
jelenlegi tendenciák folytatódása mindenki számára káros lesz, és az egyszerű reproduk
cióhoz szükséges tennékenységi szint elérése mindenki szamara előnyös lenne. Ezzel a
tanulmánnyal a racionális tudományos érvelés előtérbe kerülését szerettem volna
szoIgálni.

Jegyzetek: l. Hablicsek lászló, Langerné Rédei Mária, Szabó Kálmán: Magyarország népessége,
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nyei. no. 66. 1987. - 2. Kamarás Ferenc: Longitudinális vizsgálatok szerepe a népesedési folyamatok
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1969. no. 3. 17-41. p. - 8. Andorka Rudolf Vukovich György: A népesedéspolitika elvi és el
méleti kérdései. Kulcsár Kálmán szerk.: A népesedés és a népesedéspolitika. Bp. Kossuth. 1983.
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BAIÁZSPÁL

Miért tragédia az abortusz?
Az abortusz erkölcsi mérlegelése

Antagonisztikus ellentétek

Nincs az a szakmai ( orvosi, jogászi stb.), társadalmi, politikai vagyegyházi közösség vagy
tekintély, amely az abortuszt önmagában jónak minősítené. Ez az alapvetóen egységes
vélemény azonban abban a pillanatban megoszlik, amikor az abortusz "rossz" jellegének
meghatározására kerül a sor. Ha pedig egészen konkrétan úgy merül fel a kérdés, hogy a
megfogant magzati élettel mit szabad tenni, még szembetúnóbbé válnak az ellentétek.

Az egyik PÓlus körül azok csoportosulnak, akik számára a foganás pillanatától kezdve
szent és tiszteletre méltó az emberi élet, amit a legnagyobb nehézségek árán is óvni és
védeni kell. Az orvosi és társadalmi beavatkozásoknak is az életért kell történniök, még
olyan nehéz esetekben is, mint amikor az anya és a magzat élete egyszerre forog kockán; és
akkor is, ha végül például csak az anya élete menthető meg. Vagyis az erőfeszítés

közvetlenül csakis az életért történhet, és direkt sohasem irányulhat senki ( még a magzat)
élete ellen sem.
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A másik pólust azok alkotják, akik az utód elvállalásaban "teljes szabadságot" követelnek
maguknak: azaz bánnilyen módszerrelvaló védekezést, bánnikorvégrehajtható abortuszt,
amibe senki se szóljon bele. A társadalom szó nélkül vegye tudomásul, sót korszerűen
felszereit mútőket bocsásson rendelkezésükre orvosokkal és ápoló személyzettel, és
mindezt állampolgári jogon, azaz ingyen. Ide tartozik az élve sZületett gyermekek
eutanáziájának követelése is. A történelem során ez a gyakorlat már többször törvényerő
re emelkedett; például Spártában létezett a "Tajgetosz törvénye"; a császárkori Róma
elismerte az apa jogát megsZületett gyermekének élete fölött; a Szentírás említi az egyik
faraö törvényét, amely előírta minden zsidó újsZülött fiúgyermek megölését; Hitler
fajnemesítőcélkitúzéseinek megvalósításai között szerepelt a fogyatékos csecsemők és
gyermekek kiirtása is; az elmúlt évben Franciaországban nagyport kavart fel néhány szülö,
orvos és jogász azon erőfeszítése, hogy fogyatékos, vagy egyszerűen gyenge újsZülött
gyermekeket törvényesen halálba segíthessenek

Magyarországon az utóbbi irányzat némelyike oly hatékonyan nyert teret, hogy az
áldozatokszámaimmár négymillióra rúg. 1980 óta százezerrellettünkkevesebben, és ez a
hatalmas tömeg a legkisebbek közül hiányzik A folyamat most sem állt meg, hanem
gyorsuló tendenciában tovább tart. Lassan, de biztosan kirajzolódnak Iegüíabb nemzeti
tragédiánk körvonalai.

Egy idő óta egészen nyilvánvaló, hogy súlyos erkölcsi, politikai és gazdasági válságba
került az ország. A miniszterelnök 1988 márciusában a Parlamentbe tanácskozásra hívta a
püspököket, akik - többek között - az abortusz engedélyezésének felülvizsgálatát
kérték A tavasz és a nyár folyamán széles körűvita bontakozott ki. Reménykedni lehetett
némi pozitív megoldásban. Sajnos ez olyannyira nem következett be, hogy 1988. október
20-án a Minisztertanács minden idők legliberálisabb abortuszrendeletét hozta meg
(76/1988., XI. 3. - Magyar Közlöny).

