
sükre álló anyagi eszközöket. A családtervezésnél olyan körülményeket
kell figyelembe venni, minta jövedelem állandósága, a lakáskörülmé
nyek, míndkét szülő egészségi állapota; a gyermeknek olyan helyzetbe
kell. beleszületnie, ami a fejlődés kedvező feltételeit biztosítja számára.

Egyébként nemcsak erről van szó, A "szívesen látott" gyermek, aki
kedvező körülmények között jön világra, nemcsak a jólétet fogja élvezni,
hanem az otthon derűs, szeretetteljes légkörét is; ez a gyerek nem lesz
"betolakodó", hanem várva-várt szaporulat.

Csak fontos, nagyon fontos ok miatt mondhat le egy házaspár bizo
nyos időre a gyermekáldás ról. "A fogamzásgátlást semmiesetre sem
igazolja az, hogy a család egy ideig kényelmesen és az utódok iránti kö
telezettség nélkül óhajt élni, vagy hogy az apaságot és anyaságot olyan
okokból kívánja későbbre halasztani, mint saját ház építése, autó vagy
televizió vásárlása, avagy hogy pénzt tegyenek félre" - írja "Beveze1€s
a fogamzásgátlásba" című művében dr. Jan Lesinski, aki egyébként a
születésszabályozás híve. Mégis hány ember tekinti elegendő oknak a
felsoroltakat ahhoz, hogyelkerülje a terhességet.

Manapság, amikor általában érdektelenség tapasztalható a gyermek,
az utódok iránt, az egyház, amely elismeri a születésszabalyozás szüksé
gességét, de küzd a családtervezésben megnyilvánuló önzés ellen, az ér
telem hangját hallatja. Az egyház által elismert fogamzásQ'átIó eljáráso
kat nem véletlenül választották ki. Az úgynevezett fiziolóziás módsze
rek, amelyek leginkább összhanghan vannak a természettel, még azzal
a tisztán emberi előnnyel is rendelkeznek, hogy a házastársak tudatos
közreműködése szükséges hozzájuk, és bizonyos mértékia önuralom és
akarati erőfeszítés is; mindez fokozza a felelősségérzetet és azonos mér
tékben terheli meg felelősséggel mind a két felet. Mint ismeretes, nem
létezik teljesen megbízható fogamzásgátlási módszer, a kémiai szerek
pedig kedvezőtlenül befolyásolhatiáka magzat egészséáét. ha használa
tuk ellenére mégis fogamzás történik. Ha azonban a fizíolóziás módsze
rek nem válnak be, nincs ok arra, hogy a születendő gyermek egészsép:e,
normális alkata és fe.ilődése miatt agzódjunk. És azok a házastársak, akik
az időszakos meztartóztatás módszerével élnek, miután nem bíznak olyan
vakon annak sikerében, mint a kémiai és mechanikus módszerek kö
vetői, valahogyan mindig számolnak annak lehetőséaével, hogy a fo
gamzás mégis megtörténhet. azaz nem zárja ki teliességgel a gyermeket,
Az ilyen házaspárok számára így a nem kívánt terhesség sem sorscsapás,
hanem legföliebb véletlenség; lelkileg jobban fö1készültek az apaság és
az anyaság elfogadására.

Mindenesetre, ezek az egyház által is megengedett módszerek csak
alapelveik alapos elméleti és gyakorlati ismerete mellett használhatók.
Csak pontos betartásuk és sok jóakarat biztosíthatja hatékonyságukat.
Irásommal mindenekelőtt az volt a célom, hogy néhány egyszerű, de
gyakran mellőzött emberi igazságra emlékeztessek, melyek egyébként
egyetlen egyre vezethetők vissza: Mindenki legyen szent a másik szá
mára.

Még néhány esztendő, és azután? Az életnek az adja meg értékét. hoqy
mennyiben éltünk - másokért. Az olyan élet, amelyből nem háramlik jó a töb
biekre, rosszabb, mint a halál. Szolgálj tehát mindenkinek. S gondold meg,
mily sok az, amit ajándékba kaptál, s mily kevés az, amit te "áldozol".
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