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Magyarországon a védőnői ellátás és annak intézményrendszere a prekoncepcionális és 
várandós gondozás, illetve a szülés utáni gyermekágyi, újszülött, csecsemő és gyermekállátásban 
Európában, sőt globálisan is igazi sajátosság. A szülészettel és a női nemiség fizikai jelenségei- 
vel való foglalkozás időtlen időktől kezdve női szakmának számított, amelyet a bábák még a XIX. 
században is az őskori etnomedicina szintjén műveltek. Ugyanakkor az 1700-as évek, vagyis a Fel-
világosodás századának végén elméletileg már adottak voltak a feltételek ahhoz, hogy a bábaügy 
kilépjen a hagyományos keretekből. Johann Peter Frank (1745-1821) munkássága a súlypontot 
áthelyezte az anya és csecsemővédelem kérdéseire, és a politikailag komplex demográfiai gon-
dolkodására. Magyarország is ezt az utat követte. Ennek bizonyítéka az 1790-ben összehívott 
országgyűlés szakbizottságának megbízatása egy korszerű egészségügyi törvény és végrehaj- 
tási rendelet összeállítására. A bizottság 1793-ban előterjesztett anyaga eddig feltáratlan volt 
a szűkebb szakmai közvélemény előtt is. Valójában ez a munka nyitotta meg az utat a személyi 
állományában és szervezettségében is legkorszerűbb mai védőnői rendszerünk előtt Magyar- 
országon. A kezdetre azonban még várni kellett, a XIX. század közepén Semmelweis Ignác (1818-
1865) fellépéséig.  

In Hungary, concerning the antenatal and 
pregnancy care further the childbed, neona-
tal, infant and children care there is a global 
specialty called the Maternity and Child Health 
Service. Caring for obstetrical and female  
sexual problems was a female business 

since ages practiced by midwives on the 
same prehistoric level even at the end of the 
19th century. Parallel, already at the end of  
700s i.e. the century of the Enlightenment  
conditions were met to transform the  
obsolete practice of traditional midwifery. Works  

Abstract

Összefoglalás

Kulcsszavak: védőnői ellátás története

Keywords: history of the health visitor service  

DOI hivatkozás: https://doi.org/10.56077/AP.2022.1.1

https://doi.org/10.56077/AP.2022.1.1
https://doi.org/10.56077/AP.2022.1.1


6 7

Európában a szülészet és a humán reprodukcióval 
kapcsolatos női problémák kezelése még a XVIII. 
század végén is a kőkorszaki etnomedicina módsze-
reivel történt. Ezek jellemezték a bábák által végzett 
prekoncepcionális és várandós gondozást, a szülés- 
vezetést és a szülés utáni gyermekágyi, újszülött, 
csecsemő és gyermekállátást is. Szövődményes szülé- 
seknél a bábákat szülésmesterek segítették, akiket 
bábamesternek vagy férfi-bábának neveztek. Erede- 
tileg céhes-iparos sebészmesterek voltak, de szülész- 
mesterségből is képesítést szereztek. Munkájukról az 
alábbiakban még részletezendő 1753-as Prágai rend-
tartás1 IV. fejezetének 6. bekezdéséből értesülhetünk. 
A bábák kötelessége volt, hogy „olyan esetekben, 
amelyekben a magzat elhal az anyaméhben, az anya 
azonban életben marad, az észlelés után azonnal hív-
janak egy tapasztalt orvost vagy seborvost, hogy az 
anya megszabadulhasson a halott magzattól, illetve  
a magzatot, ha még életben volna, a megfelelő segéd-
lettel világra hozhassák, és így életben tarthassák.”  
Megjegyzendő, hogy a prágai szabályozás a kötelező 
segítségkérést a méhlepény leválásával kapcsolatos 
zavarokra is kiterjesztette. Az első esetben a magza-
tot darabolással kellett eltávolítani a méh űrteréből. 
Második esetben a „megfelelő segédlet” a klasszikus 
császármetszést jelentette, amelyet közvetlenül az 
anya halála után végeztek a még életképes magzat 
megmentésére. Mindezeken túl, a szülésvezetésnek 
voltak olyan megoldásai (pl. bonyolultabb műfogások 
a magzat kifejtésénél, vagy fogók alkalmazása), ame- 
lyekhez csak a bábamesterek értettek, de ezeket  

