alól kivételek éppen az 
abortuszrendeletek, melyeknek előképei már a legrégibb 
kultúrák etnomedicinális szokásaiban és archaikus hagyo
mányaiban fellelhetők? 

írott orvostörténetünk első nyomait a mezopotámiai homok
zóna őrzi, ahol babilóniai, asszír és sumér agyagtáblák kerültek 
elő, s a rajtuk lévő ékírásos szövegekben a szakrégészek már 
abortív mixtúrákat is találtak. A Rawlinson-féle VII. sztélé a 
spontán abortus négy változatát négysoros versben rögzíti (1), 
mint az intim szférák ősi poézisét. A folyamközi birodalmak 
legintellektuálisabb uralkodója az a Hammurabi volt, akinek hí
res törvénykönyvére gyakorta hivatkozunk. A Krisztus előtt 2250 
körül kanonizálódott mű fejlett szülészeti ismeretekről tanúsko
dik (2), szigorúan ítéli meg a műhibákat, s ítéli el a művi vetélést. 
Szinte a lex talionis, az „életet életért" szigorával. 

Az ókori kultúrvilág Nílus menti részén különleges stá
tus illeti meg Egyiptomot. A fáraók földjén a fejlett orvosi 
műveltségek (a balzsamozás nagy bonctani és botanikai is
mereteket igényelt) agyagtáblák helyett már a praktiku
sabb háncstekercsek őrizték meg, közülük különösen híres 
a Kr. e. 1500 körüli Ebers-papyrus, ez a hieroglif írással 
rögzített orvosi emlék, mely az abortív szerek tárházának 
tekinthető (3). Ugyanakkor a turini papyrus olyan asszony 
ellen tartalmaz vádiratot, aki terhességét megszakította (1). 
Az életképtelennek bizonyult magzatok esetében viszont 
már Taigetosz szellemét előlegezték. 

Még többet foglalkozik a terhesség korai megállapítá
sával, sőt a magzat nemének meghatározásával a Kr. e. 
1350-ből fennmaradt Brugsch-féle papyrus, amely szokás
jogokkal szabályozza a szülészetet. 

Az Ebers-papyrus készítésével egy időben szabadult 
egyiptomi fogságából a Biblia népe, magával vitte, majd 
saját törvényeihez igazította a piramis menti medicina leg
jobb higiénés eredményeit. Zsidók, miként általában a 
közel-keleti népek, tiltották az abortuszt. Ebben a hagyo
mányos szaporodási kultusz és a racionális demográfiai ok 
egyaránt szerepet játszott, mert a törzsek erejét a gyerme
kek száma biztosította, a természetes kiválasztódás és a 
természetellenes üldözés ellensúlyozására. 

* Elhangzott 1992. június l-jén Esztergomban „A civil társadalom 
és az abortusz" című konferencián 

Orvosi Hetilap 134. évfolyam 12. szám 

A kis-ázsiai—közel-keleti kultúráktól időben közeleb
bi, térben távolabbi az indiai, melynek brahmin korszaka 
a Kr. e. 1000 tájára esik. Ekkor írta Susruta, majd Charaka 
a szülészettel kapcsolatos műveit (2). A magzatelhajtást a 
legnagyobb bűnök közé sorolták, s annak megfelelően 
büntették. 

A szomszédos nagy mennyei birodalomban, Kínában 
ugyanezen időre esik Vang Dui Me műve, mely már igen 
árnyaltan írt a vetélésekről. Megengedett az abortív szer, 
ha a gravida betegségben szenved, szűk a medencéje, vagy 
fiatal még a kihordásra (2). Harmadik évezrede konstatál
ható, hogy a szigorú indus tilalom és a liberális kínai felfo
gás demográfiai szempontból ugyanúgy túlnépesedést 
eredményezett. Vagyis az abortusztörvényeknek Távol-
Keleten távolról sincs akkora jelentősége. 

