
alól, hogy segítse az ilyen állapotba kerülő tagjait. A krízis sokszor nemcsak az abortusz
után jelentkezik, hanem már a döntés idején. Sokan szeretnék megosztani a döntés terheit,
de nincs kivel.

A sok abortusz természetesen hatással van az orvos-társadalomra is. Ma már azt
mondhatjuk, hogy az orvosok gondolkodása nem minden vonatkozásban orvosi gondol
kodás. Az orvos az élet mindenekfeletti védelmére esküdött fel, de ma több ponton
veszélybe került esküje. Mérlegelni kezdi, méltó-e az életre ez vagyaz az élet. A legtöbb
orvos természetesnek tartja, hogy a meg nem született gyermek élete kioltható, ha
valamiyen súlyos betegségben szenved. Az általános iskola VIII. osztálya számára írt
kömyezetismereti tankönyv is kötelezőnek tartja a magzat egészségének megállapítását
célzó vizsgálatokat, hogy így megakadályozzák az esetlegesen beteg gyermekek megszü
letését. Az orvosi gondolkodás lényegéhez tartoznék, hogy ezek gyógyítására törekedjék,
ám a mai orvosok egy része a könnyebb ellenállást választja. Némelyikük értetlenül, mások
tisztelettel állnak az előtt a ritka jelenség előtt, ha egy beteg gyermekkel várandós anya
inkább a sZülést választja, hiszen ha beteg is, az ő gyermeke. Sok más példát lehetne még
felhozni arra vonatkozóan, hogy a tömeges abortusz miképp alakította át társadalmunk
gondolkodását. Csak egyetlen fájó pontot említek. Második, de főkéntharmadik, negyedik
terhesség észlelésekor az orvos rendre megkérdezi az anyát, meg akarja-e tartani a
gyereket. Mintha az abortusz lenne a természetes, s a több gyermek vállalása a
természetellenes. Nemegyszer magyarázkodásra késztetik az anyát, s a gyermek megtar
tása ellen érvelnek.

Szarnos más vonatkozást lehetne még tárgyalni. Az elmondottakban mindössze arra
kívántunk rámutatni, hogy az abortusz orvos-biológiai szemmel nézve egy olyan meg nem
született gyermek elpusztítása, aki fogantatása pillanatától hordozza az ember biológiai
létéhez sZükséges valamennyi információt. Ezek alapján társadalmunknak nagyobb
felelősséggel,a meg nem sZületett gyermekek iránti nagyobb tisztelettel kell közeütenie a
kérdéshez, mint ahogy ez jelenleg történik. Ennek eléréséhez nem elegendőaz abortusz
jogi szabályozásának változtatása. A terhességek különféle okból válnak "nemkívánato
sakká", Ezek között szociális, anyagi, de talán még gyakrabban erkölcsi okok is vannak. A
kereszténység feladata, hogy felmutassa a társadalomnak azokat az erkölcsi értékeket,
amelyek segíthetnek a krízisek megoldásában, s kisugározzák az életnek azt az igenlését,
amely segíthet felülemelkedni a meröben anyagi szempontokon.

Befejezésül hadd álljon itt egy Teréz Anyától kölcsönzött gondolat a meg nem született
gyermek méltóságáról. Az evangéliumban van egyjelenet, amelyben Isten meg nem született
gyermeket használt fel jelenlétének kinyilatkoztatására. Erzsébet méhében ,,felujjongott a
magzat", innen tudta, hogy Urának Anyja érkezett látogatására. Valóban indokolt, hogy e
magzatokat az emberiség szerves részének tekintsük, és létükön féltve őrködjünk.
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