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Ha valakinek kedve támad az írott múltba visszatekinte
ni, az idő és tér koordinátarendszerében az egyik első metszési 
jont a folyamközi, ismertebb nevén mezopotámiai zónában 
aláiható, ahol Kr.e. a negyedik évezredből a babilónok és 

asszírok révén, illetve a szumir agyagtáblákon már fejlett me
dicina nyomait találjuk. Ki ne hallott volna Chammurapi hí
res törvényeiről, amelyeket Kr.e. 2250 körül fogalmaztak meg, 
s amelyeknek a 194. cikkelye kifejezetten a szülészet és a 
bábaság kérdéseivel foglalkozik. A törvénytétel 210. részében 
a következő olvasható: "ha valaki polgár terhes lányát veri 
meg, s az elvetél és meghal, öljék a tettes saját lányát". 

Mint a közel-keleti népeknél általában, a mesterséges veté
lés itt sem volt megengedett, melynek egyrészt misztikus val
lási, másrészt racionális demográfiai okai voltak. A törzsi élet 
erejét a sok gyermek biztosította, a túlnépesedés ellen pedig 
a háborúk, valamint a természetes kiválasztódás nyújtottak 
szigorú garanciát. Chammurapi törvénykönyvénél mintegy 
hétszáz évvel fiatalabb, a Kr.e. 1550 körüli időkből való a híres 
Ebers-papirusz. Ez tanúsítja az egyiptomi medicina, azon be
lül a szülészet-nőgyógyászat igen fejlett voltát, amellyel már 
csak a piramismenti bürokrácia vetekedett. Ősi gránit szob
rok közül különösen ismerős az űlő írnokfiú figurája. Ahol 
írnok van, ott írnivaló is akad bőven, így a fáraók hivatalnokai 
mindent rendeletekkel szabályoztak, köztük természetesen az 
abortuszt is, amelyet kategorikusan tiltottak. Az életképtelen
nek bizonyuló magzatok esetében viszont már Taigetosz szi
gorú szellemét előlegezték. Az Ebers-papirusz keletkezésének 
ideje egybeesik a zsidók egyiptomi fogságának a mózesi, tehát 
szabadulási fázisával. Ez a rendkívül tanulékony népcsoport 
magával vitte, majd saját talmudi-tórai törvényeihez igazítot
ta az egyiptomi medicina legjobb higiénés hagyományait. Mó
zes III. Könyvének 12. fejezete szerint nemcsak tiltották az 
abortuszt, de a fenyegető vetéléseket is igen eredményesen 
kezelték, például a szexuális élet szigorú szabályozásával. 

A kisázsiai, közel-keleti kultúráktól időben közelebbi, tér
ben távolabbi az indiai, amelynek brahmin korszaka a Kr.e. 
1000 körüli évekre esik, amikor két híres orvosuk: Susruta és 
Csaraka írták a szülészettel /is/ kapcsolatos müveiket. Úgy 
tűnik, az indusoknál akkor már magától értetődő volt az abor
tusztilalom. 

A szomszédos Nagy Mennyei Birodalomban, Kínában 
ugyanerre az időre esik Vang Dui Me műve, amely már igen 
árnyaltan ír a vetélésekről. Megengedhetőnek tartja abortív 
szer adását a betegségben szenvedő, a szűk medencéjű vagy a 
kihordásra még fiatal nőnek. Mint utólag kiderül, a drákói 
szigorúságú indus tilalom, valamint az árnyaltabban liberális 
kínai törvény demográfiai szempontból ugyanazt eredményez
te: hallatlan szaporaságot, erős túlnépesedést, jelezve, hogy a 
törvényeknek távolkeleten sem volt és ma sincs akkora népe
sedéspolitikai jelentősége. 