a prágai rendelet, miután nem szakkönyv, hanem  
jogszabály volt, érthetően nem tartalmazta.
A korai újkorban az egyetlen jelentős technikai in-
nováció a szülészeti fogó szerkesztése és alkalmazása 
volt az 1620-as évektől. Megalkotása az angol királyi 
udvarban is bejáratos Peter Chamberlen (1601-1683) 
nevéhez fűződik, a gyakorlatot azonban a fia, Hugh 
Chamberlen (1630-1702) tette szakmai és üzleti siker- 
ré. Az utóbbi érdekében Hugh és azonos nevű fia 
(1664-1728) is szigorú titkosítást alkalmazott a mun-
ka során. „Mindig két ember kísérte, akik aranyozott 
ládikában hozták a fogót. A szülő asszonynak ezután 
bekötötték a szemét, a bábát kiküldték, és amikor  
a foagót elővették, csengettyűkkel és fadarabokat 
összeütve zajt csináltak, hogy mások a fogó fémes 
hangját nem érzékelhessék”2 Ilyen módszerrel a titkot 
az 1700-as évek első harmadáig sikerült megőrizni, 
azonban a szülészeti fogót a század végén már a ma- 
gyarországi sebész-szülész mesterek is alkalmazták.  
A helytartótanács 1786-ban egy tételes jegyzéket is 
tartalmazó rendelettel3 tette kötelezővé, hogy lega- 
lább minden vármegye szülészeti fogókat is tartal-
mazó teljes eszköztárral rendelkezzék.
A fentiektől függetlenül Magyarországon a tömeges 
ellátást úgynevezett II. osztályú „műveletlen falusi 
bábák” végezték, de nemcsak ők, hanem az orvosi 
szakma is tehetetlen volt a koraszülésekkel és a jelentős 
perinatális illetve újszülött halálozással szemben. 
Statisztikai adatunk ugyan nincs erre az időszakra, 
azonban az alábbiakban tárgyalandó szükségkeresz-
telés aprólékos szabályozása, a hitéleti szempontokon 

Közvetlen előzmények a XVIII. század végéig

of Johann Peter Frank (1745-1821) highlight-
ed the priority of maternity and child health 
by complex political approach of the scientific 
demography. Hungary understood this historic 
challenge. As a result, the Parliament delegated  
a special commission to issue a new health 
act and a mandate to its implementation.  
Documents of this commission were pub-
lished ready in 1793, however however they  

were not analysed even in the closest  
scientific circles to our present days. Indeed,  
these documents opened the way for Hungary’s  
most developed maternity and child health  
service with appropriate human and material  
resources. Nevertheless, essential changes  
started first with Ignaz Semmelweis (1818-
1865) in the middle of the 19th century.
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túl arra is utalt, hogy sok újszülött nem érte meg az 
egyhetes kort, amikor a templomban ünnepélyes  
keresztségben részesülhetett volna. Ilyen körülmények  

között, a jelentős csecsemőhalálozással is sújtott né- 
pesség fogyását csak a mai fogalmaink szerinti extrém 
magas teljes termékenységi arányszám ellensúlyozhatta.

Számos korábbi helyi és egyidejű szabályozás mellett 
1745-től Magyarországon a teljes királyságra kiterjedő 
hatáskörrel először a Torkos-taxa4 szabályozta a többi 
között a bábaság intézményét is. A hét bekezdésből 
álló „Utasítás, amelyet a bábák kötelesek betartani”, 
jellegzetes középkori vonásokat örökített át a korai 
újkor végére. A többi között ilyen volt a katolikus 
szükségkeresztelés5 általános kötelezővé tétele, vagy 
az újszülött egy másik újszülöttre való kicserélésének 
tilalma. A szükségkeresztelést a szülést vezető bába 
végezte abban az esetben, ha nagyon is valószínű 
volt, hogy a magzat szülés közben, vagy az újszülött  
a szülés után közvetlenül vagy 1-2 napon belül meghal 
az ünnepélyes templomi keresztelés előtt. Homogén 
katolikus környezetben a bábáknak ez a kötelezettsége 
nem okozott gondot, Magyarországon azonban a ró-
mai katolikusok mellett a protestánsok (lutheránusok, 
kálvinisták) is nagyon erős felekezeti háttérrel ren-
delkeztek, és természetesen a zsidó hitközségek is jelen 
voltak. A protestáns dogmatika (különösen a kálvinis-
ta) egyértelműen ellenezte a szükségkeresztelést. Ez ál-
landó konfliktus forrása volt, ha katolikus családoknál 
a szülést protestáns bábák vezették, vagy protestáns 
családokhoz csak katolikus bábát lehetett hívni.  
A szentségekkel volt kapcsolatos a szülő nő halál-
hoz közeli állapotának közlése a bába által „nehogy 
a szülés közben lévő asszony elveszítse az örök üd-
vösséget”. Mai nyelvre lefordítva ez azt jelenti, hogy 
értesíteni kellett a plébánost, aki a szülő nőnek feladta 
az utolsó kenetet (ma a betegek szentségét). 
Habsburg birodalmi szinten még az 1753-ban meg-
jelent Prágai rendtartás is azt jelezte, hogy a vallási 
dogmatikai kérdések súlya azonos volt a szülészeti 
szakmai igazgatásával. A szükségkertesztelés csak 