Hazánkban egyértelmúen és következetesen csak a katolikus egyház tanítja az abortusz
"rossz"" jellegét, és egyetlen morális tekintély, a Magyar Püspöki Kar adott ki erkölcsi
tanítást az abortusz ellen (1956. szeptember 12.). Minden más társadalmi, politikai és
szakmai testület vagy helyeselte, vagy némán eltűrte az abortuszt. VISZont időnként a
társadalom különböző szakmai. rétegeiből meg-megszólalt egy-egy hang, amely az
abortáló gyakorlat tarthatatlanságára hívta fel a figyelmet.

Az erkölcsi és a többi szempont viszonya

Kezdjük a "többi szemponttal"! Melyekről is van szó? Ide tartozik minden tudományos,
szakmai és szubjektív szempont, nevezetesen az orvosi, a jogi, a demográfiai, a politikai, a
gazdasági, valamint minden konkrét személy egyéni szempontja is. Mindegyik a maga
törvényszerűségei szerint keletkezik és fejlődik, hogy megvalósíthassa a maga sajátos
célját. Ezek a célok egymáshoz viszonyítva többnyire ellentétes helyet foglalnak el, és
megval6sításuk közben keresztezhetik is egymás útját. Ez a valóságban vagyúgy történik,
hogy nem vesznek tudomást egymásról, vagy konfrontációra kerül sor, azaz lerontják
egymás eredményeit.

Például: minden tudomány jellemzője,hogy a maga tárgykörében mindentudásra és
mindenek megtételére törekszik "Vakon" tör célja felé. Ez azonban nem hibája, hanem
pontosan ez az erénye. Ugyanakkor az egyes szaktudományok, mint szaktudományok, a
maguk eredményeit nem képesek minősíteniaz "egész" emberre, az "egész" emberiségre
és az "egész" világra vonatkozóan. Ez sem hibájuk, hiszen nem ez a feladatuk A
minősítésre az erkölcstudomány van hivatva. A mindennapi életben is használjuk az
orvosetika, a munkamorál, a politikai erkölcs és a többi hasonló kifejezéseket. A
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"szakosodott" erkölcsnek viszont megvan az a veszélye, hogy elszakad az egyetemes
értékeket együttesen képviselőerkölcstől,relativizálódik, azaz megbízhatatIanná válik, és
így csak "véletlenül" mond igazat. Nem az igazságot képviseli, hanem a magatudományá
nak sajátos célkitűzéseit szolgálja, vagyis lesüllyed egy meglévő gyakorlat ideológiai
támaszává. Az ilyen erkölcs valójában nem erkölcs. Csak az egyetemes értékeket szolgáló
erkölcs méltó erre a névre.

Hogyan viszonylik tehát az erkölcsi szempont a többi szemponthoz? Úgy,hogy a "többi
szempont" kimondja a dolgokról a tudományos és szakmai igazságot, illetve kifejezi az
egyéni és a közösségi igényeket. Az erkölcs pedig minősíti ezeket az egész világ
törvényszerűségeiés az egész ember java szempontjából, valamint helyesli vagy tiltja a
konkrét cselekvést.

Sokan a tudomány, a személy, illetve a cselekvés autonómiáját féltik az erkölcstől. Ez a
félelem azonban nem jogos. Az erkölcs nem avatkozik be a tudománybelsővilágába, nem
vonja kétségbe igazságait, felfedezéseit, hanem ítéletet mond a tudományos eredmények
a.lkalmazásának erkölcsi értékéről, és "a tudomány körén kívüli" építő vagy romboló
hatásokról. Tehát az erkölcs nemhogy tudományellenes lenne, hanem egyenesen igényli a
tudomány egyre teljesebb képet mutató eredményeit. Az erkölcsi ítélet nem képes
meggátolni a személyt a cselekvésében, mert csak figyelmeztet: bátorit vagyóv.Az emberi
"én" ettől a figyelmeztető szötöl függetlenül képes - és tud is - cselekedni. Nyilvánvaló,
hogy aki az erkölcsi igazsággal szemben cselekszik, az irritálva érzi magát, mert az erkölcsi
figyelmeztetés megnövelte felelősségét,míg az erkölcsi igazságot elfogadó ember hálás a
segítségért.