Öreg Európánk földjére a görög szigeteken és félszigeten 
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keresztül jött be a kultúrtörténelem, s az írott része a Susruta 
és a Vang Dui Me kortársaként ismert homéroszi eposzokkal 
kezdődik. Hogy az ember pszichéjéről és biologikumáról mi 
mindent tudott a mitológiai görögség, kiderül az Iliász és 
Odisszeia gyönyörűen gördülő hexametereiből. A medicina 
nagy kora viszont a Kr.e. 400-as években köszöntött Periklész 
athéni aranykorába, amikor a hatalmas hippokratészi mű ke
letkezett. Etikai summázata az azóta is érvényben lévő eskü
szöveg, amelynek harmadik bekezdésében olvasható: "és ha
sonlóképp nem fogok adni nőnek sem magzatelhajtó szert 
vagy csapot". Erre a passzusra hivatkozott később minden 
tiltó abortuszrendelet, akár profanizált, akár krisztianizált 
formában. A hellén állásfoglalás, mint mindenben, az abor
tusz megítélésében is rendkívül árnyalt, filozofikus és plura
lista. Már mitológiájukban megtörténhetett, hogy Aphrodité 
elpusztította Dyonisostól fogamzott petéjét, mielőtt Adonis 
hitvese lett volna. A hippokratészi eskü tiltja az aktív abor
tuszt, viszont Hesiodos megengedhetőnek tartotta szegénység 
esetén /szociális indok!/, Platón államérdekből a túlszaporo-
dás ellen, Aristoteles, ha a méhmagzat nem mutatja az élet 
jeleit, a stoikusok pedig egészen a születésig. A fentiekből ki
derül, hogy sokféle szemlélet létezett a görögöknél, ám a hip
pokratészi eskü csak önkéntes tilalmat tartalmazott. 

A rómaiaknál, akik kezdetben nemcsak ismereteiket, de 
szokásaikat, sőt az orvosokat is a görögöktől kölcsönözték /ma
ga Galénosz is hellén volt/, születést szabályozó rendelet Kr.u. 
9-ig szintén nem található. A híres szatíraíró Juvenalis sze
rint, Domitianus dekadens korában a vetélés főleg a gazdagok 
körében dívott, az időben előbbi Ovidius pedig tudni vélte, 
hogy a hajdan büszke római matrónák már mesterséges veté
léssel védekeztek a terhességgel járó, állítólagos alakvesztés 
ellen. Július Caesar pedig dohogott, mert lassan csak a pro
vinciákból kerültek ki az elitlégiók marcona harcosai, Augus-
tus császár aranykorában pedig még a jól kvalifikált flottái 
legénységet sem lehetett az Urbs környékéről összetoborozni. 

Ekkor született meg Kr.u. 9-ben a Lex Júlia et Papia-Pop-
pea, Papianus jogász irányításával. A Poppea névnek nincs 
köze Nero császár hírhedett hitveséhez, aki 66-ban szintén 
vetélés áldozata lett, miután minden diktátorok őse részegen 
hasbarúgta. Ez a Lex nem tiltó, hanem a házasságkötést ju
talmazó és a gyermekek számát progresszíve "premizáló" tör
vény, jelezve ezzel is a nagy cézár bölcsességét. Ezt a törvényt 
aztán Just inianus az összes többi társparagrafusával együtt 
eltörölte, beépítve ugyanakkor az 523-534 között kanonizáló-
dott Codex Just inianeus rendszerébe, amely később a köz- és 
magánjog minden területére kiterjedő Corpus Jur is Civilis 
alapját képezte. TBrténeti közhely, hogy amíg a hanyatló ró
mai birodalom pogány polgárai dekadens életmódhoz illően 
csak a testi élvezetekkel foglalkoztak, addig az új hit, a ke
reszténység annak ellentéteként csak a lelki élettel /és üdvös
séggel/ törődött. 

A középkori aszkétizmus térdódításával az abortusz jogi 
meg- és elítélése egyre inkább az egyházatyák kezébe kezd 
kerülni. így a rendkívül okos és toleráns Tertullianus atya 
/Kr.u. 200 körül/, aki a Bibliára támaszkodva igyekezte a bio
lógiai jelenségeket teológiai alapon magyarázni, még úgy fog
lalt állást, hogy a megtermékenyült petének 40 napig nincs 
lelke, tehát az első hat héten belül az abortusz nem bűn. A 40 
nap utalás Krisztus pusztai tartózkodására. A kereszténység 
hivatalos elismerése u tán mintegy száz esztendővel az azóta 
szentként tisztelt Ágoston atya a De Doctrina Christiana című 
művében még azt vallja, hogy a magzatnak csak a II-III. hó
napos korától van lelke, így az azon belüli abortusz még nem 
számít gyilkosságnak. Lényegesen változott a helyzet a kor
társ Aranyszájú Szent János /Chrysostomus/, konstantinápo
lyi pátr iárka állásfoglalásával, aki nemcsak a művi vetélést, 
de még a fogamzásgátlást, a védekezést is elítélte. A szintén 
keleti orthodox Basilius az abortuszt súlyosabb bűnnek tartot
ta a gyermekgyilkosságnál. A lelkiüdvösség érdekében pedig 
IV. Benedek pápa elrendelte a magzatnak méhen belüli meg
keres ztelés ét. Elhúzódó szülés esetén az erre való uta lás t 
Rácz Sámuel 1794-es Bábakönyvében is megtaláljuk. Az, hogy 
az egyházi és az orvosi szemlélet csak ri tkán volt szinkronban 
egymással, nem kíván több lenni a puszta történeti tények 
regisztrálásánál. 