egy volt a 11 fejezet közül, de a terjedelmes hivata-
li bábaeskütől eltekintve a teljes szövegnek csaknem  
a felét foglalta el. A rendtartás, amelyet Csehország-
ban, majd később az örökös tartományokban is 
kötelezővé tettek, tehát pontosan tükrözte a bába- 
sággal kapcsolatos birodalmi gondolkodás változat-
lanságát. 
A Torkos-taxa szerint a szakmai igényesség zálog-
jaként a bábák csak akkor gyakorolhatták a szülészetet, 
ha bábamesterségből a területileg illetékes törvény-
hatóságot képviselő tisztviselők és hatósági orvos előtt 
eredményes vizsgát tettek. Ehhez csatlakozott annak  
a nyilván hagyományos gyakorlatnak a tiltása, misze-
rint a bábák a tanoncaiknak és a segéd-bábáknak 
önálló működésre engedélyt nem adhattak.
A Prágai rendtartás szerint a birodalom fejlettebb 
területein a városi bábáknak egyetemi szervezésben 
szülészeti tanfolyamokat tartottak, amelyek kötelező 
alkalmassági vizsgával zárultak, az eredményességet 
tanúsító oklevéllel együtt. Egyáltalán nem mellesleg, 
ugyanezen tanfolyamokon az orvostanhallgatóknak 
és a sebészmestereknek is kötelező volt a részvétel.  
Az örökös tartományok fejlettsége persze viszonylagos 
volt, ugyanis a vidéki bábák szaktudását ezekben is 
a területileg illetékes physicus (tisztiorvos) ellenőrizte, 
aki erről beszámolt az orvosi fakultásnak, tehát az 
oklevelet végső soron ilyen esetekben is az egyetem 
állította ki. Oklevél nélkül szigorúan tilos volt a hely-
hatóságokban tanulatlan „nőszemélyeknek” működé-
si engedélyt adni. A bábák szakmai tevékenysége 
nemcsak a szülés levezetésére, hanem „általában 
nőszemélyekre” terjedt ki, vagyis mai fogalmaink  
szerint nőgyógyászati gyakorlatot is folytattak. Továb-
bá feladatuk volt a szülést követő 6 héten át a nők és 

A Torkos-taxa (1745) és a Prágai rendtartás (1753)

Bábáktól a komplex anya és csecsemővédelemig
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A Torkos-taxa után következő országos rendelet a Ma- 
gyar királyságban 1770. október 4-én lépett hatály-
ba, Generale Normativum in Re Sanitatis (GNRS) néven6.  
Ez a Habsburg birodalom átfogó egészségügyi fősza-
bályzatának hazai adaptációja volt, a Helytartótanács 
kiadásában. A működési engedély megszerzése előtti 
kötelező vizsgáztatásban figyelemre méltó változtatás 
volt, hogy a vizsgát „valamely helybéli bábamester” 
előtt kellett letenni, és a törvényhatósági tisztiorvos 
csak ennek hiányában vált illetékessé. Másfelől a kor- 
mányzat megfelelő tananyagról is gondoskodott  
a bábák részére. A tanuláshoz az alapanyagot Johann 
Nepomuk Krantz (1722-1799) főként bábáknak írt, 
1765-ben Bécsben német nyelven kiadott „Bevezetés 
a valódi és megalapozott bábamesterségbe” című 
műve szolgáltatta.7 Magyar fordítását Weszprémi  
István (1723-1799) készítette el, és „Bába mesterségre 
tanító könyv” címen jelent meg 1766-ban Debrecen-
ben.8  Sajnos, a legnagyobb gondot az okozta, hogy  
a többnyire írni és olvasni sem tudó parasztasszonyok 
a szükséges tudást többé-kevésbé úgy sajátították el, 
hogy egy legalább olvasni tudó férfi vagy nő a szöveget 
előttük hangosan felolvasta. Weszprémi kitüntetésben 
is részesült Mária Terézia magyar királynőtől (1740-