Akövetkező kérdésünk az, hogy miként funkcionál a helyes erkölcsi ítélet? Semmikép
pen sem hasonlítható a fizikából ismeretes ábrához, amelyen egy testre különbözö irányú
és erejű-erőkhatnak, és a tárgyaz erőkvektoránakirányábamozdul el. De a matematikából
kölcsönözhető közös nevező hasonlata sem érzékelteti a valóságot. Miről van tulaj
donképpen szó? Az erkölcsi ítélet integrálja az értékeket. Építkezéshez lehet hasonlítani.
Minden résznek megkeresi a helyét, mert mindegyik értéket hordoz. Az erkölcs sZámára
nincs selejt. Az lenne a selejt, ha nem találná meg az illető rész helyét, és máshol
alkalmazná, mintahovávaló. Azerkölcs az egyik értéket nem semmisítheti meg a másikkal,
vagy a másikért. A .közös nevező" és a "vektor" módján működő erkölcs azt eredmé
nyezné, hogy egyetlen "rész" sem érné el a célját. Egytől egyig mindet "jégre vinné".

Az erkölcs a legemberibb tudomány, mert a legegyetemesebb összefüggésekben az
emberért szölal meg. Ellenvetésként azt szokták mondani, hogy az erkölcs áldozatokat is
követel az embertől. Ez igaz. De ezek a növekedés, a fejlődés, az építkezés, szöval az
értékteremtés és az értékkamatoztatás áldozatai, és sohasem az értelmetlen pusztítás
kínjai.

Szölnunk kell még ebben a részben a természetes és a természetfeletti erkölcs
viszonyáról is.A kereszténység úgy tekinti az egész létezőkozmoszt és benne természete
sen az embert, mint Isten alkotását. Következésképpen Isten örök terve és törvényei ott
tükröződneka dolgok rendjében. Tehát azt is mondhatjuk, hogy a keresztény embemek is
elégséges a természet törvényszerúségeit felfedezni, hogy azokból megismerhesse a
természetes életre vonatkozó isteni törvényeket. Ez a tény képezi a nem keresztényekkel
való közös erkölcsi alapot. Ugyanakkor a keresztény ember kimondhatatlanul hálás
Istennek azért, hogy kinyilatkoztatta számára 'természetes erkölcsi életének követel
ményeit is, amit a Szentírásból a szenthagyománnyal együtt ismerhet meg (vö.: Dei
Verbum). A természetes és a természetfeletti erkölcsi megismprést a következő

hasonlattal próbáljuk érzékeltetni: Képzeljünk el egy teljesen sötét ismeretlen szobát,
ahová bebocsátunk egy embert azzal a feladattal, hogy a szoba berendezését és tárgyait
ismerje meg. Az illető hosszú idő alatt és nagy nehézség árán bizonyára sok tárgyat
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helyesen ismerne meg, másokat viszont feltünöen rosszul határozná meg. Ha viszont egy
idő után kívülről felkapcsolnánk neki a villanyt, amely a maga fényével azonnal és
mindenhova bevilágítana, a mi emberünk gyorsan tökéletes ismerethez jutna. A keresz
tény ember számára ilyen erkölcsi eligazító a természetfeletti hit fénye. Ugyanazt világítja
meg, mint amit a kutató elme keres, de biztosabb és erősebb fénnyel. Ezért a hit
biztonsággal mond ítéletet még olyan dolgokról is, amit a kutató ember még csak alig
ismer. Ugyanakkor nemhogy feleslegessé tenné az ember természetes erőfeszítéseit,

hanem egyenesen megparancsolja, mert tudatos és szabad értelmi és akarati munkálkodás
nélkül semmit sem valósíthat meg.