Első hazai adatunk 1279-ből való, amikor a budai zsinat 
kiátkozta a magzatűző nőket. Ez egyben törvényenkívüliséget 
is jelentett. A meg- és elítélésben mégis a Werbőczi féle híres
hírhedt Tripartitum jelentett írásbeli változást, amennyiben 
a méhenbelüli jogvédelmet ad absurdum a halálbüntetés árán 
is biztosítani kívánta, a De secunda parte 43. titulusa szerint 
"Mindazonáltal tudnunk kell, hogy az asszonyok és nők ellen 
is abban az esetben, ha közülök valamelyik a férjét, szülőjét 
vagy saját magzatait gonoszul megöli vagy megöleti,...főben

járó ítéletet kell hozni és kimondani." A főbenjáró ítélet fej
vesztést jelentett, "jobbik esetben" létezett máglyahalál, mint 
a debreceni Szappanos Istvánné és leánya esetében anno 
1619. A világura V. Károly rendelete pedig elevenen való elfol-
delést írt elő. 

A Habsburg III. Ferdinánd császár 1656-os Praxis Crimina-
lisa a grave homicidium alól kiveszi az abortuszt, száz évvel 
később pedig Glatzinger Mihály lőcsei főorvos javaslatára a 
bevett gyógyszerek közül kitiltják a barackmag kivonatát, 
mert gyakran nagy adagban abortív szernek használják és 
halálos mérgezést idéznek elő. Ekkor 1768-at írunk és már 
csak két év választ el a Generálé norma ti vum in re Sanitatis 
nevű jogszabálygyűjtemény megjelenésétől, amely szabályos 
abortuszrendelelet tartalmaz. LinzbauerX. Ferenc hétkötetqs 
kódexének első tómusában olvasható: "Sem hajadonnak, sem 
férjes nőnek semmi ürügy alatt ne adjanak szert vagy taná
csot, amellyel akár holt, akár élő magzatot elhajtani lehet". A 
Mária Terézia idejéből származó Generálé normativum a bün
tetés mértékét nem írta elő. Értelmezése száz évig nem válto
zott, még a híres 1876-os XIV. törvénycikkely szövegében sem, 
noha ez az új magyar medicina első általános mérföldköve. A 
módosítás még sokáig váratott magára. Az 1878-ban kiadott 
büntetőtörvénykönyv, a híres Csemegi-kódex V. cikkelyének 
285. paragrafusa szerint: "A teherben lévő nő, aki méhmagza-
tá t szándékosan elhajtja, megöli vagy azt más által eszközöl
teti, ha házasságon kívül esett teherbe: két évig terjedhető 
börtönnel, ellenkező esetben három évig terjedhető börtönnel 
büntetendő." A 286*3s'*paragrafus szerint "aki a teherben lévő 
nő méhmagzatát annak beleegyezése nélkül szándékosan el
hajtja vagy megöli, öt évig terjedő fegyházzal büntetendő. Ha 
pedig ezáltal a teherben lévő nő halálát okozza: tíz évtől tizen
öt évig terjedhető fegyházzal büntetendő". 