1780), aki a szülészet ügyét különösen a szívén viselte. 
A mélyen vallásos katolikus királynő természetesen 
nem tudhatta, hogy a református Weszprémi igencsak 
„kreatív” módon fordította az eredeti szöveget, és  
a protestánsok szerint nem gyakorolt szükségkeresz-
teléssel foglalkozó részeket egyszerűen „kigyomlálta” 
Krantz eredeti anyagából. 
Az 1770-es jogszabály a valós helyzet alapján tudo- 
másul vette, hogy vizsgázott bábákkal minden 
települést nem lehet ellátni az országban, ezért enge- 
délyezte, hogy „kettő vagy három helységre össze-
vontan” alkalmazzanak ilyen bábákat. Visszatérő 
elem volt a józanság (mint a részegség ellentéte) és  
a szükségkeresztelés előírása, továbbá a magzat- 
elhajtás tilalma, amelynek megsértése esetén a GNRS 
a halálbüntetést is kilátásba helyezte. Itt jelenik meg 
először, hogy a bábák igazságügyi szakértőként is 
igénybe vehetők, ma úgy mondanánk, hogy a nő- 
gyógyászati és szülészeti esetek jogi elbírálásában. 
Különös rendelkezés volt a bábák házának jól látható 
cégérrel való jelzése, amiből később közigazgatá-
si viták is keletkeztek, mivel egyes kihelyezett táblák  
úgymond szeméremsértőnek találtattak.

Két évtizeden át a GNRS hatályba lépését követően, 
a többi között a bábaságot illetően sem, került sor 
a rendelet általános felülvizsgálatára. A Habsburg 
központi államigazgatás ezt szülészeti szakmai 
és oktatásigazgatási szempontból sem tartotta 
szükségesnek. Ugyanakkor egyes részterületeket sza- 
bályozó rendeletek a szülészetben szakmai és köz- 

igazgatási szempontból is további jelentős segítséget 
nyújtottak a bábáknak a GNRS-ben előírt vizsgára 
való felkészüléshez. Szakmailag jelentős gondot 
okozott, hogy a szülészet fejlődése elsősorban a férfi 
bábamesterséget érintette, és a szülészeti tankönyvek 
inkább ezzel a területtel foglalkoztak. Így vált egyre 
terjedelmesebbé az anya vagy a magzat halála utáni 

Generale Normativum in Re Sanitatis – 1770 

Az 1793-as új egészségügyi törvény tervezetének előzményei 

az újszülöttek gondozása. A modernizáció jeleként az 
újszülöttek kicserélésének archaikus bűncselekménye 
már nem kapott helyet az 1753-as szövegben, de az 
ősi etnomedicina maradványaként tilos volt „babonás 
mondásokat, testmozdulatokat vagy szereket” alkal-
mazni. Sőt, a bábák „hivatalos munkájukon kívüli 

pénzkereső foglalkozásokat” sem folytathattak. Ebben 
a tekintetben a szöveg nem ad semmilyen támpontot 
ennek a munkának a természetére nézve. Másfelől, 
valószínűleg gyakori volt a részegesség a bábák között, 
ezért szigorúan tilos volt munkájuk során „túlzott 
mértékben bort és erősebb italokat” fogyasztani.
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nagy műtéti beavatkozások leírása (császármetszés, 
és a méhben elhalt magzat darabolásos eltávolítá-
sa). Kitűnő könyv volt például Raphael Johann  
Steidele (1737-1823) szerzőségével „A bábamesterség 
tankönyve”, amelyet az 1775-ös német első kiadás9 
után 1777-ben Bécsben magyarul is kinyomtattak. 
Steidele azért kapott 1774-ben rendkívüli tanári 
állást Bécsben, hogy a vidékről felhozott sebészmes-
tereket és bábákat oktassa, és szülészeti gyakorlato-
kat is tartott a Szentháromság Kórházban. Sajnos  
a könyv a magyar kiadásával együtt sem volt alkalmas 
a hazai bábák oktatására. Ezért jelent meg 1778-ban 
egy rendelet, amely szerint a Budai Királyi Egyetem 
professzora Plenk (Plenck) József  Jakab (1739-1807) 
egyszerűsített és célzottan a bábák részére összeállí-
tott kis könyvének terjesztését tette kötelezővé.10 Egy 
újabb, 1784. november 15-én kelt helytartótanácsi  
határozat11 már II. József  (1780-1790) uralkodása  
idejében, Mocsy Károly (1750-1806) sebész-és szülész- 
mesternek, a királyi egyetem korrepetitorának  
magyar nyelvű „A bába mesterségnek eleji” című kis 
könyvének12 kötelező használatát rendelte el a ma- 
gyar lakosságú törvényhatóságokban. Mocsy Károly 
a könyv előszavában arra hivatkozott, hogy a műve 
valójában annak a német nyelvű könyvnek a fordítá-
sa, „amelyikből a német bábák exámenre készülnek”, 
de nem tartotta szükségesnek, hogy az eredeti anyag 
szerzőjét megnevezze.
Két évtized alatt az is kiderült, hogy a hazai viszonyok-
hoz képest oktatásigazgatási szempontból a GNRS 
túlzó követelményeket fogalmazott meg a bábák-
kal kapcsolatban. Sőt ezt még tetézte is az egyetemi 
mestervizsga kötelezővé tétele a nagyszombati egye-
temen alapított orvosi kar statútuma alapján.13 Nyol- 
cadik pontja szerint „ezen túl sebészmesterek és 
bábák sem kaphatnak engedély szakmájuk gyakor- 
lására előzetes egyetemi tanúsítvány nélkül.” Tel-
jesen nyilvánvaló volt, hogy a magyar vidéki közál-
lapotok ismeretében ezt nem lehetett teljesíteni, 
persze a birodalom Magyarországon kívüli fejlet-
tebb területein sem. Ezért az eredeti főszabályza-