Az abortusz objektív erkölcsi megítélése

Az erkölcsi megismerés alapja a tények ismerete. Az emberiség a születés előtti életről a
legutóbbi időkig vajmi keveset tudott. Érdekes a középkor két nagy tudósának a
véleményét idézni: Nagy Szerit Albert (t 1280) volt az első, aki nemcsak az egyedi emberi
élet kezdetét, hanem a lélek megjelenését is a foganás pillanatára teszi. Szent Tamás
(t 1274) szerint viszont a lélek fokozatosan jelenik meg az emberré válás folyamata során.
Nagy Szent Albert globális megállapítása, valamint Szent Tamásnak a részletek feltárására
törekvő következtetése még homályban tapogatódzott, mert ők az emberré válás
folyamatával nem lehettek tisztában, hiszen a petesejtet és a megtermékenyülés
folyamatát csak 1827-ben fedezte fel K E. von Haer. Azóta az orvostudomány egyértel
múen bizonyította, hogy a megtermékenyített petesejt, a zigóta létrejötte az egyedi
emberi élet kezdete, mivel az ember kifejlődésénekminden információját és képességét
magában hordozza, amihez semmilyen lényeges új minősítő elem nem járul. Csupán
megfelelő táplálékra és megfelelő környezetre van sZüksége, de erről még megszületése
után isévekig másoknak kell gondoskodniuk. Az orvostudomány minden újabb ered
ménye egyre világosabban igazolja a fenti állítást.

Abortuszon nem egyszeruen vetélést értünk. Tehát nem azt a jelenséget vizsgáljuk,
amikor az anya szervezete valamilyen rendellenesség következtében spontán módon
kiveti magából a magzatot, hanem azt, amikor mi emberek tudatosan és erőszakosan

vetélést idéZünk elő, illetve amikor az ember felelős a magzati élet elpusztulásában.
Az abortusz egyes eseteit itt nincs lehetőségünk felsorolni. Csak annyit kívánunk

megjegyezni, hogy nemcsak a szorosan vett műtétibeavatkozásokat kell ide számítanunk,
hanem a különféle egyéb magzatölő és magzatelhajtó módszereket vagy akár a fo
gamzásgátló tabletták egy részének hatásmechanizmusát is. Ha a statisztikák jelenleg
kevesebb abortuszt is tartanak számon, ez még nem jelenti azt, hogy ténylegesen csökkent
hazánkban a magzatelhajtások száma.

Az ismert tények alapján minősíthetjük az abortuszt. ', világon a legnagyobb érték az
ember. Az abortusz minősítettena legnagyobb bún az eTnberí élet ellen. A .mínösítetten"
és "a legnagyobb bún" kifejezéseket a következő dolgok indokolják: Az áldozat valóságos
emberi lény, aki az egyedfejlődésének azon a szakaszán tart, ahol még fokozott védelemre
szorul. Teljesen ártatlan. A létét sem maga idézte elő. Az orvos, mielőtt megkezdte volna
magasztos hivatását, esküt tett az élet védelmére. De a formális esküszövegen kívül is az
orvos hivatása az élet védelme. Ezzel ellentétben az abortuszt végző orvos beavatkozása
direkt és kizárólagosan az élet elpusztítására irányul. Minden nő a foganás pillanatában
édesanyáváválik. Avilágon a legnagyobb érték létrehozásában az első számú szerep az övé.
Magzatában egyetlen, megismételhetetlen, reá hasonlító gyermekének élete bontakozik
ki.Anő testi-lelkivalója anyai mivoltának kiérlelődésefelé tart. Amikor az abortusz mellett
dönt, mindezt pótolhatatlanullerombolja. Hasonló az apa helyzete is.Ő ugyan nem képes
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annyira egzisztenciálisan átélni a szülővé válását, mint az asszony, viszont "objektivabban"
szemlélheti az eseményeket. Ezért az értelmetlen pusztításban való részvétele sem
kevésbé súlyos bűn. Mindazokban az országokban, amelyekben az élet értelmetlen
pusztítása mellett dönt vagy ahhoz segítséget nyújt, illetve "törvényes támogatást" biztosít,
a társadalom súlyos strukturális bűnben szenved, Mindazok a személyek, akik ártatlan
magzatok elpusztításában aktív szerepet vállalnak, súlyosan vétenek az emberi élet ellen.

A keresztény ember Isten - az ÉLÓ ÖRÖ~ LÉT (Kiv 3, 14) - színe előtt él, akitől a
maga létét és életét kapta, és aki az élet egyedüli Ura. A magunk emberi életében egyszerre
csodáljuk Isten legértékesebb ajándékát, és az emberben tükröződőisteni képmást (Ter l,
27). Megtisztelőfeladatunk, hogy Isten az emberi élet továbbadásába bevont miket, de
tudatában vagyunk annak, hogy a Teremtő az élet fölötti uralmat fenntartotta magának
(Ter 4,9).