Európa földjére Hellaszon keresztül lépett a kultúrtör
ténetem, s annak írott része a Susruta és Vang Dui Me kor
társaként ismert homéroszi eposzokkal kezdődött. Perik
lész athéni aranykorában született a nagy hippokratészi 
életmű, melynek etikai summázata az azóta érvényben lé
vő esküszöveg. Harmadik sorában olvashatjuk: „nem fo
gok adni nőnek sem magzatelhajtó szert, vagy csapot." Ez 
etikai parancs és nem abortuszrendelet, mégis reá hivat
koznak a tiltó paragrafusok akár profanizált, akár krisztia-
nizált formában. 

A hellén állásfoglalás árnyalt és filozofikus, főleg nem 
egységes. Hesiodos az abortuszt megengedhetőnek tartja 
szegénység esetén, Platón államérdekből, túlszaporodás 
ellen (4), Arisztotelész: ha pl. a magzatmozgás megszűn
tével valószínű az intrauterin elhalás, a sztoikusok pedig 
mindaddig, míg a magzat meg nem született. A rómaiak 
kezdetben nemcsak ismereteiket, de szokásaikat és orvo
saikat is a görögöktől vették át (5), kivéve a hippokratészi 
esküt. Juvenalis szatírái szerint a vetélés elsősorban a gaz
dagok körében dívott (6), Ovidius tudni vélte, hogy a ró
mai nők védekeztek a terhességi alakváltozás ellen, Július 
Caesar dohogott, mert lassan csak a provinciákból kerül
tek ki a légiók marcona harcosai, Augustus pedig már a 
kvalifikált flotta legénységét sem tudta a Urbs környékéről 
összetoborozni (7). Ezért az ő idejében K. e. 9-ben Papia-
nus jurátus irányításával megszületett a Lex Júlia et Papia-
Poppea, amely anyagilag ösztönözte a gyermekvállalást. 
Ezt kanonizálta 523—534 között a Codex Justinianus, 
amely később a köz- és magánjog minden területére kiter
jedő Corpus Juris Civilis alapját képezte (8). 
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A középkori kereszténység 313-as milánói „legalizálása" 
előtt a harmadik század elején Tertullianus egyházatya volt az el
ső, aki abortuszügyben állást foglalt. Szerinte a megtermékenyült 
magzatnak 40 napig nincs lelke (2), ezért a vetélés még nem bűn. 
Krisztus után a 4. század végén nemcsak a Római Birodalom vált 
ketté, hanem a keresztény egyház abortuszmegítélése is. Míg 
nyugaton Szent Ágoston szerint a magzatnak csak II—ül. hóna
pos korától van lelke, így gyilkosságról nem beszélhetünk, addig 
a kortárs Aranyszájú Szent János konstantinápolyi pátriárka nem
csak a művi vetélést, de a terhesség elleni védekezést is elvetette 
(2). A szintén keleti Basilius pedig az abortuszt még a gyermek
gyilkosságnál is súlyosabb bűnnek ítélte. 

Kelet szigorú szelleme később átterjedt Nyugatra. V. 
Károly német-római császár „Halsgerichtsordnung"-}a. 
például az elevenen való elföldelést írta elő büntetésül (1). 

Magyary Kossá szerint Magyarországon először az 
1279-es budai zsinat helyezte törvényen kívül a magzatűző 
nőket (9). Ez azonban még nem jogi szabályozás. Első ko
difikált mű e téren Werbőczy hármaskönyve, amely 
1517-től a vetélést főbenjáró bűnnek ítélte. A második 
könyv 43. paragrafusa szerint „az asszonyok és nők ellen 
abban az esetben, ha közülük valamelyik a férjét, szülőjét 
vagy a saját magzatát gonoszul megöli, megöleti (mivel
hogy ez a hűtlenség vétkének számába esik), főbenjáró íté
letet kell hozni és kimondani" (10). 

A főbenjáró bűnért dekapitálás dukált, de ez talán „hu
mánusabb" volt, mint az V. Károly-féle élve eltemetés. 

Oldalági leszármazottja, ü l . Ferdinánd császár praxis 
criminalis-dL „grave homicidium", vagyis az emberölés 
kategóriájába sorolja az abortuszt (11), Glatzinger Mihály 
lőcsei főorvos a gyógyszerek közül kitiltatja a barackmag 
kivonatát, mert gyakran abortívumként használják (9). 