thoz kiadott 1773-as kiegészítés14 a kisebb vidéki 
településen dolgozó bábáknak jelentős engedményt 
adott. Az eredetileg előírt magasabb szakmai szintet 
csak a városokban tették kötelezővé. „Akik nagyobb 
városokban vagy vásári forgalommal rendelkező 
helyen kívánnak letelepedni, feltétlenül valamely 
örökös tartományi vagy országbeli egyetemen köte-
lesek szigorú vizsgáztatás keretében bizonyságot ten-
ni tudásukról és szakmai jártasságukról.” Több mint 
tízéves átmeneti enyhítés és türelmi idő után azon-
ban egy 1784-es rendelet15 visszatért az egyetemi 
vizsga követelményéhez, az engedélyezési eljárásban 
„általánosan tapasztalható hiányosságok” miatt. Azt 
követelte, hogy egyetemi vizsgabizonyítvány nélkül  
a bábák ne folytathassanak gyakorlatot. Csupán 
három és fél évet kellett várni az újabb engedményre, 
miszerint a „Budától és Pesttől nagyobb távolság”-ra 
lakó falusi bábákat a helyi törvényhatóság szülészet-
ből is vizsgázott sebészmestere oktatta. A tanfolyam  
után vizsgára voltak kötelezve a sebészmester és  
a tisztiorvos előtt, majd csak mindkettőjük aláírásával 
hitelesített bizonyítvánnyal dolgozhattak. A nagyobb 
távolság „Budától és Pesttől” egyfelől arra utal, hogy 
az egyetem 1777-től már nem Nagyszombatban 
működött, hanem az ország földrajzilag is központi 
régiójában. Ennek ellenére tekintélyes volt a távolság 
a periférikus részekből, így az útiköltségeket még  
a jobban kereső bábák sem tudták megfizetni. Ennek  
az akadálynak az elhárítását szolgálta egy 1788-ban  
kiadott rendelet,16 amely szerint a „Pestre utazó bá- 
báknak a vármegyei vagy a városi pénztárból az 
oda- és visszaútra is állomásonként 40 krajcárt kell 
folyósítani, de a visszaútra csak abban az esetben, ha 
a vizsgát eredményesen letették és így ezt az összeget 
megszolgálták.”
Miután nagyon sok, több évtizedes tapasztalat-
tal rendelkező bába élt a kisebb településeken, még  
a fentieken túl is engedményeket kellett tenni.  Ezért 
egy 1788-as rendelet17 szerint azok a „bábák, akik  
(az egyetemi vizsgát előíró) 1770-es rendelet előtt 
állandó lakóhellyel rendelkeztek, és kötelességeiket 
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gyakorolva mindig tetszést arattak, továbbá a törvény-
hatóság és a saját községük kiadásában olyan tanúsít-
ványt mutatnak be, miszerint munkájukat közmege-
légedés mellett végezték, mentesülnek az egyetemi 
vizsgakötelezettség alól”. A többi között ez az enged-
mény is korlátozta a közigazgatást abban, hogy a várme- 
gyék minden egyes járásában legalább egy olyan 
bábát állítsanak hivatalba, aki egyetemi oklevelet szer- 
zett. Egy 1784 óta hatályos rendelet18 a sebészek- 
hez hasonlóan a bábákat is I. és II. osztályba sorolta.  
Az elsőbe nemcsak azokat vették fel, akik az egyete-
men vizsgáztak, hanem azokat is, akik erre ígéretet 
tettek. A II. osztályba „műveletlen falusi bábák” tar-
toztak, akiket szakmailag segédbábának minősítettek. 
Városi körülmények között a segédbábák valójában 
az utánpótlást jelentették. Például 1784-ben Budán 
10 másodosztályú bába működött a 12 első osztályú 
mellett.19 
Amint a fentiekből is kitűnik, szakmai igyekezetben 
és persze kompromisszumokból sem volt hiány a bá- 