A mi emberi életünk valódi értékétJézusban ismerhetjük meg. Az élet igazi méltóságát
az isteni Ige megtestesülése On l, 14) adja meg. Az emberi test a legnagyobb áldozatra is
alkalmas, hiszen Jézus emberi testében a megváltás misztériuma teljesedett be. Jézus
transzcendenciára való feltámadásában pedig az emberi test tökéletes és romolhatatlan
metamorfözísa valósult meg. A keresztény ember az élet titkát ilyen perspektívában
szemléli. Ezért lát iszonyú tragédiát az abortuszban. A fő áldozat tulajdonképpen nem is a
magzat, hanem az abortuszt elkövetőfelnőtt ember.

Az abortusz rlZikai és erkölcsi következményei

Erkölcsileg nem igazolható az a tett, amely direkt rosszra irányul, még akkor sem, ha jó
következményei is lesznek De az abortusznakvan-e egyáltalán jó következménye? Az első
fizikai következmény: a tönkretett, megsebzett anyai állapot semmiképpen sem nevezhe
tő jónak Az abortusz után beszélhetünk-e erkölcsi győzelemről?Aligha, hiszen bármi is
"kényszerített" valakit erre a tettére, az abortusz utáni állapotot csak megfosztottságként,
megalázottságként és erkölcsi vereségként lehet megélni; még akkor is, ha erre csak jóval
később döbben rá az illető. Vajon jó motívumnak nevezhetjük-e a testi, lelki, fizikai, anyagi,
kényelmi stb. nehézségektől való félelmet? Bizony nem. De mivel ezek súlyos erkölcsi
tényezők, a következő részben még vissza fogunk rájuk térni. Sokan jó következménynek
tartják a terhesség előtti állapot visszaszerzését. Csakhogy az az állapot sem erkölcsi, sem
fizikai értelemben már soha többé nem szerezhetö vissza.

Akifejezetten rossz fizikai és erkölcsi következmények csoportja még szomorúbb képet
mutat. A műtéti beavatkozások és a kémiai szerek sok esetben maradandó károsodásokat
okoznak a női szervezetben. Ezt az orvosi szakirodalom ma már egyre pontosabb
adatokkal igazolja.

A legsúlyosabb erkölcsi következmények azonban lelki természetűek Devalválódott az
emberi élet értéke. Az általános erkölcsi tudat magzatellenes lett. A szülők egyre
gyakrabban döntenek a gyermekük ellen. Nem akarják, azaz nem szeretik őket. 
Megingott az orvostársadalombavetett bizalom. (Annál nagyobb tisztelet a kivételnek! ) A
sok millió abortuszt végül is ők hajtottákvégre. Túl könnyen, és sokszor megatapozatlanul
döntöttek az élet ellen. Nem tájékoztatták az embereket kellőképpen sem a magzati
életről, sem a különbözö beavatkozások valós hatásairól, sem a meglévő praktikák
tényleges funkcióiról. Az emberek jelentős része alapvető dolgokban ma is tudatlan. A
házasság előtti tanácsadás teljes csődöt eredményezett. Bioetikai kérdésekben az utóbbi
évtizedek kormányai hagyták magukat sodortatni a napi igényektől. Sajnos erkölcsi
értelemben a kormányok is csődöt mondtak.
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Előtérbe kerültek a szexuálís értékek, ugyanakkor parttalannáis váltak. Kiszakadtak az
emberi értékek és relációk egészéböl, és öncélú életet kezdtek élni. A házastársak gyakran
egymás szenvedélyének rabjaivá lettek. Sok család felbomlott.

További következmény, hogy a fiatalok már egy széthullö erkölcsű társadalomban
eszméltek magukra. Az iskolai sze:xuális felkészítésük hiányos volt, felelőtlen elemeket
tartalmazott, és összhatásában káros képet mutatott. A fiatalokat nem a felelősségteljes

házasságra, hanem szerelmi kalandokra ösztönözte; nem az élet védelmét és megbe
csülését szolgálta, hanem önmaguk és mások életét egyszerű játékszerré fokozta le a
szemükben. Az eredmény: gyermeki szervezetükben maradandó pusztítást okoztak a
tabletták, az abortuszok pedig testi-lelki traumát hagytak maguk után. Mielőtt elérhették
volna afelnöttkort, már testi-lelki és érzelmi világukban kiégtek. Normális családi életre és
az élet egészséges továbbadására sokan így váltak alkalmatlanná.