A megítélésben minőségi változást jelentett Mária Te
rézia regnálása idején a Generálé normativum in re Sanita-
tis megjelenése (12), mely e veszélyes műveletet elsősor
ban a bábáknak tiltja meg, tehát: „sem hajadonnak, sem 
férjes nőnek semmi ürügy alatt ne adjanak szert, vagy ta
nácsot, mellyel akár holt, akár élő magzatot elhajtani le
het" (11). E jogszabály tilt, de „életveszélyes" szankcioná
lást nem ír elő. 

A Generálé normativum több mint száz évig volt érvényben, 
rajta az új magyar medicina első korszerű jgoszabálygyűjtemé-
nye, az 1876-os XIV. törvénycikkely sem módosított (13). 

Erre az 1878-as keltezésű Csemegi-féÍQ kódex vállalkozott, a 
híres V. törvénycikkely, amelynek 285. paragrafusa szerint: ,,A 
teherben lévő nő, aki méhmagzatát szándékosan elhajtja, megöli, 
vagy azt más által eszközölteti, ha házasságon kívül esett teherbe: 
két évig terjedhető, ellenkező esetben három évig terjedhető bör
tönnel büntetendő." Aki a műveletet végezte és nyereségvágyból, 
az öt évig terjedhető fegyházzal „volt büntetendő" (14). Aki azál
tal a teherben lévő nő halálát okozta, 10-től 15 évig fegyházat kap
hatott. A Csemegi-féle kódex lényegében megegyezett az akkori 
európai normákkal, viszont az is tény, hogy nemcsak a két világ
háború között, de egészen 1956-ig érvényben maradt. 

Karolyi György professzor szerint az 1946-os és 
1948-as egészségügyi jogszabályok felleihetetlenek, a 
81/34/1952. eü. minisztériumi utasítás, melyre 1953-ban 
Ratkó Anna hivatkozott, állítólag meg sem jelent (15). 

A Rákosi—Ratkó-korszak drasztikus szigorításai, mint 
arra Jobbágyi Gábor rámutatott (16), a politikai bizottsági 

üléseken születtek meg. A kor diktátora kifejtette, hogy 
„nincs szükség új rendeletre, a meglévőket kell végrehaj
tani és egy-két elrettentő példát a sajtóban nyilvánosságra 
hozni" (16). Mint köztudott, nemcsak egy-két elrettentő 
példa volt és nemcsak a sajtóban. 

Ratkó rendelete, a 8100—2/1953. számú utasítás ugyan
ezen év febr. l-jétől lépett érvénybe. Ez tulajdonképpen be
jelentési és nyilvántartási kötelezettséget jelentett, de nem 
totális tilalmat. Mégis így értelmezték. Lampá László pro
fesszor és munkatársai egyik dolgozatában meglepő sta
tisztikai adatokat találunk. PL amíg 1938-ban 508 személy 
ült börtönben illegális abortusz miatt, addig 1953-ban 
1307, vagyis közel a háromszorosa (17). Még meglepőbb a 
súlyosság mértékének összevetése, mert amíg 1938-ban 5 
év fölötti elítélt egy sem akadt, addig 1953-ban 123, vala
mint hárman a 10 évet is meghaladták. Quod erat demonst-
randum: ez volt a különbség a Johan-féle, illetve a 
Rákosi—Ratkó-féle abortusz joggyakorlat között. 

Holott az 1953-as törvény után a 8100—9/1953. számú 
utasításban már „személyi vagy családi körülmények" is 
indokolhatták a megszakítást (18). 

A fordulatot az 1047/1956. VI. 3. számú minisztertaná
csi határozat jelentette, amikor a betegségi és szociális in
dokok mellé felvették a „megszakításhoz mindenáron való 
ragaszkodást" (19). Előírták az AB-bizottságok felállítá
sát, valamint azt, hogy gondoskodni kell a megfelelő fo
gamzásgátló szerek gyártásáról. Mely mint tudjuk, még tíz 
évig váratott magára. 