baság ügyében, tehát ettől még elfogadható lett vol-
na a GNRS, azonban a magyar törvényhozásnak 
nem általában az egészségügyi szakmaisággal volt 
gondja. Elsősorban azt nehezményezték, hogy főként  
a járványügyi rendelkezések miatt sérült az ország 
szuverenitása, de tehetetlenek voltak, mivel Mária 
Terézia, mint magyar királynő (1740-1780) 1765-től 
rendeleti kormányzást vezetett be, és nem hívta össze 
az országgyűlést. Utódja a trónon, II. József  (1780-
1790) is csak halálos betegen tett erre ígéretet, amelyet 
végül is II. Lipót (1790-1792) váltott valóra. Mellőzve 
a történelmi részleteket, az 1790-ben összehívott 
országgyűlés előtt olyan hatalmas méretű törvény-
hozói munka tornyosult, hogy annak előkészítésére 
a LXVII. tc. alapján bizottságokat hoztak létre.  
Az egészség ügyével is foglalkozó közpolitikai bizottság 
1793-ban fejezete be azt a munkát, amelynek ered-
ményeként a GNRS helyett egy új egészségügyi 
törvénytervezetet és annak végrehajtásáról szóló  
rendeletet is előterjesztett.

A jogalkotói szándékot részletesen kifejtő 1793-as jog- 
szabály tervezet radikális fordulatot hozott a hagyo-
mányos bába-rendelkezésekkel szemben. Az egész 
tervezet két részből állt. Készült egy 13 szakaszból álló 
rövid törvénycikk tervezet az „egészség ügyében”, és 
ennek alapján egy terjedelmes rendelettervezet „köz- 
igazgatási rendszabályok az egészség ügyében” cím-
mel. Mindkettő latin nyelvű teljes szövegéről, magya- 
rázatokkal együtt fordítás és részletes feldolgozás is 
készült.20 Végül a rendi országgyűlés a XVIII. század-
ban az előterjesztéseket nem vette napirendjére. 
Legközelebb az 1827. évi országgyűlésen merült fel 
a közegészségügy tárgyalása, de annak VIII. törvény-
cikke „a bizottsági munkálatok további rendszeres 
tárgyalását” a következő országgyűlésre halasztotta.21 
Ez a halasztás az egészségügyet illetően csaknem 50 
évig tartott, ugyanis a GNRS-t követő újabb átfogó 
szabályozást a törvényalkotás csak a kiegyezés (1867) 
után az 1876. évi XIV. tc.-ben fogadta el.
Az 1973-as törvénycikk tervezet 5.§-a foglalkozott 
külön a bábákkal, és a valós viszonyokat tudomásul 

véve úgy rendelkezett, hogy „minden településen egy- 
egy olyan bába legyen, akit a sebész és a vizsgázott  
bába oktatott ki, majd az orvos képesítette”. Járáson- 
ként viszont legalább egy olyan vezető bábát kellett  
volna hivatali állásba venni, akit egyetemen vizsgáztat-
tak. Az igazán új szemlélet nem a törvénycikk tervezet-
ben, hanem a végrehajtásról szóló rendeletben jelent 
meg. Humánegészségügyi része 3 fejezetből állt, de 
ezek közül a „Gondoskodás a szülő nőkről és a gyer- 
mekágyasokról” című I. fejezetet helyezték a legelső 
helyre. Tévedés volna azonban azt gondolni, hogy  
a bábaság a szülészeti szakma tudományos jelentősége 
miatt került volna ilyen kiemelt kodifikációs helyre. En-
nek oka a Felvilágosodás századának gazdaságfilozó-
fiai és hosszabb távú katonai stratégiai gondolkodása 
volt. Másfelől a bizottság nem foglalkozott vallási vagy 
erkölcsfilozófiai kérdésekkel, így a házasságon kívüli  
kapcsolatból származó terhesség és a leányanyák szü- 
lésének ügyét sem tárgyalta az I. fejezetben. Ezeket 
más rendeletekbe foglalták, az egyházi alapítványok 
vagy a közpénzekből létesített kórházak kapcsán.  