Látható mindebből,hogya bioetika-szexuáletika társadalmi méretűdemoralizálódása
beláthatatlan következményekkel járt. További nehézség, hogy mintha a következmények
keserű gyümölcseiből sem akarna tanulni a nemzet. Pedig ez most már létkérdés. A
jobbító szándék vezet bennünket kritikus elemzésünkben.

Az abortuszok szubjektív erkölcsi megítélése

Lényeges különbség van egy tett tisztán elméleti ( objektív) erkölcsi megítélése, a tett által
kiváltott következmény vagy következmények, valamint a szubjektív felelősség között,
Erkölcsileg bármilyen súlyosan rossz is egy tett, vagybármilyen súlyos következmények is
származzanak belőle, ha a cselekvő ember mindezekkel nem volt tisztában (értelmi,
tudati hiányosság), és nem szándékoita a szóban forgó súlyos tettet elkövetni (akarati
tényező), akkor erkölcsileg nem felelős érte, illetve tudásának és szándékosságának
arányában terhelheti csak felelősség. A felelősséget csökkentő tényezők skálája igen
széles. A legfontosabbakat felsoroljuk: ilyenek a testi-lelki öröklött adottságok: a nem, az
életkor, a vérmérséklet és a betegségek (különösen a pszichózis, neurózis, neuraszténia,
pszichopátia esetet), a szerzett szokások és készségek; a neveltetés vagya társadalom rossz
befolyása; az alkohol és a kábítószerek demoralizáló hatása stb. Továbbá: minden ember
cselekvésekor módosító tényezőként léphet fel valamilyen fizikai vagy pszichikai
kényszer, egy-egy ösztönhatás, különbözőerejű félelem, bűnös vagyártatlan tudatlanság.

Ha most a fentiek alapján azt akarnánk megállapítani, hogy a mai magyar társadalom, és
benne az egyes ember ( apa, anya, orvos, politikus stb. ) személy szerint is mennyire felelős

abortusz-ügyben, akkor nagyon sokakat fel kellene mentenünk a súlyos bűnvádja alól. Az
ítélkezés azonban nem a mi feladatunk. Az viszont igen, hogy szembenézzünk jelenlegi
szubjektív erkölcsi helyzetünkkel, és helyes képet alkossunk róla.

Először is el kell oszlatnunk a mindenkire vonatkozó ártatlanság ilhízióját. Hiszen nem
volt mindenki tudatlan, beteg, kényszerített stb., legalábbis nem száz százalékban.
Másodszor: súlyos felelősség terheli mindazokat, akik az abortuszra és következményeire
vonatkozó tudományos, fílozöfíaí, erkölcsi, politikai stb. igazságok birtokában voltak, és
azokat eltitkoltákvagyelferdítették. Harmadszorpedig felelősségterheli mindazokat, akik
minden ellenvéleményt elnémítottak, nevetségessé tettek, elbagatellizáltak, vagy annyi
fáradságot sem vettek maguknak, hogy komolyan ellenőrizzék.

Mindezekkel együtt - hangsúlyozni szeretnénk - a szubjektív erkölcsi felelősségcsak
korlátozottan állapítható meg. Azt mondhatná erre valaki, hogy nincs is olyan nagy baj,
hiszen sokan sok míndenröl nem is tehetnek. A tragédia csúcsa az efféle belenyugvás
lenne. Mert különbséget kell tenni a strukturálisan bűnös, tragédiába torkolló állapot és a
személyes felelősségközött, Mind a kettőt tisztázni kell. Ha kicsinek találtatik a felelősség,
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attól még a veszély nagy, sót végzetes lehet. A léket kapott hajó fedelzetén hiába állapítják
meg mindnyájan, hogy ők nem tehetnek a szerencsétlenségröl, ha nem eresztik le a
mentőcsónakokat, akkor mindnyájan odavesznek. Tehát cselekednünk kell, mert külön
ben maradék ártatlanságunk is odavész.