Ezen szigorú rendelet lényegében 1949-ig nem változott. 
Ugyanis az 1929-es 43.000 sz. körrendelet ezt szószerint meg
ismétli, előbb a bábáknak, majd a 221/197. sz. kamarai ítélet 
szerint nem vehető fel a tagok sorába, ha valaki orvos az 
1878:V.tc.285. paragrafusában megfogalmazott vétség /tehát 
magzatűzés/ gyanúja alatt áll, míg ügyét a bíróság nem tisz
tázta. Akadnak azonban /pontosabban nem akadnak/ igen ér
dekes dolgok 1945 u tán is. Az 1946-48 közötti egészségügyi 
jogszabályok gyakorlatilag fellelhetet lenek. Sőt az a 
81/4/1952. Eü.Min. utasítás, amelyre később az 1953-as hivat
kozik, állítólag meg sem jelent. Az 1949-es új alkotmánytör
vény, amely az egészségügy intézését rövid időre még a Nép
jóléti Minisztérium hatáskörében hagyta, az abortuszrendelet 
régi szellemén annyit újított, hogy a hangsúlyt a legszélsősé
gesebb irányba tolta el, amikor pl. az anya- és csecsemővéde
lemmel foglalkozó 9. fejezetnél az irányítás helyett csakis az 
ellenőrzést hangsúlyozta. A kor paradoxonja, hogy amikor 
1950-ben a Népjóléti helyett az Egészségügyi Minisztérium 
megalakult, élére egy szövőnőt neveztek ki. A totális szigorítás 
elve 1953. február elsejétől fogalmazódott meg, amikor megje
lent a 8.100-2/1953. sz. utasítás a "méhűri beavatkozás, vala
mint az elvetélés bejelentésének és nyilvántartásának szabá
lyozásáról". Sztereotip szavai: "államügyészség, rendőrség, 
bűncselekmény, bűntett". Aláírás: Ratkó Anna sk., egész
ségügyi miniszter. 1953-ban közel háromszor annyian ültek 
börtönben abortusz miatt, mint 1938-ban, holott mindkét kor
mányzat a Csemegi-kódexet alkalmazta, csak más-más értel
mezésben. Ha a büntetések években mérhető súlyosságát 
mérjük össze, még nagyobb a kontraszt, a Johan féle irányítás 
javára. 

A politikai helyzet rövidesen változást hozott az abortusz
törvény megfogalmazásában is. A 8.100-9/1953. sz. utasí tás 2. 
pontja már így szól: "kivételesen megszakítható a terhesség 
akkor is, ha azt a terhes életkora vagy egyéb, rendkívüli mél
tánylást érdemlő személyi vagy családi körülményei indokol
ják". A terhességet csakis intézetben és csakis az első, illetve 
a másodfokú bizottság jóváhagyása alapján lehetett megsza
kíthatni, a kijelölt intézetek a klinikák és a megyei szintű 
kórházak szülészeti osztályai voltak. A fordulást ezen a téren 
is 1956 jelentette /természetesen szovjet példa alapján/, ami
kor az 1.047/1956.VI.3. sz. MT. határozat kimondta, hogy im
már járási szintű osztályokon is működjenek területileg ille
tékes AB-bizottságok, s a betegség, valamint a szociális indok 
mellé felsorakozott harmadiknak a mindenároni ragaszkodás. 
Nem betegség esetén viszont a költségek a terhest terhelték, 
cserébe a bizottság kötelessége volt a felvilágosítás. A fenti 
határozat 2.pontja előírja, hogy gondoskodni kell megfelelő 
fogamzásgátló szerek gyártásáról, amelyre, mint tudjuk, még 
jó tíz évig várni kellett. A2/1956/VI.24. Eü.M. rendelet szerint 
az AB-bizottság háromtagú legyen, egyike a városi főorvos, a 
két civil közül egyik lehetőleg szociálpolitikai előadó, a másik 
szakszervezeti funkcionárius. Ez a gyakorlat évtizedekig meg-
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maradt. Az interruptiót az engedély megadásától számított 
hét napon belül kellett elvégezni, a munkából való kimaradá
sért táppénz nem járt . 