A bábaság ügye az 1793-as jogszabály tervezetben
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Ugyanakkor szakmailag lesújtó vélemény jelent meg 
a tanulatlan bábákról, bár ez nem került át a rende-
let végleges szövegébe, így valójában jogalkotói kom-
mentárnak tekinthetjük. „Gyakorta még a mérsékel- 
ten erőszakos beavatkozás is sérüléseket okoz magának 
az anyának és a közösség hasznos tagjaként születő-
ben lévő gyermeket nyomorékká teszi, vagy az életét is  
kiolthatja. Így a szakmai alkalmatlanság olyan utó- 
dokat eredményez, akik torz és fogyatékos, továbbá  
önálló életvitelre alkalmatlan állapotukban a közös- 
ségnek inkább hátrányára mintsem előnyére lesznek”. 
Miután a GNRS-t követő több mint 20 évben érdemi 
áttörés nem történt a bábák szakmai képzésében,  
a tervezet 2. bekezdése ennek az az időszaknak az ok-
tatási gyakorlatáról nyílt bírálatot fogalmazott meg. 
„Össze kell állítani egy olyan könyvet, amely nem 
tér ki az anatómia minden részletkérdésére, hanem 
a legegyszerűbben, a tanulatlan nőszemélyek fel-
fogóképességéhez igazodva, semmi mást nem tartal-
maz a következőkön kívül.” Itt egy 3 tételből álló felso-
rolás következett, amely szerint csak arra van szükség, 
hogy mit kell tenni a szokványos, szövődménymentes  
szüléseknél, mikor kell szakembert hívni, és hogyan 
kell ellátni az újszülöttet.
Megjelent egy határozott szándék a bábaságon belül 
a tömeges személycserére is, miután nyilvánvalóvá 
vált, hogy radikális változást csak így lehet elérni. 
A mezővárosokban és falvakban „olvasni képes”, 
józan és erkölcsös fiatal nőket kellett képzésre kije- 
lölni. Ugyanakkor a „már élemedett korú és meg-
fáradt asszonyokat, akik a körülményekhez mérten 
kevésbé alkalmasak a szükséges segítség nyújtásához” 
kötelezően el kellett tiltani a szakma gyakorlásától.  
A tervezet az oktatás rendjét is részletesen szabályozta. 

Minden járásban, a téli időszakban néhány hetet kel-
lett kijelölni tanfolyam céljára, amelyen az összevívott 
területi bábákat az egyetemen vizsgáztatott járási 
bába elméletben és gyakorlatban is oktatta. Utóbbira 
a helyben bekövetkezett szülések kapcsán került sor, 
majd a bábák a vármegyei tisztiorvos előtt vizsgázva 
kaptak engedélyt a szakma gyakorlására.
Új elem volt a tervezetben, hogy a bábák kötelesek 
voltak jelenteni a ragályos betegségeket, továbbá azt is, 
ha „a házastárs vagy bárki más által okozott kegyetlen 
bántalmazás hatására” vetélés következett be. Utób-
bi esetben „az erőszak legcsekélyebb észrevehető jele 
esetén” az anya és az elvetélt magzat holttestét sem 
lehetett eltemetni a részletes sebészi szemlézés előtt. 
Végül új elem volt a szoptatós dajkák jogszabályi meg-
jelenése, akik egészségi állapotának alkalmasságára  
a bábáknak külön figyelmet kellett fordítani.
Jóllehet, a fentiekben említettek szerint a tervezet-
ből soha nem lett hatályos joganyag, a század végére  
a csecsemőgyilkosságok növekvő száma egy célzott  
intézkedést mégis kikényszerített. Erre hivatkozva egy 
„szülőházakról” szóló 1799-es helytartótanácsi ren-
delet22 szerint Magyarországon, ahol más lehetőség 
nem volna „olyan közintézmények építését kell elő- 
mozdítani, ahol az érintett nőszemélyek a törvény-
telen együtthálásból fogant magzatukat észrevétlenül 
világra hozhatják”. Korábban is megjelentek rende-
letek a vajúdó nők kórházakba vagy karitatív szo-
ciális intézményekbe való befogadásáról, de ezek az  
új „szülőházak” szinte kínálták a lehetőséget a szer- 
vezett, gyakorlati bábaképzésre. „A szülőházakat pedig  
éppen ezért létesítették, hogy a medikusok és bábák 
ott gyakorlati kiképzést nyerjenek. Az intézetben szülő 
nő oktatási eszköz” volt.23        

Az 1800-as évek első két évtizedének változatlanul 
egyik fő államigazgatási kérdése volt a különböző 
felekezetű bábák viszonyának rendezése a szükség- 
keresztelés kapcsán. Újdonság volt viszont, hogy a Pesti 

Királyi Tudományegyetem tanfolyamainak rendszer-
essé tétele következtében a helytartótanács 1808-tól 
ezeken kívül minden magánoktatást megszüntetett.24 
Annak ellenére, hogy minden lehetőség adott volt  

Bábaság a XIX. század közepéig
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Magyarországon a hagyományos bábaügyi látásmód 
meghaladásával a prekoncepcionális és várandós gon-
dozás, illetve a szülés utáni gyermekágyi, újszülött, 
csecsemő és gyermekállátás történetét tekintettük át  
a XVIII. század közepétől a XIX, század közepéig.  

Az előzményeket látva érthetjük meg, hogy milyen  
hatalmas munkát kellett végezni Semmelweis Ignác  
(1818-1865) fellépésétől a személyi állományában és 
szervezettségében is korszerű, sőt világszerte egyedül- 
álló védőnői rendszerünk kialakításáig. 

