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Az elet vedelmeben
Az abortusz mint mentalis problema*
A tarsadalmi meretu gyermektelenseg
- es egyben
gyermekellenesseg
- korunk egyik legf6bb jellemzoje,
amelya fejlett es kevesbe fejlett vilag nepei kozott nundeniitt feliitotte a fejet. Nem ez az egyetlen tiinet, amely
area utal, bogy a mal tarsadalmak ertekvalsagba keriiltel. A nemzetpusztulas
feme tobb naci6t is fenyeget, ennek ellenere egyetlen ors7""gban semtartak
meg fel a
nepessegfogyas
val6di okat. Val6szinuleg a7.ert nem,
meet az erlntett nepek nincsenek is igazan tudataban
veszelyeztetettsegiiknek.
Mi tobb, tudomanytalan
armanykodasnak tekintik a gyermektelenseg
- gyermekellenesseg - ORaL firtat6 vizsgal6dasokat,
kiilonoskeppen,
ha a7. olyan szemelyes kerdeseket erint, mint az abortusz.
Velhetaen pontosan ebben a hoz7.aaJlasban rejlik a
tarsadalmi meretu gyermektelenseg oka is. Az uj kor emhere, akarcsak a termetabukkal
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Az ember mindenhat6saganak
erne teveszmeje helyett egeszseges tarsadalomban azt kellene tudatositani,
bogy az clef folytonossagahoz nem "tervezesre", hanem
erzelmekre, erzesekre, vagyra, szeretetre van sziikseg.
Az emberek onzese, a gyermekvaBalassal jar6 "aldozathozatala" a tarsadalom hatartalan anyagtassagan alapszik. Ami nem az elet nezapontja, hanem a pusztuJase.
Nem az ujjasziiletese, hanem a hanyatlase. Es ez az attitud nemesak a nemzetpusztulasban
nyilvanul meg, hanem minden teren, ami az clef nelkiilozhetetlen feltete-
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a foly6k

elavilaganak

megmergezeseben.
A mal modern tarsadalmakban
megfoganni es vilagra jonni csaknem teljesen kilatastalan vallalkqzas a lelek szamara. Mindegy, bogy mit ertiink Ielek alatt. Az
elet korforgasanak
nyilvan-
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omen - az anti-bebi tablettakkal kezd6dik. Az a vilag,
amely a bebik ellen iranyul,
kesobb is, folyamatosan szedi
:ildozatait. Az clef kesobb is

kilatastalan vallalkozas mafad
'"" az.~dalyoztatasar6l
ember szamara.
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Ha mindebbe belegondolunk, lathatjuk, bogy az
orvos a terhesseg-megszakitasban olyan szerepet vallal,
amely norm:ilis tarsadalmi
koriilmenyek
kozott voltakeppen
tulno
illetekessegi
Korea. Mi nem normalis tarsadaimi koriilmenyek kozott
eliink. Hogy is lehetne normalis az a vilag, amelyben,
ha egy.nogy6gyaszati v1ZSgataLon k,deriil, bogy a no terhes, az orvos eloszor azt ker-
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Korunk
embere
mintha teUesen megfeledkezett volna arr61,
bogy termeszeti meghatarozottsagu
leny.
Tulsagosan el van telve
magaval, hianyzik belole a termeszet es az elet
tisztelete. Vgy is fogalmazhatnank,
bogy
megbomlott a Teremto
es a teremtmenye
kozotti egyseg. Tudomanyosabban
s7-6lva: az
onmagunkr61
es a vilagr61 val6 tudas n.ines
osszhangban termeszeti
kotOttsegeinkkel.
A ma embere a
penz es a hatalom szolgalatiba szeg6dott. Az
elet nem kepvisel szamica kiilonosebb ertelet. Kiilonoskeppen
az
uj elet nemo A magzati
elet, amely a vilag legertekesebb
termeszeti
kincse. A modern kor

dezi tole,A bogy
tartani.
kerdesmeg
nemakar)a-e
veletten, hiszen olykor mar maga
kifejezes