Újabb módosítást jelentett az egészségügyi miniszter 
4/1973.XH.1. Eü.M. számú rendelete, ahol már engedély volt 
adható nemcsak egészségügyi vagy kriminális ok miatt, de 
akkor is, ha a no nem él házasságban vagy legalább hat hónap 
óta folyamatosan különél, ha nincs lakása, ha több, mint negy
ven éves, ha három vagy több gyermeke van, illetőleg szülése 
volt, vagy két élő gyermeke van és ezen kívül legalább egy 
szülészeti eseménye volt. Ismertethetnők még az 
5/1973.XII.5., és a 33/1973. Eü.M. sz. utasítást a terhesség-
megszakítási kérelem elbírálásáról, ám itt már könnyen ér
dektelen részletek felsorolásába tévedhetnénk. Közel két évti
zedes AB-bizottsági elnökként tanúsíthatom, hogy az utóbbi 
évtizedben már csak formai akadályai voltak a művi abortusz
nak, akár anyagilag jólszituált, gyermektelen házaspároknál 
is, a "kicsi vagy kocsi" kabarészintű áldilemmáját ideértve. 

A 76/1988/XI.3.MT rendelet már kiterjed a Magyarországon 
hosszasan tartózkodó nem magyar állampolgárokra is, ma
gyar férfi nem magyar házastársára, itt tanuló, illetve tartós 
munkaviszonyban dolgozó külföldiekre is. Az előzőekhez ké
pest könnyítés még a 35 éves felső korhatár, a környezettanul
mány helyett a tanúkkal való bizonyítása a fentebbi indikáci
óknak, stb. Az állam ekkor már szabályszerű adókulccsal dol
goztatva adóztatta meg a pusztítást. Külön megemlítendő 
még a 15/1988/XII.15. SZEM rendelethez csatolt l.-es számú 
melléklet, amely a magzatnál fennálló egészségi ok esetén 
részletezi az interruptio engedélyezési eljárását: a terhesség 
12. hetéig adható engedély a súlyos szellemi vagy testi fogya
tékossághoz vezető genetikai/teratológiai ár ta lom előfor
dulásának 10 %-nál magasabb valószínűsége esetén, a terhes
ség 20. hetéig, a diagnosztikai eljárás elhúzódása esetén pedig 
24. hetéig adható engedély a súlyos szellemi vagy testi fogya
tékossághoz vezető genetikai/teratológiai ártalom 50 %-ot el
érő valószínűsége esetén, illetve a terhességi kortól függetle
nül adható engedély a postnatalis élettel összeegyeztethetet
len rendellenesség fennállása esetén. 

Ami a jelent illeti, az 1988.-as rendelet van érvényben azzal 
a 64/1991 .XII. 17.sz. alkotmányjogi határozattal kiegészítve, 
hogy "az állam kötelessége védeni az állampolgárok életét, 
ezért az indokolatlanul elvégzett abortusz ellentétes az Alkot
mány szellemével". 

Az abortuszrendeletek nálunk emberjogi probléma helyett 
mindig inkább politikai kérdéssé váltak. Már Trianon előtt és 
u tán is, a Kárpát-medencében csökkent a magyar populáció 
aránya, ezért mind az orvosok, mind az írók egy jelentős része 
megkongatta a vészharangot, az egyke kérdése mellé egyéb 
szociális gondokat is felsorolva. Gondoljunk két abszolút kor
rekt és klasszikus könyvre, Illyés Gyula "Puszták népé"-re, 
valamint Johan Béla "Gyógyul a magyar falu" című művére. 
A Rákosi-korszak demográfiai téren is bizonyítani akarta a 
szocializmus "fennsőbbrendűségét", ennek érdekében semmi
lyen eszköztől nem riadt vissza. A legvidámabb barakk korá
ban ismét az írók, elsősorban Fekete Gyula folytatott külön 
küzdelmet demográfiai helyzetünk negatív tendenciái ellen 
/"Éljünk magunknak", 1972; "Véreim, magyar kannibálok", 
1992/. 

Végső summázatként megállapítható, hogy mindig létezett 
egy konzervatív és egy liberálisabb irányzat az abortusz
szemléletben, még a keresztény egyházon belül is, ám irrever
zibilisnek tűnő demográfiai tendenciák a történelem ismere
tében rendeletszigorításokkal már nem korrigáihatók. A szü
lési kedv oly irracionális valami, amit nem lehet 
paragrafusokkal serkenteni. Az irracionalitás viszont a rever-
zibilitást is tartalmazza, 150 éves hazai orvosi statisztikák rá 
a bizonyítékok. Ezért nézzük csak a rendeletek szintjén át 
abortusz-törvények történetét. 
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