Felelet néhány kérdésre

l. Az abortusz a nő magánügye-e vagy közjogi és közerkölcsi kérdés? Az ember
közösségí lény, társas relációi tagadhatatlanok, amelyek át- meg átszövik egész életét.
Ugyanakkor minden ember "zárt" szubjektum, és mint ilyen rendelkezik intim
magánszférával is. Ebben az értelemben vannak tiszteletre méltó és sérthetetlen
magánügyeink, mint például a hivatásválasztás, a párválasztás, a szólásszabadság, vallássza
badság stb. Még az is magánügynek tekinthető,hogy valaki akar-e gyermeket vagy sem. De
attól a pillanattól kezdve, ahogy a gyermek megfogan, többé már nem beszélhetünk
magánügyről, hiszen azonnal hármas személyes reláció jön létre. (A keresztény ember
ugyanezt négyes személyes relációban éli át.) Márpedig két ember személyes relációja is
társadalmi közügy, nemhogy haromé vagytöbbé. Semmi sem indokolja, hogy a társadalmi
közösség ne ilyenként kezelje. Ha valaki mégis azt állitaná, hogy az abortusznak nincs
szociális dimenziója, az azt is tagadná, hogy az emberi személy rendelkezik szociális
dimenzióval.

2. Nem kérdés, hanem követelés fonnájában szokott elbangzani a következő: Az
állam ne adminisztratív eszközökkel szabályozza az abortuszt! - Rendkívül ravasz
követéléssel állunk szemben. Az államtól, azaz a törvényhozó, bírói és végrehajtó
apparátustól, szóval az adminisztrációtól azt követeli, hogy ne adminisztráljon. Ez
abszurdum. Közjogi kerdésben az adminisztráció nem tud nem adminisztrálni, mert vagy
jól, vagy rosszul adminisztrál, vagy ha semmit nem tesz, akkor bűnös mulasztásért
marasztalható el. Tehát az államnak igenis kell adminisztrálnia, mégpedig igaz módon. Az
államnak olyan törvényeket és rendeleteket kell hoznia, amelyek megfelelnek az erkölcsi
igazságnak. Komoly erőfeszítések árán fel kell tárni az egész abortusz-ügy belső erkölcsi
természetét, valódi evidenciáját. Atörvény nem fogalmazható meg sem a "többségi", sem a
"kisebbségi" csoportérdek szerint, hanem csakis az igazság alapján. Ennek hiányában
nincs az a szavazattöbbség, amely jó törvényt alkothatna.

3. Lebet-e gyermekek szűlésére kényszeríteni a csalddokat? Természetesen nem.
Csakhogy a kérdés nem a felelősségteljes családtervezésre vonatkozik, hanem a megfo
gant élet megtagadásának a jogára. Erre a fentiekben leírtakon túl azt kell még
válaszolnunk, hogy az embemek komplex felelősségtudattal(szeretetben) kell élnie az
életét. Ha egyszer már létbeszólította a gyermekét, azt önmaga miatt sem taszíthatja el
magától.

4. Erkölcsi szempontból vizsgálbató-e és gyógyitható-e a magzat? A választ a Hittani
Kongregáció "Instrukció a születő emberi élet tiszteletéről és az utódnemzés méltó
ságáról - Válasz néhány időszerű kérdésre", 1987. február 22-én kelt dokumentuma
alapján adjuk meg.

A születés előtti diagnosztika erkölcsileg megengedett, ha tiszteletben tartja a magzat
életét, valamint épségét, és annak egyedi védelmére, gyógyítására irányul. De a diagnózis
nem válhat a magzat halálos ítéletévé, ha fejlődési vagyöröklési rendellenességekre utal.
Mint minden más orvosi beavatkozás, az emberi magzatba történő beavatkozások is csak
azzal a feltétellel engedhetők meg, ha az embrió életét, valamint épséget tiszteletben
tartják, és nem jár aránytalanul nagykockázattal, továbbá ha annak gyógyulását, valamint
egyedi fennmaradását célozzák.
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Thrtózkodjék az orvosi kutatás az élő magzatokba történő beavatkozásoktól, kivéve
azokat az eseteket, amikor megvan az erkölcsi bizonyosság, hogy a magzatnak és az
anyának sem az életét, sem az épséget nem veszélyezteti, továbbá ha a szülök a megfelelő