Záró gondolatok

a képzésre, 1815-ben még egy vármegyei hivatali bábát 
is felfüggesztettek, mivel nem rendelkezett a szükséges 
egyetemi bizonyítvánnyal.25 Újabb, két-kötetes tan- 
könyv is megjelent 1817-ben, „Fodor András sebész- 
doktor és szülészmester” szerzőségével, azonban  
a jellemzően analfabéta bábák ezt sem használhatták, 
így a helytartótanács 1818-ban a beszerzését köz-
költségen, csak a törvényhatóságokban hivatali állást 
betöltő tisztiorvosok és sebészmesterek számára aján-
lotta.26 Egy 1819-es rendelet továbbra is azt jelezte, 
hogy a törvényhatóságok számos helyen nem tudták 
járási szinteken a hivatali állásokat egyetemen vizs-
gázott bábákkal feltölteni. Ezért a helytartótanács 
országos összeírást rendelt el, és ahol hiányos vég-
zettséget észleltek, onnan közköltségen „írni-olvasni 
tudó nem idősebb korú nőszemélyeket” kellett a pesti 
egyetemre küldeni a tanfolyam elvégzésére.27 Meg- 
jegyzendő, hogy az oktatás sikere érdekében az egye-
temi kurzusokat magyar és német nyelven kívül, szlo- 
vákul is rendszeresítették.
Jelentős fejlemény volt a szülészeti statisztika szem- 
pontjából, hogy a bábákat az általuk levezetett  
„eltitkolt” szülések bejelentésére kötelezték. A kor sajá-
tosságaiból következik, hogy az állami anyakönyvezés 
bevezetéséig (1895. okt. 1.) a házasságkötési, születési 
és halálozási adatokat csak az egyes vallási felekezetek 
anyakönyveiben vezették, tehát semmilyen országos 
nyilvántartás nem létezett. Másfelől az „eltitkolt” 
szüléseket a felekezeti anyakönyvekbe sem vezethették 
be, pontosan a szülő nő eredeti céljának megfelelően. 
Ezért írta elő egy helytartótanácsi rendelet28 1826-
ban, hogy az ilyen eseteket állásvesztés terhe mellett 
kötelezően jelenteni kell a vármegyei tisztiorvosnak. 
A rendelet arra a gyakorlatra is egyértelmű utalást 
tartalmazott, hogy a bábák az ilyen vajúdó nőket 
„magukhoz befogadják”, majd az életben maradt 

újszülötteket, pontosan az eltitkolás miatt azonnal 
dajkáknál illetve nevelőszülőknél helyezték el. A daj- 
káknál való elhelyezés azonban nemcsak az eltitkolt 
szülések után fordult elő, hanem szociokulturális 
minták (főúri családok, bérdajkaság, lelenctartás) és 
egészségi okokból számos más esetben is megszokott 
gyakorlatnak számított.29 Volt azonban szakmailag  
a neonatalis időszakot is lefedő bábák gyakorlatának 
egy büntetőjogi vonatkozása is, amely rendkívül ked-
vezőtlen képet festett az ilyen, egyébként tanulatlan, 
erkölcstelen és bűnöző asszonyokról. Ennek kapcsán 
egy egészen furcsa „huzamosabb időtől fogva” műkö- 
dő üzletágra hívta fel a figyelmet egy 1845-ös hely- 
tartótanácsi határozat.30 Példákkal alátámasztva, tény- 
szerűen megállapították, hogy „a csecsemők szop-
tatás végett gyanús idegen asszonyoknak kiadatnak, 
akik ezen csecsemőket ismét lakóhelyeiken más sze-
mélyeknek olcsóbb áron által adván, sőt az ígért díjat 
egészen is megtagadván, a szerencsétlen kisdedeket 
ínségbe, végső veszélybe ejtik, (akik így)… korán elhal- 
nak, vagy erőszakosan kivégeztetnek”.   
A bábák egyetemi tanfolyamon való oktatásának szor-
galmazása ellenére a vidéki Magyarországon a helyzet  
változatlan maradt, sőt a vármegyei tisztiorvos illetve 
sebészmester által kiállított helybéli bizonyítványok 
ügyében is visszaélések történtek. Például egy 1834-es 
felülvizsgálati kérelemből tudjuk, hogy Bács várme- 
gyében, Baján csak 5 bábának volt egyetemi bizonyít-
ványa, és rajtuk kívül még 30 „tudatlan asszony” űzte 
a mesterséget, akik ráadásul színlelt oktatás és meg-
vesztegetés révén szerezték meg az igazolásukat.31  
Az ilyen állapotok felszámolására jelet meg 1838-ban 
egy helytartótanácsi rendelet32, amely szerint azokat 
az asszonyokat, akiket nem vizsgáztattak az egye-
temen és erről nincs bizonyítványuk, el kell tiltani  
a szakma gyakorlásától.
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