embere anyagi javaira biiszke. Es sajat eszere, jogaira,
kenyelmere, amelyekre ugy tekint mint az ujkor legnagyobb vlvmanyaira, holott szunni nem akar6 lelki valsaggal filet ertiik. A penz szolgalata nem fer ossza e hittel, az ahitattal, a miszteriumokkal.
A bels6 ilfeny azonban megmaradt irantuk, csak eppen misztenumok
heIyett az alkohol, a televizi6, kablt6szer rabjava valt. Ez az
aka erzelmi elsivarosodasanak,
szellemi satnyulasanak,
onkaroslt6 magatartasanak
es a korai halalnak. .
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Ulektani szempontb61 mar a terhesseg megszaklUsanak a gondolata ISarmany, annak kivitelezese pedig
gyermekellenes merenylet. A ps7ichoterapia tapas7.talatal szerint az anl,amehben alakul ki a kes6bbi fejl6desiink szempontjab61 donto alaperzes, amelyet osbizalomnak neveziink. Ha ezt a korai szakaszt fenyegetettseg arnyekoUa be, ez az alaperzes zavart szenved, es
egesz eleten at hianyozni fog. Gondoljuk esak meg, milyen cudar egy vilag az, amelyben a megfogant magzatORis kiilonfele armanykodas, eselszovesek es merenyletek aldozataul eshetnek. Mi adjon otthonossagerzest
ebben a vilagban, mire tamaszkodjon
onbizalmunk,
ha
mar a bels6 vedettseg is hianyzik, ha a megfogant mag7.atok felenek area sines eselye, bogy megsziilessen.
Milyen alattomosnak kell lennie egy tirsadalomnak ahhoz, bogy ezt a merhetetlen pusztitistj6vahagyja
es igazolja. Van-e az ilyen tirsadalomnakjogalapja
ahhoz, bogy kiilonfele rorvenyeket hozzon, a j6 es a rossz
k07.ott kiilonbseget tegyen? Nyilvanval6an nines. Az clef
vedelme nem valhat a tobbsegi szavazat fiiggvenyeve. A
torvenykezesnek
az clef semmilyen teriileten gem szabad a lelkiismeret helyebe lepnie, nem szabad olyan
dolgokkal kapesolatban normakat el6irnia, amely meghaladja a torvenyhoz6k illetekessegi koret. A mindenhat6sag teveszmejet61 megittasult tarsadalomban
esaknem
teljes eges7.eben kiveszett az elet iranti tisztelet. Kiilonosell az clef megjelenese es megtestesiilese iranti tisztelet,
amelynel nines nagyobb miszterium a vilagegyetemben.
Azok az emberek, akik a let vagy nem let kerdeset els6sorban anyagi szempontb61 ne7ik, nem az clef vedelmet,
hanem a halal demokraeiajat kepviselik.
A esaladterve7.es
gondo[atkore
azt a latszatot
igyekszik kelteni az emberekben, bogy a let es a nem let
kerdese az ember racionalis tervezesenek van alarendelYe. Akar az allamhaztartasban,
egyszen1 kOltsegvetesi tetel ez is. Tulajdonkeppen
kesz esoda, bogy az ilyen tebolyult felfogas miatt egyaltalan sziiletnek meg gyerekek. Vegs6 soron ugyams, ha me~oly kevesenjonnek
is
a vilagra, azok a kevesek is anyagl aldO7.atOt kovetelnek,
beesvagy6 terveket tesznek tonkre.

is sejteti

- ismet:

no-

men est omen -, bogy nem
valamely
oromteljes
fejlemenyr61, hanem terhes allapotr6l van sz6, amelyt6l lehetase!; van id6ben megszabadulm.
Akkor, amikor az ember meg tudatiban volt termeszeti meghatirozottsaganak, az volt a velemenye,
bogy ezekben a kerdesekben
nem ot iIleti meg a dontes ja!id. Ha hiv6 lelek volt, a
gyermeket
Isten aldasanak
tekintette, ha nem, akkor is szlvesen varta a megfogant
uj lelket szereny hajlekaba. Ma viszont azt hissziik, bogy
jogunk van hozza, hogy sajat eIkepzelesiink szerint beavatkozzunk a vilag dolgaiba, s Itelkezziink eIevenek es
holtak fOlott.
Az abortwz ~.aIasa
azt a IillOg3stszentesfti,
amely szerint egylk ember uralkodhat, donthet a masik ember elete felett. Hogy bizonyos
emberek, bizonyos helyzetekben Isten helyebe kepzelhetik magukat. Az abortuszmentaliUs es -Ielkiseg hordo7.6i, alar tudatiban vannak, akar nem, onmagukat a SotS urinal tekintik, akik vedtelen lenyeket pusztfthatnak
el, akik kedviikre valogathatnak,
kit, mikor
hagynak vilagra jonni, s kit lrelnek halalra.
Az ember erne nagyfelfuvaIkodottsaga,
Kilgje, elbizakodottsaga miatt a fogamzas keraese, az apr6 teremtmenyek sorsa, az 6j elethez val6 fenyegeto viszonyulas a modern tarsadalmakban robbnyire tabu rema. Ezek a tabUR jelzik, bogy a modern kor embere nem
mer szembenezni onmagaval. Hogy szkizoffen moraljellemzi.
El' lelku ember szamara a
11. Vatikani Zsinaton elfogadott allasponthoz
nem lecher semmi ketseg. ,.Az eletet a leggondosabban kell 6vni, mar a fogamzast6l kezdYe. A magzatelh'!itis is, a esecsem6k megolese
is szegyenteUes buntett,"
De hakimondjuk,
bogy a magzatelh":iUs szegyenteljes buntett, amelyben' az orovosol es a torvenyalkot6k is bunreszesek, ki kell
mondanunk azt is, bogy az clef nagy kerdeseiben a tudomanyos megismeres lehet6segei is
vegesek. A tudomany gem kepes az elet orok
nagy kerdeseire (nu a IcieR? mivegbol
vagyunk a vilagon?) megnyugtat6 v:ilasszal szolgalni. Konnyen lehetseges, bogy nem is ez a
eeUa a tudomanynak:
nem a vegs6 kerdesek
tisztizasa, hanem az elet szolgalata. Ebb6l a
meggondolasbol
igen fontosnak tartom, bogy
a MagyarEgeszsegiigyi
Tarsasag sort kerftett
ennek a konfereneianak
a megrendezesere,
amelyen szamos kival6 s7.akember adULt hangot aggalyainak, es emelt sz6t az det vedelme
erdekeben.
Dr. H6DI sandaL
* Elhangzott a Magyar Egeszsegiigyi nrsasag alta! ,zervezett, -2000. mareius eJejen Budapesten lartott, Az orvos <'s az abortusz c.
konferencian.
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