Az 1956-os rendelet főleg szovjet példa nyomán (16) 
már nem klasszikusan vett liberálisnak, hanem felelőssé
get aligha feltételező szabadosnak mondható, így a demog
ráfiai trendek negatív tendenciája nem utolsósorban Fekete 
Gyula író szívós munkája nyomán (20) az egészségügyi 
kormány részéről szigorítást eredményezett. A 4/1973. 
XII. 1. sz. rendelet az életkortól a lakáshelyzetig, az egész
ségügyi indoktól a különélésig, kiskorúnál a 18. hétig tör
ténő kitolásig pontokba veszi az engedélyezést, egészség
ügyi indoknál díjmentesen, házasságon kívül akár több 
ezer forintos illetékbélyeggel (21). 

Évtizedes AB-bizottsági elnökként tanúsíthatom: ez a 
szigorítás csak látszólagos volt, a másodfoki fellebbezés
nél gyakorlatilag mindenki elérte célját. Akár anyagilag jól 
szituált gyermektelen házaspárok, a „kicsi vagy kocsi" 
kabarészintű áldilemmáját is ideértve. 

A 76/1988. XI. 3. MT-rendelet az 1973-ashoz képest 
szélesebbre tárta a kapukat (22). 

Az életkor felső határa 40 helyett 35 év lett, kiterjedt 
a tartósan itt dolgozó külföldiekre, a nálunk tanuló diákok
ra, magyar állampolgárok élettársaira. A hat hónapos kü
lönélést és lakáshelyzetet tetszés szerint lehetett alkalmi 
tanúkkal bizonyítani. 

A 15/1988. XII. 15. SZEM-rendelet főleg a genetikai és 
teratológiai ártalmak várható voltára terjed ki (közben óri
ásit fejlődött az intrauterin magzatvizsgálat), továbbá 
könnyítés a különélés és lakáshiány tanúk nélküli bizonyí
tása (23). 

Napjainkban az 1988-as rendelet van érvényben, azon 
64/1991. XII. 17. sz. alkotmányjogi határozatokkal kiegé
szítve, hogy „az állam kötelessége védeni az állampolgá-

642 



rok életét, ezért indokolatlanul elvégzett abortusz ellenté
tes az alkotmány szellemével". Ami aligha fogja megvál
toztatni a korfa törzsének karcsúsodását. 

„A terhesség legitim és illegitim megszakítása kérdé
sének megvitatása világszerte szőnyegen van. " Olvashat
juk a Tauffer Vilmos professzor által 1934-ben benyújtott 
Szülészeti Rendtartásban (24), melyet ma sem lehetne 
pontosabban megfogalmazni. 

Közvetlen célunk az abortuszrendeletek történetének 
regisztrálása volt, közvetve pedig arra utalni, mindig léte
zett az írott orvostörténelem óta egy szigorúbb és egy sza
badabb abortuszszemlélet. India kontra Kína, egyiptomi-
izraelita kontra görög-római, Szent Ágoston kontra Arany
szájú Szent János, majd az egységes rendeletek: Generálé 
normativum és Csemegi-kódex kétféle értelmezése és gya
korlása. 

Annyi biztosan summázható; a szigorítások nem hoz
ták meg a remélt eredményt. Legalábbis történelmi távla
tokból nézve. 

Hogy mégsem vagyunk reménytelenül lehangoltak, ar
ra a ,,mindig lesz valahogy" önáltató szemléletén túl, az 
eddigi orvosi számítások és demográfiai elszámítások pél
dája biztat. 

Orvosstatisztikusaink az elmúlt században Fényes Elek 
és Körösi Kornél nevével fémjelzett iskolából jöttek, ám 
pl. az Orvosi Hetilap száz évvel ezelőtti számai ötven évre 
előre vetítve, már kihalásunkat prognosztizálták. 

Mégis: minden demográfiai drámával dacolva a ma

gyar nép Vörösmarty után szabadon: ,,megfogyva bár, 
d e . . . " létezik. 

József Attila szép szavait idézve ,,nekünk nyisson ajtót 
a reménység". 
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