felvilágosítás után a beavatkoZáshoz szabadon hoZZájárultak.
Ami a kísérleteket illeti, különbséget kell tenni közvetlenül gyógyító célú, és nem ilyen,

valamint a meghalt és az élő magzatokon végrehajtott kísérletek között, Élő magzatokat,
akár életképesek. akár nem, úgy kell kezelni, mint minden más emberi személyt. A
közvétlenül nem gyógyító célú kísérletek eleven magzatokkal tilosak, ilyenekbe a szülök
nem egyezhetnek bele. Végszükségben az embrió meggyógyítása céljából még teljesen ki
nem próbált szerek és mödszerek is engedélyezettek lehetnek. Emberi magzatok
holttestét úgy kell tekinteni, mint minden más emberi lényét. Tilos kereskedni velük.

A Hittani Kongregáció instrukciója tiltja magzat létrehozását lombikban. Ha viszont
mégis létrejöttek, akkor emberi lények és jogalanyok, méltóságukat és az élethez való
jogukat létük elsőpillanatától kezdve tiszteletben kell tartani. Erkölcstelen dolog emberi
magzatokat szabadon felhasználható "biológiai anyagként" előállítani.

Utószó alteresztényekhez

Édesanyánk, az Anyaszentegyház a kétezer év során egyetlen gyermekét sem veszítette el,
a leggyengébbet és az idétlent is újjászülte az örök életre. Az utóbbi évtizedekben éppoly
tisztán szölt az egyház tanító szava,mint bármikorkorábban, pedig már-már úgytúnt, hogy
a világ lármája túlharsogja. Jézus figyelmeztetése jut most az eszünkbe: "Gyümölcseikről
ismeritek 'meg őket." (Mt 12, 33) A világ halált hozó keserű gyümölcsei miatt
automatikusan megnövekedett az életért vállalt minden erőfeszítés értéke. Túlságosan
sokan kerültek erkölcsi bizonytalanságba, krízisbe, még a keresztények közül is. Most az
újrarendeződés és a kijózanodás időszakának kell következnie. A tragédiák sorozatát az
evangélium fényénél újra kell értelmeznünk. Hatékony segítséget jelenthet katolikus
elődeink történelmi tapasztalata. Nemzeti tragédia szélére sodródott népünk mindig
talpra tudott állni, ha az erkölcsi megújulás tendenciái fel tudtak benne erősödni. Ez
egyszerre volt Isten ajándéka és az egész nemzetet próbára tevő feladat; mindenkinek
helyt kellett állnia a maga területén. Szent István királytól napjainkig a katolikusok
helytállása meghatározó jelentőségűvolt például az építő munkában, a haza védelmében,
az élet szeretetében (akarásában), az egykézés elutasításában. Vagyisa katolikusoknak az
Evangélium ösztönzésére mindig meg kellett tanulniuk "az árral szemben üszníuk",

Ez most sem lehet másképp. Mai feladataink így foglalhatók össze: ÓSZinténmeg kell bán
nunk minden gyengeségünket, mulasztásunkat és búnünket, amit az emberi élet, egymás tisz
telete és megbecsülése ellen vétettünk. Minden újjászületés csak a búnbánatbóllehetséges.

Igent mondunk az életre és minden értékre. Elutasítunk mindent, ami önmagában rossz
és pusztító. Nem emelünk kezet senkire, sem a családban, sem azon kívül. A tagadás
szellemét messze űzzük magunktól.

Már pici kortól megtanítjuk gyermekeinket az élet megbecsülésére és szeretetére, és
ezt át is éljükvelük a családban és az egyház közösségében; és mindent megteszünk azért,
hogy ez nemzetünk közösségeben is előbb-utóbb átélhető lehessen.

Thdatos segítséget szerétnénk nyújtani a bajba jutott fiataloknak és a felbomló
családoknak; és meg szeretnénk óvni az egészségeseket a még teljesebb élet számára..

Emberi életünk kibontakozásaként akarjuk megélni az alkotó munkát és a művészetet,

valamint az egész nemzetünk közös dolgainak intézését.
Kudarcaink ellenére sem szűnünkmegpárbeszédet folytatni népünk felelősvezetőivel,

és a tőlünk különbözö véleményen lévő csoportok tagjaival nemzetünk java és egyben
Isten akaratának érvényesülése érdekében.
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